
Strzelno – 19.12.2015

Prezentacja o dużej przydatności praktycznej wygłoszona 19.XII 2015r. 
przez dr inż. Janusza Mazurka - dotyczy skutecznej ochrony 

fungicydowej upraw cebuli, zbóż i rzepaku. Wykładowca udostępnia tę 
częśd wykładu, która nie jest objęta jego prawami autorskimi.

Informacja składa się z 4 części:
I- slajdy 1-12

-wyjaśniają jak skład chemiczny i właściwości fizyczne poszczególnych 
grup fungicydowych wpływają na mechanizm i skutecznośd 

ich działania
II - slajdy 14-48

-sposoby rozróżniania poszczególnych chorób cebuli oraz strategię jej 
ochrony

III - slajdy 49-59
- rozróżnianie chorób i strategia ochrony zbóż

IV - slajdy 60-70 choroby i strategia ochrony rzepaku.
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• Właściwości fizyczne fungicydów

• Transport fungicydów w roślinie

• Epidemiologia chorób

• Termin stosowania uzależniony od
fazy rozwojowej rośliny

fazy rozwojowej grzyba

• Odpornośd

• Warunki pogodowe

• Technika zabiegu

Czynniki wpływające na skutecznośd fungicydów
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Podział fungicydów

W zależności od sposobu oddziaływania na grzyba

• Fungicydalne – niszczące grzyba

• Fungistatyczne – hamujące rozwój 

W zależności od rozprzestrzeniania się w roślinie

• KONTAKTOWE – Dithane, Miedzian, Bravo

• PENETRANTY

• Wgłębne - Rovral

• Systemiczne – Ridomil, Aliette

• Translaminarne - Zato

• Quasi systemiczne – Amistar, Zato

Większośd penetrantów
to substancje fungistatyczne

Czasami grzyby po ich zastosowaniu wytwarzają 
nawet więcej żywotnych zarodników



Właściwości fizyczne fungicydów „układowych”

 Prężnośd par (Mpa)

 Temperatura topnienia [0C] – temperatura w 
jakiej substancja aktywna przechodzi w formę 
rozpuszczalną

 Logarytm oktanol-woda logPow

(najlepiej 3,2 ± 0,5)

 Masa molekularna (cm3/mol) – powyżej 350 
wymaga adiuwantów

 Pka – zdolnośd do dysocjacji



Temperatury topnienia morfolin i strobiluryn

Substancja aktywna
Rozpuszczalno
śd w wodzie w 
mg/l w 200C

Log P OW

Prężnośd par
mPa w 250C

Temperatura 
topnienia

(oC)

Względna masa 
molekularna

PKa

fenpropidyna 530 2,6 15 (średnio lotny) - 64,6 273,46 10,13

fenpropimorf 4,32 4,5 3,9 (średnio lotny) - 44 303,48 6,98

spiroksamina 405 2,89 3,5 - 170 297,5 6,9

Substancja aktywna
Rozpuszczalno
śd w wodzie w 
mg/l w 200C

Log P OW

Prężnośd par
mPa w 250C

Punkt 
topnienia

Względna 
masa 

molekularna

azoksystrobina 6 2,5 1,1 x 10-7 115 403,4

krezoksym metylu 2 3,4 2,3 x 10-3 99 313,4

trifloksystrobina 0,6 4,5 3,4 x 10-3 73 408,4

pikoksystrobina 3,1 3,6 5,5 x 10-3 75 367,3

piraklostrobina 1,9 4,0 2,6 x 10-5 64-65 387,8

fluaksostrobina 2,56 2,86 6,0 x 10-10 103-108 458,83

dimoksystrobina 4,3 3,59 6,00 x 10-06 138,9 326,39



Log P < 2,5 Log P < 3,2 ± 0,5 Log P < 4,0

Wpływ log P na transport fungicydów

Szybki transport do 
brzegów liści/igieł

Wyrównana proporcja
Pomiędzy retencją
a transportem

Bardzo silna retencja



Rozpuszczalnośd w wodzie

APLIKACJA NA OGONKI LIŚCIOWE

Dobra rozpuszczalność

> 3000 mg/l

Średnia rozpuszczalność

1 – 3000 mg/l

Słabsza rozpuszczalność

< 1 mg/l



 akropetalny – z dołu do góry

 bazypetalny – z góry do dołu

 symplastyczny – transport w żywych strukturach komórkowych (żywe komórki i 
plazmodesmy)

 apoplastyczny – transport w martwych strukturach komórkowych (przestrzenie 
międzykomórkowe, ściany komórkowe, wnętrza martwych komórek)

 translaminarny – przenikanie z górnej na dolną stronę liścia we właściwym 
stężeniu

 quasi – systemiczny – rozchodzenie się po powierzchni liścia w fazie gazowej
(czasami nazywany episystemicznym)

 mezo – systemiczny (lokalnie systemiczny) – ma charakter środka 
powierzchniowego, ale wnika w niewielkim stopniu do wnętrza tkanki chod nie 
jest transportowany dalej. Może wykazywad działanie translaminarne

Rodzaje transportu fungicydów



Rodzaje transportu fungicydów
Grafika na podstawie: www.turfpathology.ucr.edu

SYSTEMICZNYWGŁĘBNY

True systemicLimited systemicLocal systemic

• Możliwości zróżnicowane
• Czasami właściwości translaminarne

• Transport tylko akropetalny • Transport akropetalny i bazypetalny
• TYLKO FOSFORYNY !!!



Substancja aktywna Mechanizm działania

Układowe przemieszczające się głównie akropetalnie

azoksystrobina Inhibitory oddychania

boskalid Inhibitory oddychania

propamokarb Inhibitory funkcji błon komórkowych

tiofanat metylu Inhibitory mitozy

Układowe przemieszczające się akropetalnie i w ograniczony sposób bazypetalnie

fenarimol Inhibitory syntezy steroli

myklobutanil Inhibitory syntezy steroli

propikonazol Inhibitory syntezy steroli

tebukonazol Inhibitory syntezy steroli

tritikonazol Inhibitory syntezy steroli

„Prawdziwe” środki układowe

fosetyl Al + fosforyny efekt wieloczynnikowy

Lokalnie układowe

iprodion Uszkodzenia błon komórkowych, inhibitory syntezy DNA i 
połączeo ścian komórkowych

pyraklostrobina Inhibitory oddychania

trifloksystrobina, fluaksostrobina Inhibitory oddychania



 Substancje są często kumulowane w miejscach wysokiej 
transpiracji (wierzchołki roślin, brzegi liści)

 Transport do miejsc słabej transpiracji (młode liście, owoce) 
jest bardzo ograniczony

 Substancje rozprowadzane przez ksylem nie mają żadnej 
możliwości rozchodzid się z rozwiniętych liści. Naniesione na 
liści rozchodzą się do jego wierzchołka. Transport w 
przeciwnym kierunku jest niezwykle rzadki

 W glebie substancje te są transportowane razem z wodą przez 
system korzeni włośnikowych, czasami nawet lepiej niż woda 
(brak kutykuli)

Fungicydy rozprowadzane przez ksylem



Czynniki fizyko -
chemiczne

Środowisko i rośliny Formulacja

Lipofilicznośd Temperatura Retencja

Rozpuszczalnośd Wilgotnośd Rozpuszczalnośd

Masa molekularna Wiatr Przenikalnośd

Właściwości dobrze 
poznane, opisane i 
przewidywalne

Rodzaj rośliny Rozciąganie

Częściowo poznane, trudne 
do wnioskowania i silnie 
uzależnione od formulacji

Słabo poznane, trudne 
do przewidywania

Co wpływa na przenikanie fungicydów przez 
kuktikulę

ADIUWANTY

TECHNIKA ZABIEGU



STRATEGIE OCHRONY FUNGICYDOWEJ



Choroby szczypioru cebuli

 Mączniak rzekomy

 Alternarioza

 Stemphylium spp

 Botrytis: - SZARA PLEŚO

- cinerea

- squamosa

- allii ?

 BAKTERIOZY



MĄCZNIAK RZEKOMY CEBULI



• Liście wyrastające z porażonych cebul są niedorozwinięte, jasnozielone, 
łukowato wygięte

• Zaczynają zamierad  już w czerwcu

• Szczypior porażonych roślin przestaje rosnąd i jaśnieje

• Pojawia się białoszary, obfity nalot

• Zaatakowane części roślin zamierają, a na zamarłych tkankach pojawiają się 
różne grzyby saprofityczne w postaci ciemnych nalotów, które te powodują 
rozkład obumarłych tkanek

MĄCZNIAK RZEKOMY CEBULI

ALTERNARIA, STEMPHYLIUM



TERMINY PIERWSZYCH ZABIEGÓW

Rodzaj uprawy cebuli Przewidywany początek ochrony

Siew ozimy i plantacje nasienne 10-15 maja

Cebula z dymki Po osiągnięciu przez rośliny 15-20 cm 
wysokości

Cebula z siewu wiosennego 10-20 czerwca lub zgodnie z sygnalizacją



• Dwa razy w tygodniu należy sprawdzad koocówki 
starszych liści

• Dla pewności można się posłużyd „mokrą kamerą”

Mączniak rzekomy cebuli może zarodnikowad 
bez wystąpienia wcześniejszych objawów !!!

TERMINY PIERWSZYCH ZABIEGÓW



Strategia ochrony chemicznej

konidia konidia konidia

Zar. pływkowe

konidia konidia konidia

Zar pływkowe

konidia konidia konidia

Zar pływkowe

konidia konidia konidia

Zar pływkowe

Oospora

Infekcja 
pierwotna

Infekcja
wtórna

do kompletnego zniszczenia 
cebuli potrzebuje 3-4 cykli

Temperatura od 4 to 25°C i od 2 to 7 godzin 
zwilżenia liści

1 cykl to
11-15 dni



2-7 h

INFEKCJA

Widoczne
symptomy ZarodnikowanieINKUBACJAINOKULACJA

11-15 dni 1-2 dni
albo brak objawów

11-15 dni

4-250C

Cykl rozwojowy mączniaka rzekomego



Strategia ochrony chemicznej

 Krytycznym elementem istotnym dla osiągnięcia wysokiej 
skuteczności ochrony  jest termin pierwszego zabiegu

 Termin pierwszego zabiegu ustala się na podstawie specjalnego 
programu bądź opierając się o fazy fenologiczne i przebieg 
warunków pogodowych

 Termin pierwszego zabiegu jest uzależniony od rodzaju 
siewu/sadzenia i bliskości źródeł infekcji

 Fungicydy są najbardziej skuteczne w okresie 7 dni przed 
infekcją i do max 3-5 dni po infekcji 

 Stosowanie fungicydów w okresie po infekcji wymaga 
poprawnego monitorowania (stacje meteo, modele 
chorobowe)



7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10

Mankozeb
(1-2 razy)

Mankozeb + 
metalaksyl

mankozeb + 
dimetomorf

mankozeb +
cymoksanil

mankozeb + 
benalaksyl

mankozeb + 
metalaksyl

azoksystrobina + 
chlortalon.

mankozeb + 
dimetomorf

azoksystrobin
a + chlortalon.

mankozeb + 
dimetomorf

mankozeb + 
benalaksyl szara p

leśo
 + altern

ario
za

fosetyl + 
fenamidon

azoksystrobina

mankozeb + 
cymoksanil

+ fluazynam boskalid + 
pyraklostrobin
a

fosetyl + 
fenamidon

szara p
leśo

 + 
b

akterio
zy

propamokarb + 
fluopikolid

+ fluazynam

Strategia ochrony



Substancja aktywna
FORMA TRANSPORTU

TRANSLAMINARNY AKROPETALNY BAZYPETALNY

cymoksanil ++ + -

propamokarb ++ (+) -

dimetomorf ++ (+) -

iprovalikarb ++ ++ -

fenylamidy
metalaksyl
benalaksyl
benalaksyl - M

++ ++ (+)

fosetyl Al ++ ++ ++

bentiowalikarb (lokalnie systemiczny) - - -

walifenalat ++ (+) -

difenkonazol + -

Fungicydy przeciwko Oomycetes

++ = silny, szybki / + = słaby, wolny / (+) = marginalny / - = brak 



Substancja aktywna
Rozpuszczalnośd 
w wodzie w mg/l 

w 200C
Log P OW

Prężnośd par
mPa w 250C

Hydroliza 
wodna-

stabilnośd w 
pH

Względna 
masa 

molekularna

dimetomorf 28,95 2,68 9,85 X 10-04 4-9 387,86

fosetyl Al 110000 -2,1 1,00 X 10-04 5-9 354,10

propamokarb 1005000 -1,3 8,70 X 10-01 - 224,73

fenamidon 7,8 2,8 0.00034 Wrażliwy 1 311,40

metalaksyl 8400 1,75 0,75 Wrażliwy ?2 279

cymoksanil 780 0,67 0,15 4-5 3 198

benalaksyl -M 33 3,68 0,0595 4-7 (9) 4 325,40

bentiovalicarb 13,1 2,56 0,3 4-9 5 381,47

walifenalat (wgłębny) 24,1 3,11 9,6 X 10-05 Stabilny 398

difenkonazol 15 4,36 3,33 X 10-05 5 - 9 406,26

Fungicydy przeciwko Oomycetes

1 DT 50 = 221 dni w pH 5 , 27,6 dni w pH 9
2 DT 50 = 200 dni w pH 1, 115 dni w pH 9, 12 dni w pH 10
3 DT 50 = 0,02 dni w pH 9 w 25OC
4 DT50 =  w pH 9: 301 dni w 25OC, 11 dni 50OC
5 DT50 = stabilnośd utrzymana aż do 50OC
6 DT 50 = pH4: stabilny w  55OC, pH9: 0,33 dni w 50OC 



Mączniak rzekomy - monitoring

…i nie tylko

• Botrytis cinerea
• Botrytis squamosa
• Stemphylium
• Alternaria



Mączniak rzekomy - monitoring



STEMPHYLIUM czy ALTERNARIA

 Symptomy występują od tej strony gdzie przeważają wiatry

 Warunki klimatyczne i sposób infekcji obydwu patogenów  są podobne

 W początkowej fazie objawy są podobne

 Później plamy spowodowane przez Stemphylium są bardziej rozległe



CAŁKOWITE ZNISZCZENIE SZCZYPIORU 
PRZEZ STEMPHYLIUM



…i to i to.

STEMPHYLIUM czy ALTERNARIA



• Zarówno Alternaria, jak i Stemphylium mają optymalne warunki 
do rozwoju w temperaturze 20-25oC (8h zwilżenia liści powoduje 
infekcję)

• Grzyby mogą jednak infekowad kiedy jest zdecydowanie chłodniej

• W przypadku grzybów z rodzaju Alternaria infekcja jest już 
możliwa w temperaturze poniżej 10OC (nawet przy 5OC, ale wtedy
wymagane jest 16 h zwilżenia liści)

• Jeżeli po infekcji temperatura w ciągu 24h utrzyma się na 
poziomie nie niższym niż 10oC to w takich warunkach choroba 
może się rozwinąd w taki stopniu, aby doprowadzid do powstania 

poważnych szkód

STEMPHYLIUM czy ALTERNARIA



 Zimuje grzybnia na porażonych liściach

 Infekcja może nastepowad już wiosną

 Silny rozwój choroby w drugiej połowie lata

 ciepło – wilgotno – silne wiatry

 Kiełkowanie jest silnie uzależnione od filmu wodnego

 Zabiegi wykonuje się najczęściej gdy główka osiąga 50% typowej średnicy
lub po wystąpieniu objawów

BBCH - 405

Alternarioza cebuli



Temp. w 
ciągu dnia

Liczba godzin zwilżenia liści wymaganych do wywołania infekcji o różnym 
stopniu nasilenia (0-4)

0 1 2 3 4

13-17 0-6 7-15 16-20 21+

18-20 0-3 4-8 9-15 16-22 23+

21-25 0-2 3-5 6-12 13-20 21+

26-29 0-3 4-8 9-15 16-22 23+

Alternarioza cebuli



Systemy monitorowania alternariozy

• Odstępy pomiędzy zabiegami są kalkulowane w oparciu wartośd DSVs
(diseases severity values), która wskazuje na wartośd poziomu infekcji. 

• DSVs jest szacowany na podstawie temperatury mierzonej w łanie roślin oraz 
długości okresu zwilżenia liści

TomCast

Odpornośd 
odmiany

Terminy 
lustracji

Poziom infekcji 
wymagany do 

pierwszego zabiegu

Odstępy pomiędzy zabiegami 
(uzależnione od wskazao DSVs)

Odporna co 10 dni 1-5% 20 DSVs 14-17 dni
Średnio
odporna

co 7 dni 1-2% 15 DSVs 10-14 dni

Wrażliwa co 5-7 dni 0-1% co tydzieo lub 15 DSVs -7-10 dni

• Odstępy pomiędzy zabiegami są przeznaczone przede wszystkim dla chlorotalonilu
oraz strobiluryn

• Wysoka skutecznośd zabiegów profilaktycznych



STEMPHYLIUM
diagnostyka to podstawa

• zamieranie całych liści od wierzchołka

• porażone liście dośd gwałtownie przybierają biały kolor

• charakterystyczne ciemne plamy i rozciągnięte nekrozy

• wrzecionowaty, wydłużony charakter plam, z reguły po stronie nawietrznej, 
jest cechą dośd charakterystyczną dla Stemphylium

• Grzyb wydziela toksyny (udowodniona w testach biologicznych)

Stemphylium bardzo trudno się diagnozuje
Alternaria spp



 Brak zarejestrowanych fungicydów

 Skutecznośd środków stosowanych do zwalczania alternariozy w 
mniejszym lub większym stopniu pokrywa się ze skutecznością 
preparatów używanych do ograniczania Stemphylium

 Bardzo dobre wyniki uzyskuje się przy użyciu mankozebu, chociaż 
dla uzyskania dobrej skuteczności niejednokrotnie wymagane są 
3-4 opryskiwania w odstępie tygodnia

 Wysoka skutecznośd preparatów opartych na iprodionie

 W niektórych krajach do zwalczania choroby zarejestrowana jest 
mieszanina azoksystrobiny z difenkonazolem oraz fenamidon, 
pyraclostrobina i chlorotalonil

Jak walczyd ze Stemphylium ?



Fosforyny w ochronie cebuli

• Według badao stosowanie fosforynów ogranicza infekcję 
Stemphylium na cebuli

PRZYKŁADOWE FOSFORYNY

Phos 60

Rezistim

AminoPower ResiPhos PK

Basfoliar Aktiv

Prewent P

Fosfiron Cu i Fosfiron Mg



• Stemphylium może wnikad do liści bezpośrednio przez nie uszkodzoną tkankę jedynie 
w sytuacji, kiedy woda długo zalega na ich powierzchni. 

• W takich warunkach rośliny zostaną porażone praktycznie bez względu na ich 
aktualną kondycję. 

• W normalnych warunkach Stemphylium infekuje jednak wyłącznie tkanki starzejące 
się i zamierające takie:

 wierzchołki liści,

 tkanki uszkodzone przez np: herbicydy

 tkanki zainfekowane wcześniej przez alternariozę.

Podstawowym czynnikiem zapobiegającym epidemicznemu rozwojowi tej choroby jest 
utrzymywanie szczypioru w dobrej kondycji przez cały okres wegetacyjny. 

Jak walczyd ze Stemphylium ?
w kontekście technologii uprawy



DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

NA ZWALCZANIE ALTERNARII I STEMPHYLIUM 
NALEŻY PATRZED W KONTEKŚCIE CAŁEJ 

TECHNOLOGII !!!

Jak walczyd ze Stemphylium ?



Zasychanie koocówek szczypioru

 Nieodpowiednia kwasowośd gleby

 Zaburzenia w pobieraniu wapnia

 Okresy silnego nasłonecznienia (nadmierna transpiracja)

 Silne porażenie przez wciornastki

 Niedostatek tlenu w podłożu (zwięzłe gleby)

 Niewłaściwe stosowanie herbicydów (gł nalistnych)

 Słabe wykorzystanie herbicydów glebowych



 Właściwe przygotowanie pola (zasobnośd, struktura, odczyn 
itd.)

 Zbilansowane nawożenie przeprowadzane na podstawie analiz 
glebowych

 Właściwe stosowanie herbicydów (odpowiednia dawka i 
termin)

 Właściwa technika zabiegów chwastobójczych (wielkośd kropli, 
dawka i stężenie, faza rozwojowa cebuli)

 Ochrona przed mączniakiem rzekomym i owadami

Jak walczyd ze Stemphylium ?



Ryzykowne dysze dwustrumieniowe do herbicydów w cebuli

• Odpowiednio gruba kropla
• Dobrane ciśnienie
• Dysza jednostrumieniowa
• Właściwy kąt wyprzedzenia

Racjonalna technika ochrony



Grzyby z rodzaju Botrytis na cebuli

 Botrytis squamosa – plamistości liści, szybkie 
rozprzestrzenianie, może prowadzid do zamierania całych 
roślin. Rośliny są najbardziej wrażliwe w pełni wegetacji i w 
trakcie formowania się cebul 

 Botrytis cinerea – patogen słabości. Powoduje lokalne 
przebarwienia na liściach. Nie rozprzestrzenia się w liściach, 
lub rozprzestrzenia się bardzo słabo

 Botrytis allii – rozwija się głównie w trakcie przechowywania



Botrytis squamosa

• Początkowo pojawiają się nieduże (1-5 mm) szaro 
– białe plamki. Z czasem liczba plam znacząco 
przybywa i liście mogą zamierad

• Objawy mogą byd mylone z uszkodzeniami 
herbicydowymi, gradem a także objawami 
żerowania wciornastków oraz Botrytis allii

• W przypadku B. squamosa plamki otoczone są 
charakterystyczną srebrno-biała obwódką

• Plamy aktywne są szaro – białe podczas gdy 
nieaktywne są brązowo - szare

PRÓG SZKODLIWOŚCI TO JEDNA AKTYWNA PLAMA NA LIŚD



• Zgnilizna szyjki – okres pozbiorczy ale..

• Pierwsze infekcje mogą pojawiad się tuż po wschodach

• Tkanka liścieni zamiera od wierzchołka 

INFEKCJA

FAZA UTAJONA

WYBUCH
CHOROBY

Strategia walki z Botrytis spp w cebuli



7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10

Mankozeb
(1-2 razy)

Mankozeb + 
metalaksyl

mankozeb + 
dimetomorf

mankozeb +
cymoksanil

mankozeb + 
benalaksyl

mankozeb + 
metalaksyl

azoksystrobina + 
chlortalon.
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Strategia ochrony cebuli- podsumowanie



Model pokazuje możliwośd oraz siłę 
infekcji na podstawie zależności 
pomiędzy temperaturą a okresem 
zwilżenia liści

Do wywołania słabych infekcji 
wystarczy 7h zwilżenia liści w 

temperaturze 15-200C

Monitoring Botrytis squamosa

Czas zwilżenia liści wymagany do infekcji
Dokonywanej przez Botrytis squamosa
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Czas trwania zwilżenia liści wymagany do infekcji 
dokonywanej przez szarą pleśo
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Monitoring Botrytis squamosa



Monitorowanie infekcji – indeks ryzyka



Ochrona kłosa czy liści

KŁOS

LIŚD FLAGOWY

LIŚD 2

LIŚD 3

LIŚD 4

LIŚD 5

65%



Strategia ochrony zbóż

• Większośd najważniejszych chorób pszenicy to te, których obecnośd przyspiesza 

starzenie się trzech najwyżej położonych liści

• Od kooca krzewienia i pojawienia się niżej położonych liści następuje gwałtowny 
przyrost biomasy, która trwa mniej więcej do kooca fazy strzelania w źdźbło

• Dla maksymalnego wykorzystania energii słonecznej, najpierw muszą zbudowad 
biomasę, a następnie powinny utrzymad zielonośd liści. 

• Kiedy liśd flagowy jest już w pełni rozwinięty tworzenie biomasy zostaje 
zakooczone 

• Od tego momentu należy robid wszystko aby dalej, konsekwentnie utrzymad 
zieloną powierzchnię liści

• Okres nalewania ziarna trwa około 6-7 tygodni i nawet w 80% może byd 
uzależniony zależed od fotosyntezy

• Pozostałą częśd roślina wykorzystuje z gleby



Pierwsze zarodniki 
lądują na liściach

Pierwsze zarodniki 
lądują na liściach

Pierwsze zarodniki 
lądują na liściach

Infekcje 
utajone –
brak objawów

Liśd flagowy

Pierwsze objawy

Liśd flagowy

10-14 dni

Liśd 3

Liśd 2

Liśd 3 Liśd 3

Liśd 2

10-14 dni 10-14 dni

Infekcje utajone 
– brak objawów Infekcje utajone –

brak objawów

Pierwsze 
plamy

Silna 
infekcja

Liśd 3

BBCH 32 BBCH 33 BBCH 39 BBCH 59

W pełni wykształcony 
liśd 3

W pełni wykształcony 
liśd 2 - podflagowy

W pełni wykształcony 
liśd 1 - flagowy

Koniec fazy kłoszenia

T1 T2 T3

Epidemiologia chorób zbóż



Ogólne założenia strategii ochrony

• Okresy inkubacji grzybów są różne

• Nawet najlepsze środki działają w połowie okresu inkubacji 
czyli kooczą aktywnośd jeszcze przed pojawieniem się objawów 
chorobowych

INOKULACJA INFEKCJA INKUBACJA
ROZWÓJ

OBJAWÓW
SPORULACJA

SEPTORIOZA: 14 – 28 dni



Długośd trwania cykli chorobowych

Choroba Długośd inkubacji

Rdza brunatna 5 – 10 (5 – 6)

Rdza żółta 12 – 13 (7 – 14)

Rdza źdźbłowa 10 - 14

Septorioza paskowana 7 – 14 (14 – 28) 

Septorioza plew 7 - 14

Mączniak prawdziwy 7 – 10 (5 – 14)

Brunatna plamistośd liści 3 - 8

Rdza żółta może rozwijad się tak szybko, że objawy na wierzchołkach liści 
widoczne są jeszcze przed całkowitym rozwinięciem liścia



Ważna ochrona rozwiniętych liści

 Rozwój liścia z punktu widzenia skutecznej ochrony jest nawet
ważniejszy od aktualnej fazy rozwojowej.

 Najbardziej efektywnym terminem jest wykonanie zabiegu jak
najszybciej od momentu kiedy liśd jest już w pełni rozwinięty.
Mogą byd wyjątki (mączniak, rdza brunatna)

 Zbyt wczesne wykonanie zabiegu ogranicza możliwośd
rozprzestrzeniania się fungicydów po lub w obrębie całej blaszki
liściowej,

 Zbyt późne rodzi konsekwencje w postaci gorszej ochrony
szczególnie w przypadku stosowania środków o charakterze
profilaktycznym.



Terminy zabiegów

TERMINY ZABIEGÓW ORAZ FAZY ROZWOJOWE

Termin 

zabiegu
Faza BBCH Faza rozwojowa Uwagi

T1 31 - 33
Faza od 1 do 3 

kolanka

Krytycznym terminem jest 

rozwinięcie 3 liścia* (L3)

T2 39 Faza liścia flagowego

T3 61-65
Od początku do pełni 

fazy kwitnienia

Aby sprawdzid czy rozwinięty liśd to L3 należy rozwinąd pochwę liściową i zobaczyd czy 

do rozwinięcia pozostały dwa liście

UWAGA: Liśd uważa się za w pełni rozwinięty jeżeli jest widoczny jego 
języczek, lub widoczny jest szczyt następnego liścia



Terminy zabiegów
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Terminy zabiegów

T3 – możemy wykonad jeżeli:

 Warunki sprzyjają fuzariozom

 Chcemy zwalczyd inne choroby kłosów

 Na podatnych odmianach

T0 – możemy wykonad jeżeli:

 Chcemy opóźnid rozwój septoriozy

 Kiedy jest wczesna silna presja rdzy żółtej i brunatnej oraz 
mączniaka

 Kiedy łamliwośd źdźbła zbóż wymaga wczesnej interwencji

Zabiegi w T1 i T2 są najważniejsze dla nalewania ziarna ale



Fuzarioza kłosów a ochrona

liścia flagowego

• W warunkach intensywnej produkcji zwykle stosuje się dwa 
zabiegi, 

• w fazie pierwszego i drugiego kolanka (BBCH 31–31), 

• w fazie kłoszenia i pełni kwitnienia (BBCH 51–55)

• Ustalenie właściwego terminu drugiego zabiegu jest trudne, 
zwłaszcza w rejonach o podwyższonym zagrożeniu 
występowania fuzariozy kłosów

• przy skutecznej ochronie liścia flagowego można uzyskad wzrost 
plonu nawet o 50%

• Czasami potrzebne jest wykonanie trzeciego zabiegu na fuzariozę 
kłosów



Terminy zwalczania fuzarioz

 Najczęściej wykorzystywane są fungicydy z grupy triazoli. 

 Największą efektywnośd uzyskuje się przede wszystkim, kiedy 
zabiegi wykonywane są na początku kwitnienia. 

 Według badao prowadzonych w USA za optymalny przyjmuje 
się często termin kiedy to 30% kłosów jest w fazie początku 
kwitnienia. 

 Za akceptowalny dopuszczalny jest również okres do 
maksymalnie 5 dni po kwitnieniu. 

 Z reguły późniejsze zabiegi dają niższy poziom ochrony, 
jakkolwiek czasami mogą to byd działania konieczne



Najważniejsze choroby rzepaku

• Sucha zgnilizna kapustnych

• Czero krzyżowych.

• Zgnilizna twardzikowa

• Szara pleśo

 Cylindrosporioza

 Mączniak rzekomy

 Mączniak prawdziwy

 Werticillioza



W obrębie porażonych tkanek formułują sią zarodniki 
pyknidia w postaci ciemnych punkcików

Sucha zgnilizna kapustnych



• Silnie porażone rośliny przestają rosnąd, więdną, przybierają barwę 
niebiesko czerwoną, przewracają się i zamierają

• System korzeniowy może byd całkowicie zniszczony

• Zniszczenie szyjki korzeniowej prowadzi do ograniczenia przewodzenia 
wody i substancji pokarmowych

• Choroba może powodowad straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 
50-60%.

ZABIEGI

Sucha zgnilizna kapustnych



• Występuje przez cały okres wegetacji rzepaku (od siewki do zbioru)

• Na liściach rzepaku pojawiają się koncentryczne, ciemnobrązowe plamy 
z jaśniejszymi i ciemniejszymi przebarwieniami

• Plamy występują tez na łodydze

• Źródłem infekcji są porażone resztki roślinne i zakażone nasiona

• Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotnośd powietrza i temperatura powyżej 
20°C.

• Duże znaczenie w momencie wiązania łuszczyn

Plamy przypominają wzór tarczy 
strzelniczej

ZABIEGI

Czero krzyżowych



• Preferuje dużą wilgotnośd i zwięzłe gleby

• Infekcja z gleby (sklerocja + apotecja)

• Apotecja tworzą się w okresie kwitnienia

• Pierwsze objawy w okresie kwitnienia rzepaku

• Biła grzybnia na łodygach i łuszczynach

• Straty do 50% plonu – przedwczesne dojrzewanie

Zgnilizna twardzikowa

ZABIEGI



ZABIEGI

Szara pleśo

• Może pojawid się jesienią

• Największe szkody powoduje wiosną

• Szkodliwośd dla łodyg i łuszczyn

• Łodygi łamią się a łuszczyny pękają

Zagrożenie średnie do dużego



Pozostałe choroby rzepaku

Mączniak rzekomy
Występują w całym okresie wegetacji, 
ale znaczenie w okresie wschodów
i pierwszych liści

Mączniak prawdziwy
Występują pod koniec wegetacji, 
Znaczenie ograniczone

metkonazol
tebukonazol

ZWALCZANIE



Pozostałe choroby rzepaku – jesieo 2015

Mączniak rzekomy



Pozostałe choroby rzepaku – jesieo 2015

Mączniak prawdziwy



STRATEGIA ZWALCZANIA CHORÓB RZEPAKU

2.Ruszenie 
wegetacji

4.Kwitnienie
5.Zawiązywanie 

łuszczyn

3.Zwarty pąk1.Jesienią
4-6 liści

Przesunięcie zabiegu z kwitnienia na zwarty pąk
• Odmiany wysokie – problemy techniczne
• Spiętrzenie prac polowych

interwencyjne profilaktyczne

Niższe dawki
Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Sucha zgnilizna
Czerń krzyżowych

T1 T2 T3

OPADANIE PŁATKÓW
KWIATOWYCH



• Zabieg wykonany wczesną wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, zabezpieczy 
rośliny przed rozwojem chorób powodowanych przez grzyby, które 
wystąpiły na rzepaku już jesienią. Wykonany w tym terminie, gwarantuje 
roślinom dalszy prawidłowy rozwój. 

• Jeżeli wczesną wiosną rośliny są stosunkowo zdrowe, bez wyraźnych 
objawów chorobowych, to zabieg fungicydami można wykonad dopiero w 
fazie zwartego pąka. 

• Jest to dobre rozwiązanie kiedy wjechanie w łan rzepaku, gdy rośliny 
osiągną pełną wysokośd jest utrudnione. 

• Dawka środka użyta w tym czasie jest zazwyczaj niższa niż przy zabiegu 
wykonanym w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. 

• Zabieg wykonany w fazie zwartego pąka, zabezpiecza często rośliny 
przed wystąpieniem chorób, aż do zbioru ziarna.

STRATEGIA ZWALCZANIA CHORÓB RZEPAKU


