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Zabieg w terminie T1 w pszenicy 

Zboża przez cały okres wegetacji narażone są na ataki grzybów, wywołujących groźne 

choroby. Niektóre infekcje przypadają już na okres jesienny. Mimo wczesnych infekcji, 

aplikacje fungicydów w terminie T0 są wykonywane przez rolników rzadko. Intensywną 

ochronę przed chorobami grzybowymi rozpoczyna się zwykle po rozpoczęciu wiosennej 

wegetacji.  

Główne przyczyny wiosennego porażenia zbóż przez patogeny chorobotwórcze to:  

 - zakończenie ochrony przez substancje czynne wchodzące w skład zaprawy; 

 - osłabienie roślin po zimowym okresie spoczynku; 

 - obecność wielu patogenów na resztkach pożniwnych oraz częściowo obumarłych 

liściach. 

W pierwszych zabiegach, wykonywanych w terminie T1, zwalcza się choroby podsuszkowe. 

Jest to przede wszystkim wchodzą: zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy 

źdźbła i łamliwość podstawy źdźbła. Choroby te uszkadzają tkanki mechaniczne i 

przewodzące, co prowadzi do przedwczesnego zamierania źdźbeł i w konsekwencji do 

wylegania łanów. 

Intensywność występowania mączniaka prawdziwego zależy od kondycji roślin. Podczas 

redukcji źdźbeł rośliny zbożowej odrzucane części rośliny stają się pożywką dla patogenu. 

Następnie grzyb atakuje również zdrowe, prawidłowo rozwijające się części roślin. Patogen 

obecny na górnych liściach i kłosie ogranicza fotosyntezę i powoduje straty wody i 

składników mineralnych. 

Na początku fazy strzelania w źdźbło na dolnych liściach mogą również rozwijać się takie 

choroby jak rdze, septoriozy i brunatna plamistość liści. Infekcja patogenów ma miejsce 

nie tylko jesienią, ale także wiosną. W przypadku zaobserwowania objawów tych chorób na 

dolnych liściach należy bezzwłocznie wykonać zabieg ochronny, gdyż choroby te 

charakteryzują się krótkim okresem rozwoju.  

Wymienione wyżej choroby, oprócz brunatnej plamistości liści, zostały opisane w 

znajdującym się na stronie internetowej IUNG, artykule p.t. Zabieg w terminie T0 w pszenicy 

ozimej.  

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.  
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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.  

 

Fot. 1. Brunatna plamistość liści pszenicy  
Żródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Wheat_tan_spot.JPG , licencja CC BY-SA 3.0, autor: Agronom. 

Rozwojowi choroby w okresie wegetacji sprzyjają częste opady oraz duża wilgotność 

powietrza. Najszybciej choroba rozwija się przy temperaturze 10–18°C i wilgotności 

względnej około 80%.  W tych warunkach następuje obfite wytwarzanie zarodników.  

Niszczenie resztek pożniwnych i stosowanie zabiegów przyspieszających ich mineralizację 

należą do niechemicznych metod ograniczania brunatnej plamistości liści. Powinno się unikać 

uprawy zbóż po gatunkach porażanych, to jest po życie, pszenżycie i pszenicy. Bardzo ważny 

jest odpowiedni płodozmian, optymalizacja nawożenia azotowego oraz uprawa odmian o 

wyższej odporności. 

Rozpoczęcie chemicznej walki z agrofagami zależy od występowania ich na porażonych 

roślinach w ilościach przekraczających progi szkodliwości. Ich wartość jest różna dla 

poszczególnych chorób. Dla łamliwości źdźbła zbóż i w fazie od początku fazy strzelania w 

źdźbło do fazy pierwszego kolanka wynosi 20–30% źdźbeł z objawami porażenia. Próg 

szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw w fazie krzewienia to 50–70% roślin z 

pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba). Rdza brunatna 

pszenicy w fazie krzewienia – próg szkodliwości 10–15% liści z pierwszymi objawami 

porażenia. Dla septoriozy paskowanej liści pszenicy w fazie krzewienia to 30–50% liści z 

pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami. Próg szkodliwości brunatnej 

plamistości liści zbóż w fazie krzewienia wynosi 10–15% porażonych roślin z pierwszymi 

objawami porażenia, w fazie strzelania w źdźbło – 5% liści z pierwszymi objawami 

porażenia; zaś w fazie kłoszenia – 5% liści z pierwszymi objawami porażenia. Progi 

szkodliwości są orientacyjne. W rzeczywistości rzadko zdarza się, aby na roślinie były 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Wheat_tan_spot.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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objawy tylko jednej choroby. Jeżeli roślina jest porażona przez kilka chorób jednocześnie, to 

jest oczywiste, że próg szkodliwości będzie na niższym poziomie. Oznacza on, bowiem 

poziom porażenia, które może przynieść realne ekonomicznie straty. 

Nawet gdy nie widoczne są objawy porażenia, to z biologicznego punktu widzenia, początek 

fazy strzelania w źdźbło, jest okresem zwiększonego ryzyka porażenia. Dlatego jest też 

najlepszym momentem na wykonanie zabiegu zabezpieczającego przed infekcją. Jest to czas 

odrzucania nadmiernej liczby źdźbeł, które są szczególnie podatne na infekcje oraz 

pojawiania się nowych części roślin. Wartość temperatur i wyższa wilgotność powietrza 

sprzyjają szczególnie takim infekcjom, jak rdza, DTR i septoriozy. 

Substancje czynne środków ochrony stosowanych w terminie T1 w fazie muszą wykazywać 

działanie interwencyjne, będące w stanie wyleczyć występujące infekcje. Muszą także 

skutecznie zwalczać choroby powodowane przez różne rodzaje patogenów, gdyż 

różnorodność atakujących w tym czasie grzybów jest duża. Wysokie wymagania odnośnie do 

tego zabiegu powodują, że najlepszym sposobem ograniczania rozwoju chorób w terminie T1 

jest zastosowanie mieszaniny fungicydów o różnych mechanizmach działania. Utrzymujące 

się, bowiem przez kilka tygodni działanie grzybobójcze chroni przed atakiem patogenów 

powodujących choroby na górnych liściach i kłosie. Jest to też warunkiem niezbędnym do 

skutecznej ochrony kłosa w terminie T2.  

Najdogodniejszym momentem przeprowadzenia zabiegu T1 jest faza pierwszego kolanka 

BBCH 30–32. Wieloletnia praktyka wykazała, że w tym okresie można osiągnąć najwyższą 

skuteczność działania środków chemicznych przeciw występującym chorobom. 

Opóźnienie tego terminu może w sposób znaczący wpłynąć na plon. Dobrze  dobrany 

podczas zabiegu T1 w zbożach preparat lub mieszanina preparatów, oprócz zabezpieczenia 

podstawy źdźbła przed typowymi dla tego organu patogenami będzie także chronił zboża 

przed chorobami liści. Te części roślin są szczególnie narażone na szkodliwe działanie wielu 

sprawców chorób: rdzy, mączniaka prawdziwego, septoriozy, rynchosporiozy czy plamistości 

siatkowej. Każdy z tych patogenów znacznie zmniejsza asymilacyjną powierzchnię liści. 

Prowadzi do zmniejszenia odpowiedniej ilości produktów fotosyntezy, potrzebnych do 

zbudowania plonu w postaci dorodnego ziarna. 

Wykonanie zabiegu T1 w pszenicy ozimej nie koniecznie musi przypadać na fazę pierwszego 

kolanka. Zależy to głównie od zagrożenia chorobami, intensywności technologii uprawy 

pszenicy i odmiany. We wskazanej fazie wykonujemy zabieg T1, jeżeli w programie ochrony 

planujemy wykonanie dwóch zabiegów (T1 i T2 w fazie BBCH 51–55) lub trzech zabiegów 

(T1, T2 – w fazie BBCH 39–49 i T3 – w fazie BBCH 61–65). Jeżeli ze względów 

ekonomicznych stosujemy tylko jeden oprysk fungicydowy, to zabieg T1 powinno się 

wykonać do ochrony liścia flagowego i dwóch liści podflagowych, czyli w fazie BBCH 39-

59, w okresie od całkowicie rozwiniętego liścia flagowego do końca kłoszenia.  

Zabieg T1 ma na celu przede wszystkim ochronę roślin przed wymienionymi wyżej 

chorobami grzybowymi. Najwygodniej jest zastosować preparaty kompleksowe, 

przeznaczone do zwalczania pełnego zakresu chorób, które zagrażają wiosną uprawom zbóż. 

Są to mieszaniny fabryczne substancji czynnych, które działają przeciwko chorobom 

podstawy źdźbła oraz patogenom atakującym w pierwszej kolejności liście zbóż. Fungicydy 

stosowane w zabiegu T1 powinny być przede wszystkim dobierane adekwatnie do aktualnego 

stanu zdrowotności całej plantacji, na której mają być zastosowane.  
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Do zwalczania chorób podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy 

paskowanej liści, septoriozy plew oraz brunatnej plamistością liści w terminie T1 w pszenicy 

ozimej zastosować można następujące fabryczne mieszaniny substancji czynnych: 

 protiokonazol, bifaksen; 

 protiokonazol, trifloksystrobina; 

 protiokonazol, spiroksamina; 

 epkoksykonazol i krezoksym metylu, fenpropimorf; 

 epkoksykonazol i krezoksym metylu; 

 piraklostrobina, epoksykonazol; 

 epoksykonazol, metkonazol; 

 fluksapyroksad, epoksykonazol; 

 tiofanat metylowy, epoksykonazol; 

 tiofanat metylowy, tetrakonazol; 

 fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol; 

 prochloraz, tebukonazolu i proquinazidu; 

 cyprodynil, tiofanat metylu. 

Wykonując zabieg, nie wolno przekroczyć dozwolonego zakresu temperatur działania 

zastosowanego preparatu. Fungicydy działają tylko w zakresie temper 5-25°C. Wpływa na to 

głównie rodzaj substancji aktywnej w danym preparacie oraz związki uzupełniające, dodane 

dla wspomożenia jego działania. 

W temperaturach od 5 do 10°C skutecznie działają więc: ditiokarbaminiany (substancja 

czynna: mankozeb), imidazole (prochloraz), morfoliny (fenpropidyna i fenpropimorf), 

quinozololiny (proquinazid). Natomiast w temperaturach ponad 10°C skuteczniej działają 

strobiluryny (azoksystrobina i pikoksystrobina), a ponad 12°C najlepsze są triazole 

(cyprokonazol, metkonazol, tubekonazol, protikonazol, propikonazol). 

Najkorzystniej jest stosować fungicydy na zboża w czasie pochmurnej pogody przy 

temperaturze w granicach 15-20°C. Użyty środek ochrony roślin działa wtedy najefektywniej 

i bez możliwych negatywnych skutków ubocznych, które mogą mieć miejsce przy opryskach 

robionych w wyższych temperaturach. Wybierając program ochrony i rodzaj fungicydu 

należy również dopasować go do wielkości i jakości oczekiwanego plonu. 
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