
Zabieg T3 w pszenicy 
 

Intensywna ochrona pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi, to oprócz zaprawiania, 

trzy podstawowe zabiegi opryskiwania fungicydami. Pierwszy chroni podstawę źdźbła, drugi 

górne liście, zaś trzeci zabieg chroni kłos. Zabiegi te decydują o wysokości plonu ziarna i jego 

dobrej jakości. 

Zabieg fungicydowy w terminie T3, zwany zabiegiem na kłos, to zabieg który uratować może 

dużą ilość plonu przed stratą powodowaną przez choroby grzybowe. Zaniechanie tego 

zabiegu może prowadzić do podwójnych strat – mniejszych plonów oraz gorszej ich jakości. 

Zabieg ten jest podsumowaniem chemicznej ochrony przed grzybami chorobotwórczymi 

wykonanych wcześniej. 

Celem zabiegu T3 jest utrzymanie w zdrowiu kłosa, w którym zawiązuje się ziarno. 

Najważniejsze występujące w tym czasie choroby to: fuzarioza kłosów (Fusarium spp.), rdza 

żółtą (Puccinia striiformis), septorioza plew (Stagonospora nodorum), brunatna plamistość 

liści (Drechslera tritici-repentis) i czerń zbóż (Cladosporium spp., Alternaria spp.). 

Fuzarioza kłosów uwidacznia się w fazie dojrzałości mlecznej ziarna. Występują żółte, 

częściowe lub całkowite przebarwione kłoski, początkowo pojedyncze, następnie w większej 

ilości. Przy dużej wilgotności względnej plewy porażonych kłosów pokrywają się białym lub 

różowym nalotem, na którym widać pomarańczowo-łososiowe sporodochia. Porażone kłosy 

przestają asymilować i zamierają. Mają one identyczny pokrój jak kłosy zdrowe. Na plewach 

widoczny jest biały lub różowy nalot grzybni  z pomarańczowymi lub łososiowymi 

sporodochiami. Ziarno porażone przez grzyby z rodzaju Fusarium jest niedorodne – 

zniekształcone i  pomarszczone, a barwa jego często jest różowa. Przy bardzo silnym 

porażeniu ziarna dochodzi do utraty zdolności kiełkowania, na skutek porażenia zarodka. 

Porażone ziarno może zawierać dużo silnie trujących mikotoksyn. Mniej porażone ziarno 

przy użyciu do siewu stanowi źródło infekcji w następnym okresie wegetacji. Po zauważeniu 

pierwszych objawy choroby koniecznie powinniśmy wykonać zabieg chemiczny skutecznym 

na fuzariozę kłosów fungicydem. 

Rdza żółta na wykłoszonych roślinach pojawia się masowo przy wysokiej wilgotności i 

niskiej temperaturze podczas kwitnienia. Optymalna temperatura rozwoju wynosi około 

10°C. W warunkach sprzyjających rdza żółta poraża całą roślinę. Może to powodować straty 

w plonie wynoszące 50–70%,a w latach epidemicznego wystąpienia choroby może to być 

nawet całkowita utrata plonu. Objawy choroby mogą pojawić się na wszystkich nadziemnych 

częściach rośliny tj. na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, kłosach oraz na 

rozwijających się ziarniakach. Na liściach obserwuje się wydłużone chlorotyczne pasy 

ograniczone nerwami, na nich zaś w rzędach ułożone uredinia - sprawcy choroby. Na liściach 

odmian mało podatnych obserwujemy jedynie chlorotyczne i nekrotyczne smugi, które 

mylone mogą być z objawami septoriozy paskowanej liści. Na kłosach wystąpienie choroby 

można zaobserwować odchylając plewkę. Po jej wewnętrznej stronie widać pył żółtych 

urediniów. 

Septorioza plew pszenicy zagraża przede wszystkim roślinom pszenicy ozimej. Ryzyko 

porażenia zwiększa zainfekowane ziarno siewne, resztki pożniwne pozostawione na polu, 

uprawa odmian o krótkiej słomie i deszczowa pogoda latem. Choroba powoduje znaczne 

straty w plonie ziarna oraz pogorszenia jego jakości. Grzyb zimuje na resztkach pożniwnych. 

Zimuje także na powierzchni porażonych ziarniaków zbóż i traw, na siewkach porażonych 



jesienią zbóż oraz na resztkach chwastów jednoliściennych. Wiosną zarodniki konidialne 

tworzące się w piknidiach zakażają rośliny pszenicy. Jeżeli nasiona są porażone, zakażenie 

następuje już w czasie kiełkowania. W czasie wegetacji dochodzi do infekcji wtórnych 

zarodnikami konidialnymi. Grzyb początkowo poraża dolne liście młodych roślin, a następnie 

atakuje coraz wyższe piętra, aż do samego kłosa. Choroba występuje szczególnie po łagodnej 

zimie i zwiększonej ilości opadów w miesiącach letnich. Silnemu zakażeniu sprzyja 

utrzymywanie się wilgoci na liściach przez 3–6 godzin przy temperaturze 20–24ºC. Patogen 

ten rozprzestrzenia się w znacznej mierze przez konidia z rozpryskującymi się kroplami 

deszczu. W sprzyjających warunkach rozwój choroby następuje po 7–14 dniach inkubacji 

grzyba. Pierwsze objawy septoriozy można zaobserwować już na siewkach. Wiosną w 

wyniku porażenia i rozwoju septoriozy plew na liściach pojawiają się żółtozielone plamy, 

które następnie brązowieją i przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Młode plamy 

mają często chlorotyczną obwódkę, zaś starsze są przeważnie jasnobrązowe, zlewają się i 

mogą obejmować także pochwy liściowe. Silnie porażone liście można zaobserwować w 

czerwcu. Na powierzchni plam pojawiają się słabo widoczne piknidia, z których w czasie 

wilgotnej pogody wydostaje się różowa, śluzowata wydzielina, zawierająca zarodniki 

konidialne. Silnie porażone liście mogą zamierać. Septorioza plew pszenicy pojawia się na 

plewkach zielonych kłosów w postaci czarnych lub brunatnych nekrotycznych plam. Plamy 

tworzą się od szczytu i przy brzegach plew i rozprzestrzeniają się w kierunku osadki 

kłosowej. Przy silnym porażeniu osadka także brązowieje. Nekrozy mogą występować 

również na dokłosiu. W łanie silnie porażone kłosy mają barwę brązową z odcieniem fioletu. 

Podczas dojrzewania pszenicy wypukła część plewek jaśnieje, a brzegi pozostają ciemne. W 

końcowym okresie dojrzewania na plewkach, między nerwami, mogą powstać rzędy 

ciemnych piknidiów. 

Brunatna plamistość liści, potocznie zwana DTR-ką, jest patogenem bardzo 

niebezpiecznym, ponieważ jej cykl rozwojowy jest stosunkowo krótki. W sprzyjających dla 

niej warunkach trwa ok. 5 dni. Pojawia się najczęściej w okresie strzelania w źdźbło i liścia 

flagowego. Przy korzystnych warunkach dla rozwoju, brunatna plamistość liści pozostawiona 

bez zwalczania może przyczynić się do straty nawet 50% plonu. Choroba ta jest najbardziej 

powszechna w rejonach z klimatem chłodnym i wilgotnym. Źródłem infekcji dla nowych 

zasiewów są zarodniki pochodzące z resztek pożniwnych, a także z powietrza. Porażeniu 

zasiewów brunatną plamistością liści sprzyjają płodozmiany zbożowe, zwłaszcza przedplon 

po pszenicy, no i oczywiście zbyt gęste siewy. Objawy choroby występują przede wszystkim 

na liściach w postaci brunatnych plam z widocznym oczkiem w centrum. Na starszych 

liściach plamy te łączą się. W efekcie infekcji liście żółkną, następnie brunatnieją, a 

ostatecznie – zasychają. Charakterystyczna dla brunatnej plamistości liści jest obecność oczka 

w centrum plamy, która jest otoczona rozmytą, chlorotyczną obwódką. Objawy brunatnej 

plamistości występują głównie na liściach, ale mogą być widoczne także na innych częściach 

rośliny. Objawy te mogą być mylone z plamami  wywołanymi przez sprawców innych 

chorób, np. septoriozę 

Czerń zbóż zwykle  występuje w przypadku częstej uprawy zbóż na tym samym polu oraz 

przy niskim poziomie nawożenia. Źródłem infekcji są resztki pożniwne roślin, na których 

zimują grzyby, oraz porażony i nie zaprawiony materiał siewny. Objawy choroby pojawiają 

się w okresie dojrzewania zbóż, podczas wilgotnej pogody. Na kłosach, liściach i źdźbłach 

pojawia się czarny, przypominający sadzę, nalot zarodników grzybów. Osłabiają one 

oddziaływanie światła, co prowadzi do osłabienia roślin. Nalot może pokrywać roślinę 

całkowicie. Początkowo objawy występują placowo, jednak w warunkach obfitych opadów 

choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko. Straty z powodu występowania czerni zbóż 



sięgają 5 proc. Ponadto zainfekowane ziarno ma o wiele gorsze własności technologiczne, 

trudniej się przechowuje, a wykorzystane do kolejnego zasiewu szybko infekuje młode 

rośliny. Chorobę eliminuje się w ramach zabiegu T3. Wykonywany jest on zwykle w fazie 

BBCH 51-59, czyli od początku kłoszenia do całkowitego wykłoszenia uprawianego zboża. 

Niektóre środki można stosować nawet w fazie dojrzałości mlecznej - BBCH 75, jest to 

jednak zależne od zapisów w etykiecie środka ochrony roślin i związane jest z okresem 

karencji stosowania danego preparatu. 

 

  

Ważną decyzją jest określenie właściwego terminu zabiegu. Wykonanie zabiegu powinno 

być poprzedzone rozpoznaniem ewentualnego występowania chorób kłosa na plantacji. 

Zabieg fungicydowi  należy wykonać wtedy, gdy zaobserwujemy pierwsze objawy 

spowodowane przez grzyby chorobotwórcze. Istnieje kilka sposobów na określenie tego 

terminu.  

 

Pierwszy to wyznaczenie czasu zabiegu na podstawie osiągniętej wielkości progu 

szkodliwości dla grzyba chorobotwórczego porażającego kłos.  

Drugi to posługiwanie się na danymi pogodowymi (temperatura, wilgotność względna, 

opady). Za pomocą tych danych określane są modele rozwoju choroby, które następnie są 

wykorzystywane w systemach wspomagania decyzji, mówiących o zagrożeniu wystąpienia 

choroby.  

Trzeci sposób to wykonanie zabiegu na podstawie fazy rozwojowej roślin pszenicy. Zwykle 

zaleca się, aby zabieg na kłos wykonać, gdy zboże zakwitnie. Na kłosie widoczne są pylniki. 

Jest to sposób dość zawodny, bo przy braku porażenia przez grzyb, zabieg jest bezcelowy, a 

plantator ponosi niepotrzebne koszty.  

Ostatnim sposobem jest wykonanie samodzielnie testu na porażenie kłosa przez grzyby. 

Polega on na tym, że po wykłoszeniu pszenicy, pobiera się z różnych miejsc kilkanaście 

kłosów, owija się je wilgotnym ręcznikiem papierowym i ta zawinięte wkłada do worka 

foliowego. Worek z kłosami umieszcza się w papierowej kopercie, na której ołówkiem 

zapisuje się dane dotyczące pochodzenia próbki. Po 5-6 dniach inkubacji wyjmujemy kłosy z 

koperty i dokładnie przy pomocy lupy oglądamy zmiany. Obecność grzybów (grzybnia, 

struktury zarodnikowe, pomarańczowe wałeczki, nekrotyczne plamy na plewach, osadce 

kłosów czy innej części kłosa), jest sygnałem do natychmiastowego wykonania zabiegu. 

Opisany test kopertowy wcześniej ujawnia zakażenie kłosa. Zmiany nie są widoczne na 

plantacji, a rolnik już wie, że doszło do zakażenia. Na tej podstawie wykonuje zabieg 

chemiczny, który będzie skuteczny, bo zwalczane grzyby, jeszcze nie zdążyły spowodować 

dużych szkód. W przypadku nie stwierdzenia zmian na kłosach, taki test należy powtarzać 

kilkukrotnie.  Oznaki obecności grzyba lub owocników grzyba wskazują, że został osiągnięty 

próg szkodliwości. 

Wszystkie grzyby porażające kłosy można zwalczyć wykonując opryskiwanie odpowiednim 

fungicydem. Substancje czynne fungicydów zastosowanych do tego zabiegu powinny działać 

układowo lub wgłębnie, a także zapewniać  możliwie długi okres ochrony. Choroby kłosa 

skutecznie zwalczają  między innymi: metkonazol, protiokonazol, tebukonazol, propikonazol, 

spiroksamina i azoksystrobina. 

 



Przy stosowaniu fungicydów jednoskładnikowych powinny to być substancje o działaniu 

układowym. W przypadku stosowania środków dwu-, trzyskładnikowych, a także mieszanin 

zbiornikowych środków wskazane jest, aby użyte były substancje czynne z różnych grup 

chemicznych i o zróżnicowanym sposobie działania. Należy zwrócić uwagę na wskazówki na 

etykietach środków o liczbie zabiegów w sezonie przy użyciu danej substancji czynnej. 

Zmniejsza to ryzyko powstawaniu odporności patogenów na fungicydy. 
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