
Zabieg w terminie T0 w pszenicy ozimej 

Ciepłe zimy sprzyjają rozwojowi na roślinach grzybów ciepłolubnych. Charakteryzują się one 
szybkim rozwojem w wyższych temperaturach. Efektem ocieplenia jest wcześniejsze 
wystąpienie porażenia przez grzyby, którego wielkość przekracza próg szkodliwości, a przez 
to występuje konieczność wykonania zabiegu opryskiwania. Jest tak dlatego, gdyż w 
przypadku grzyba powodującego rdzę brunatną zakres temperatur do infekcji i wynosi 2-15 

oC. W przypadku łamliwości źdźbła grzyb najbardziej infekuje w temperaturze 5-10o C, zaś 
sprawca pleśni śniegowej największe straty powoduje w temperaturze 5 o C. 

We wcześnie sianych plantacjach zbóż zachodzi większe prawdopodobieństwo wczesnego 
wystąpienia chorób grzybowych. Rozpatrując celowość stosowania zabiegu T0, uwzględnić 
należy rodzaj wcześniej stosowanej zaprawy. Bez względu na termin siewu, zboża w których 
stosowano zaprawy jednoskładnikowe są chronione gorzej, niż te potraktowane zaprawami 
dwu- lub trójskładnikowymi. Powinno się także zwrócić szczególną uwagę na zboża, które 
zostały wysiane po innych zbożach. Głównym celem zabiegu T0 jest powstrzymanie rozwoju 
chorób do momentu właściwego zabiegu w terminie T1, a nie jego zastąpienie.  

Zabieg T0 w zbożach ozimych przypada w bardzo fazach  rozwojowych - od widocznego 
drugiego rozkrzewienia do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29). Przed każdym zabiegiem,  
powinniśmy wyjść w pole i dokonać lustracji roślin w celu rozpoznania zdrowotności łanu. 
Obserwacje objawów chorób w stadium krzewienia oraz pierwszego kolanka pozwalają także 
określić zagrożenie chorobami podstawy źdźbła. Do tej czynności potrzebna jest dobra lupa.  

Właściwe rozpoznanie sprawcy choroby grzybowej umożliwia dobór właściwego fungicydu i 
skuteczne zastosowanie go. Najważniejsze jest określenie, jakie zagrożenie występuje na 
danym polu. Nawet najdroższy albo najbardziej nowoczesny preparat wykazuje niższą 
skuteczność, jeżeli stosuje się go jedynie leczniczo. Poza tym w tym przypadku istnieje 
znacznie większe ryzyko przełamania odporności. Wczesna diagnostyka jest bardzo ważna, 
aby było wiadomo z jakim patogenem mamy do czynienia na swojej plantacji. Kiedy faza 
rozwoju patogenu grozi znacznym porażeniem plantacji i może dalej zakażać,  musimy 
zastosować określony  fungicydy – najlepiej profilaktycznie. 

Głównym powodem do bardzo wczesnej ochrony fungicydowej wiosną mogą być choroby 
podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna i septorioza paskowana liści.  
Nasilenie tych chorób kwalifikujące plantacje do ochrony w terminie T0  zwiększa się po 
łagodnych i bezśnieżnych zimach. Taka pogoda w późniejszym okresie wegetacji może 
zwiększyć nasilenie występowania rdzy żółtej.    

Najgroźniejsze choroby podstawy źdźbła to łamliwość podstawy źdźbła zbóż i traw, zgorzel 
podstawy źdźbła oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. 
 
Objawy łamliwości źdźbła są widoczne już jesienią lub wczesną wiosną. Początkowo są one 
trudne do rozpoznania. Są to małe, wydłużone, miodowobrązowe plamy otoczone 
bursztynową obwódką, które występują na powierzchni pochew liściowych. Kolejne objawy 
występują na źdźbłach w postaci owalnych plam barwy słomkowej otoczonych 
brązowobrunatną obwódką.  W centralnej części tych plam tworzą się czarne plamki komórek 
grzyba.  



Wewnątrz źdźbła w miejscu plam powstaje szara, zbita grzybnia. Źdźbła w tych miejscach 
murszeją. Objawy chorobowe widoczne są dobrze przed dojrzewaniem zbóż, gdyż źdźbła są 
połamane i leżą w różnych kierunkach. Następuje bielenie kłosów, słabe wykształcenie 
ziarniaków, a niektóre kłosy nie wykształcają ziarna. Choroba ta nie poraża korzeni roślin.  

 
Zgorzel podstawy źdźbła można zauważyć jesienią na młodych korzonkach siewek, które 
najpierw czernieją, zaś później obumierają. Dokładne rozpoznanie tej choroby wymaga 
izolacji grzybów i obserwacji mikroskopowych bowiem jesienią podobne objawy wykazują 
grzybów z rodzaju Fusarium. Chore rośliny są mniej odporne na mróz i mogą wymarzać. Na 
plantacji choroba występuje placowo. Wiosną objawami porażenia jest żółknięcie roślin, 
czernienie korzeni oraz słaby wzrost roślin. Są one niższe, mogą nie wytwarzać kłosów lub 
może występować zamieranie źdźbeł produktywnych. Kłosy porażonych zbóż przedwcześnie 
bieleją, mają słabo wykształcone ziarno lub są płonne. Na korzeniach występuje 
czarnobrunatna grzybnia w postaci splotów. Może być również infekowana jest podstawa 
źdźbła, która czernieje.  

Objawy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła widoczne są już jesienią. Pochwy liściowe 
stają się brązowe. Na początek mogą to być brunatne lub brązowe smugi, kreski oraz plamy o  
nieregularnym kształcie. Niekiedy można zauważyć zbrązowienie całej podstawy źdźbła i 
korzeni. Na roślinach pojawia się biała lub różowa grzybnia. Często występuje na kolankach 
lub wewnątrz źdźbeł. Ostatnim etapem choroby jest całkowite, przedwczesne zamieranie 
porażonych pędów i oraz bielenie kłosów. 

Początki występowania mączniaka prawdziwego na pszenicy ozimej można zauważyć już 
jesienią. Patogen ten inkubuje w temperaturze 15 oC przez około 5 dni. Potem, w zależności 
od temperatury otoczenia, za 3 do 7 dni po infekcji pojawiają się na roślinach pierwsze 
objawy choroby. Intensywny rozwój choroby ma miejsce w okresie późnowiosennym i 
letnim. Najpierw opanowywane są liście dolne, później stopniowo górne. W sprzyjających 
warunkach może zostać na cała roślina łącznie z kłosem. Po wykłoszeniu na liściach, 
pochwach liściowych, źdźbłach, a często nawet na kłosach, pojawia się początkowo biały lub 
szarobiały nalot. Składa się on z grzybni i zarodników konidialnych grzyba. Następnie nalot 
ten staje się wojłokowaty, grubieje i przybiera barwę brunatnoszarą z czarnymi owocnikami 
grzyba. Porażone liście przedwcześnie zasychają. Mogą także zamierać całe rośliny. 
Charakterystycznym objawem choroby jest także powstawanie brunatnego przebarwienia 
tkanek w miejscu ich zakażenia.  

 



 

Fot. 1. Objawy mączniaka prawdziwego na liściach pszenicy (http://wiescirolnicze.pl). 

Na pszenicy objawy rdzy brunatnej pojawiają się przede wszystkim na liściach. Dlatego 
choroba ta nazywana jest często rdzą liściową. Na blaszce liściowej występują eliptyczne, 
pomarańczowo-rdzawe, pylące plamki. Składają się z zarodników (uredinia) przykrytych 
skórką. Powierzchnia pokrywająca zarodniki pod ich naporem pęka. Plamki widoczne na 
liściach występują w pojedynczych grupkach lub w większych skupieniach. Zarodniki mogą 
także występować na pochwach liściowych, źdźbłach i kłosach. W następnym etapie 
porażenia blaszki liściowe żółkną, zaś na spodzie liści pojawiają się czarne, okrągłe lub 
podłużne drobne plamki. Na pochwach liściowych i źdźbłach zarodniki grzyba są wydłużone, 
ułożone równolegle do unerwienia. 

 

Fot. 2. Objawy rdzy brunatnej na liściach pszenicy (https://www.rynek-rolny.pl). 

Septorioza paskowana liści objawia się jesienią lub wczesną wiosną na liściach i pochwach 
liściowych. Początkowo na dolnych liściach widoczne są owalne szarozielone plamy, które 

https://www.rynek-rolny.pl/


szybko żółkną. Następnie na powierzchni plam pojawiają się owocniki grzyba (piknidia). 
Ułożone są one wzdłuż nerwów liści. Stopniowo choroba opanowuje liście na wyższych 
partiach rośliny. Plamy na liściach starszych w późniejszych fazach wzrostu są wydłużone lub 
mają kształt nieregularnych prostokątów. Są ograniczone nerwami, między którymi rozwijają 
się owocniki stadium konidialnego grzyba w postaci czarnych punktów. Przy silnym 
porażeniu blaszki liściowej nekroza może obejmować znaczną jej część.  

 

Fot. 3. Objawy septoriozy paskowanej liści (PIORIN).  

Zabieg będzie uzasadniony wtedy, kiedy podczas obserwacji plantacji w fazie krzewienia  
stwierdzimy przekroczenie progów szkodliwości dla poszczególnych chorób.  
 
Wynoszą one odpowiednio: 

• dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw w fazie BBCH 21-29 – porażenie 50-
70%roślin z pierwszymi objawami – pojedyncze plamki – poduszeczki mączniaka 
prawdziwego; 

• dla rdzy brunatnej w fazie BBCH 21-29 – porażenie 10-15% liści – początkowe 
objawy – pojedyncze poduszeczki; 

• dla septoriozy paskowanej liści w fazie BBCH 21-29 – pierwsze objawy na 30-50% 
liści – żółte albo brązowe plamy albo pierwsze owocniki grzyba na plamie. 

Należy pamiętać, że decydujący wpływ na skuteczność zabiegu ma temperatura powietrza. 
Każda z grup chemicznych fungicydów ma optimum termiczne swego działania. Należy 
przede wszystkim stosować fungicydy zwalczające agrofagi w niższych temperaturach. 
Niektóre środki są skuteczne w temperaturach powyżej 0oC, zaś inne wymagają temperatur 
powyżej 12oC. Za niskie temperatury podczas oprysku uniemożliwiają prawidłowe pobieranie 
substancji czynnych przez rośliny. Optymalne temperatury stosowania niektórych substancji 
czynnych fungicydów przedstawia tabela 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Optymalne temperatury stosowania substancji czynnych fungicydów 
 
Grupa chemiczna Substancja czynna Optymalna temperatura (oC) 
Triazole cyprokonazol  

 
12-25 

 

tebukonazol 
metkonazol 
flusilazol 
protiokonazol 

Benzimidazole tiofanat metylowy 13-23 
karbendazym 9-23 

Strobiluryny azoksystrobina 11-24 
pikoksystrobina 11-23 

Benzofenony metrafenon 11-20 
Quinazoliny proquinazid 3-25 
Morfoliny fenpropidyna 11-20 

fenpropimorf 
 
 
Należy przede wszystkim wybierać fungicydy skutecznie zwalczające mączniaka 
prawdziwego i rdze w niższych temperaturach. Mogą to być morfoliny, proquinazid lub 
piroksamina. Także fungicydy, które są mieszaninami powyższych substancji z substancjami 
należącymi do grupy triazoli, są skuteczne w zwalczaniu chorób grzybowych w terminie T0. 
Pełny aktualny wykaz środków ochrony roślin na poszczególne rodzaje agrofagów iuprawy 
znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa. 
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