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ZAPEWNIJ SKUTECZNĄ
OCHRONĘ KŁOSA

STRATEGIE OCHRONY
PSZENICY OZIMEJ

Publikacja ma charakter informacyjny i zawiera tylko wybrane fragmenty etykiet i instrukcji stosowania poszczególnych produktów
umożliwiające użytkownikowi identyfikację nazw środków oraz zapoznanie się z ich składem i ogólnymi zasadami ich aplikacji.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
Możliwość kopiowania fragmentów lub całości albumu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wydawcy, autorów tekstów
i właścicieli zdjęć.
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY ZBÓŻ
ŁAMLIWOŚĆ PODSTAWY
ŹDŹBŁA ZBÓŻ

SEPTORIOZA PASKOWANA
LIŚCI PSZENICY

Ekonomiczny próg szkodliwości:
20–30% źdźbeł z objawami porażenia.

Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie krzewienia: 30–50% liści
z pierwszymi objawami porażenia
lub 1% liści z owocnikami,

Termin obserwacji:
od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka

MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW

 fazie strzelania w źdźbło:
w
10–20% porażonej powierzchni liścia
podflagowego lub 1% liści z owocnikami,

Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie krzewienia: 10-50% roślin z pierwszymi objawami,

 fazie strzelania w źdźbło:
w
5–10% porażonej powierzchni liścia
flagowego lub 1% liści z owocnikami.

 fazie strzelania w źdźbło: 10% roślin
w
z pierwszymi objawami porażenia,

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia

 fazie krzewienia: pierwsze objawy
w
porażenia na liściu podflagowym,
flagowym lub na kłosie.

SEPTORIOZA PLEW PSZENICY
Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie strzelania w źdźbło 20% roślin
z pierwszymi objawami porażenia,

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia

 fazie strzelania w źdźbło:
w
20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami,

BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI
Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie krzewienia: 10–15% porażonych
roślin z pierwszymi objawami porażenia,

 fazie początku kłoszenia:
w
10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami,

 fazie krzewienia: 5% liści z pierwszymi
w
objawami porażenia,

 fazie pełni kłoszenia: 1% porażonej
w
powierzchni liścia flagowego.

 fazie krzewienia: 5% liści z pierwszymi
w
objawami porażenia.

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia

RDZA BRUNATNA PSZENICY

FUZARIOZA KŁOSÓW

Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie pełni kłoszenia: 10-15% roślin
z pierwszymi objawami,

Ekonomiczny próg szkodliwości:
w fazie krzewienia – 30% roślin
z pierwszymi objawami,

 fazie strzelania w źdźbło: 10% źdźbeł
w
z pierwszymi objawami porażenia,

 fazie strzelania w źdźbło – 10%
w
porażonej powierzchni liścia podflagowego,

 fazie kłoszenia: pierwsze objawy
w
porażenia na liściu podflagowym
lub flagowym.

 fazie kłoszenia – pierwsze obajwy
w
porażenia na liściu podflagowym lub
flagowym

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia

Termin obserwacji:
od początku fazy krzewienia do fazy kłoszenia
Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla doradców, pod red. M. Korbasa, J. Horoszkiewicz-Janki, M. Mrówczyńskiego, Poznań 2017.
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Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla doradców, pod red. M. Korbasa, J. Horoszkiewicz-Janki, M. Mrówczyńskiego, Poznań 2017
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T 1

Z A B I E G

OCHRONA
FUNGICYDOWA
ZBÓŻ
Przez cały okres wegetacji zboża narażone są na atak chorób wywoływanych
przez grzyby. Niektóre infekcje przypadają
na jesień. W październiku i listopadzie
na plantacjach zbożowych można znaleźć
objawy chorób podsuszkowych, mączniaka, septoriozy i innych. Mimo wczesnych infekcji, aplikacje fungicydów
jesienią są wykonywane sporadycznie.

Wiosenny rozwój mączniaka prawdziwego
zależy od ogólnej kondycji roślin. W okresie, kiedy następują redukcje liści, dochodzi do gwałtownego rozwoju choroby.
Odrzucane, pozbawione naturalnych
substancji ochronnych części rośliny stają
się pożywką dla patogenu. Gdy grzyb
rozwinie się zbyt mocno, atakuje również
zdrowe i prawidłowo rozwijające się
części roślin. Patogen potrafi rozwijać się
na górnych liściach i kłosie, ograniczając
fotosyntezę oraz powodując straty wody
i ograniczenie w pobieraniu substancji
odżywczych.

ZABIEGI T1 NA CHOROBY PODSUSZKOWE

Właściwą ochronę przed chorobami
grzybowymi wdraża się po rozpoczęciu
wiosennej wegetacji. W pierwszych
zabiegach określanych ogólnym mianem
T1, zwalcza się choroby podsuszkowe
(choroby podstawy źdźbła). W skład tego
kompleksu najczęściej wchodzą: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni,
łamliwość podstawy źdźbła oraz zgorzel
podstawy źdźbła. Patogeny powodujące
te schorzenia uszkadzają tkanki mechaniczne i przewodzące, co prowadzi do
przedwczesnego zamierania źdźbeł
(białokłosowość) i do wylegania łanów.

Połączenie produktów wykazuje
działanie interwencyjne i chroni
przed ponowną infekcją.

NAJLEPSZY MOMENT NA INTERWENCJĘ

Z biologicznego punktu widzenia, nawet
gdy nie są widoczne objawy porażenia,
początkowe fazy strzelania w źdźbło,
jako okres zwiększonego ryzyka, to najlepszy moment na wykonanie zabiegu
zabezpieczającego przed infekcją liści.
Umiarkowane temperatury i zwiększona
wilgotność powietrza sprzyjają zwłaszcza takim infekcjom, jak rdza brunatna,
brunatna plamistość liści DTR, septorioza
plew i paskowana liści pszenicy.
Fungicyd stosowany w fazie początku
strzelania w źdźbło musi wykazywać
działanie interwencyjne, będące w stanie
wyleczyć jesienne infekcje. Musi też skutecznie zwalczać choroby powodowane
przez różne grupy patogenów, ponieważ
różnorodność atakujących w tym czasie
grzybów jest duża. Wysokie wymagania odnośnie do wiosennego zabiegu
powodują, że najlepszym sposobem
ograniczania rozwoju chorób w okresie
wiosennym jest zastosowanie mieszaniny
fungicydów o różnych mechanizmach
działania.

NA T1 STOSUJ PROKARB® 450 EC
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

Połączenie PROKARB® 450 EC
z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW świetnie
chroni przed chorobami podstawy
źdźbła bez względu na rodzaj infekcji.
Kombinacja wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób liści i podstawy źdźbła.

Proponowane rozwiązanie ma
nie tylko działanie interwencyjne, niszczące patogen który
rozpoczął rozwój w roślinie,
ale również chroniące przed
ponowną infekcją. Utrzymujące się przez kilka tygodni
działanie powstrzymuje
bowiem atak patogenów
powodujących choroby górnych liści i kłosia, stanowiąc
podwaliny pod właściwą
ochronę w terminie T2.

Na początku fazy strzelania w źdźbło
na dolnych liściach mogą pojawiać się
również choroby określane jako plamistości liści. Rozwój rdzy liści, septoriozy
i brunatnej plamistości liści z infekcji
jesiennych, czasami zostaje naturalnie
wstrzymany przez występującą wiosną
suszę. Częściej jednak infekcje rozwijają
się dalej i wymagają interwencji fungicydowej. Do infekcji patogenicznej dochodzi głównie wiosną. W przypadku zaobserwowania objawów chorób na dolnych
liściach należy bezzwłocznie wykonać
zabieg fungicydowy, gdyż zarówno rdze,
jak i brunatna plamistość liści charakteryzują się krótkim okresem rozwoju.

Warto pamiętać!
Po rozpoczęciu wiosennej wegetacji
należy wdrożyć ochronę upraw przed
chorobami grzybowymi.
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Z A B I E G

KIEDY I JAK WYKONAĆ
ZABIEG T2?
Zabieg T2 ma na celu głównie ochronę
liści flagowego i podflagowego, które
odgrywają istotną rolę w procesie asymilacji substancji odżywczych i budowaniu plonu. Ma to ogromne znaczenie
dla uprawy, dlatego zabieg należy
wykonać o odpowiedniej porze.

GROŹNA SEPTORIOZA

Przy omawianiu zabiegów ochronnych
we wczesnych fazach rozwojowych
wspomniano o chorobach powodowanych przez grzyby z rodzaju septoria.
Powodują one zarówno septoriozę
paskowaną liści, jak i później występującą na liściach i częściach kłosa
septoriozę plew. Największe straty
wyrządzają na górnych liściach i plewach,
ponieważ te części rośliny odpowiadają
za dostarczenie blisko 90% asymilatów
wykorzystywanych do budowy ziarna.
W porównaniu z krajami Europy Zachodniej presja patogenu w naszym kraju
jest znacznie mniejsza. Nie oznacza to,
że nie jest on zdolny do wyrządzenia
ogromnych strat. Szczególnie dotkliwie
odczuwa się porażenie septoriozami na
glebach mocnych, na których utrzymuje
się wilgotny mikroklimat w łanie. Septoriozy do rozwoju potrzebują zwilżenia
rośliny trwającego przynajmniej kilkanaście do kilkudziesięciu godzin. W miejscach
o większej wilgotności warto wdrożyć
dokładniejszą ochronę przed patogenem.

CORAZ WIĘKSZA PRESJA CHORÓB

Górne liście stanowią najbardziej wydajną w budowaniu plonu część rośliny.
Aktywność fotosyntetyczna liści flagowego i podflagowego oraz kłosa przypada na najdłuższy dzień i sprzyjające
szybkiej wegetacji warunki pogodowe.
Niezmiernie ważne dla uzyskania plonu
jest więc utrzymanie jak najdłuższej
aktywności tych części roślin, co jest
tożsame z ochroną przed atakiem patogenów grzybowych.
Już teraz odczuwalna jest większa
presja rdzy – zarówno żółtej, jak i brunatnej. W latach 2001 i 2014 masowy
atak choroby na pszenżyto powodował
straty plonu od 30% do nawet 100%.
Patogenem, który odpowiada za coraz
większe straty w plonach, jest także
brunatna plamistość liści, zwana DTR.
Jej rozwój na plantacji wymaga szybkiej interwencji fungicydowej. Choroba
gwałtownie ogranicza powierzchnię
asymilacyjną, co przekłada się na znaczące straty w plonie.

Stosuj naprzemiennie
w tym samym
okresie wegetacyjnym.
Fungicydy zwalczające septoriozę stosuje się głównie
zapobiegawczo, gdyż patogen
charakteryzuje się długim,
trzytygodniowym okresem
utajonego rozwoju. Dopiero po
tym czasie można zauważyć
pierwsze objawy jego działania.
Skuteczna walka z chorobą
polega więc na aplikacji fungicydu jeszcze przed pojawieniem
się widocznych plam na liściach.
Dlatego też zabiegi fungicydowe
w fazach liścia flagowego
i kłoszenia powinny wyróżniać
się działaniem interwencyjnym
i zapobiegawczym.
NA T2 STOSUJ AZOKSAR® SUPER 250 SC
Z MICOSAR® 60 SL

Jako lecznicze uznawane są fungicydy
z grupy triazoli np. metkonazol
w produkcie MICOSAR 60 SL. Preparat
AZOKSAR® SUPER 250 SC to z kolei produkt działający odmiennie od wymienionych fungicydów. Chroni przed infekcją
i charakteryzuje się przedłużonym działaniem. Preparaty z grupy strobiluryn wykazują szczególnie silne działanie fungicydowe w przypadku infekcji rdzy brunatnej
i brunatnej plamistości liści HTR i DTR.
Stanowią też długotrwałe zabezpieczenie
przed infekcjami septorioz. Działają także
fitotoniczne, czyli pozytywnie wpływają na
procesy fizjologiczne rośliny. Ma to szczególne znaczenie w okresie największej
produkcyjności łanu.

Chroni przed infekcją,
ma dodatkowy efekt
fizjologiczny tzw „zielonego liścia”
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POŁĄCZENIE PROKARB® 450 EC
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
W ZABIEGU T3
Bardzo dobre uzupełnienie
PROKARB® 450 EC
i TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
pod kątem zwalczania chorób kłosa – rekomendacja
w zabiegu T3.
Propozycja tank mix – poparta
wiedzą i doświadczeniem jako
celowa reakcja na termin i przeznaczenie zabiegu.

PEŁNA MOC

ZAPEWNIJ SKUTECZNĄ
OCHRONĘ KŁOSA
Zabieg T3 to finalny etap ochrony
upraw, którego pominięcie może spowodować istotne straty w jakości naszego
plonu. Ostatni termin zabiegów fungicydowych skupia się na przeciwdziałaniu
infekcji chorób fuzaryjnych na kłosie.
PRZECIWKO CHOROBOM KŁOSÓW

Atak grzybów powodujących fuzariozę
kłosów następuje dość późno. W naszym
klimacie przypada na okres kwitnienia.
Otwarte w tym czasie plewy i plewki
pozwalają na wejście niesionych wiatrem
zarodników infekcyjnych. Rozwój choroby
trwa kilka, kilkanaście dni. Po tym czasie
na ziarniakach pojawiają się jasnoróżowe
i bladoróżowe przebarwienia powodowane rozwojem grzybni. Zainfekowane,
niepoddane obróbce ziarno jest szkodliwe
dla zwierząt.

Połączenie produktów daje
najlepsze efekty grzybobójcze.

zwalczania
chorób zbóż

T 3

NA T3 STOSUJ PROKARB® 450 EC
I TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
NOWY PROGRAM
OCHRONY FUNGICYDOWEJ

W zwalczaniu choroby bardzo ważne
jest stosowanie fungicydów w okresie
okołokwitnieniowym. Jak pokazują
badania, najlepsze efekty grzybobójcze
osiąga się, stosując PROKARB® 450 EC
i TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW. W latach
z licznymi przelotnymi opadami deszczu
w czasie kłoszenia zbóż na stanowiskach
po kukurydzy lub w rejonach, gdzie
uprawia się duże ilości tego gatunku,
przy uprawie odmian zbóż wrażliwych na
fuzariozę, zabieg T3 powinien być obligatoryjnie wykonywany.

Sięgnij po nową, skuteczną ochronę dla Twoich zbóż.
T1 PROKARB 450 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
T2 AZOKSAR® SUPER 250 SC, MICOSAR® 60 SL

www.ciechagro.pl
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Stosowanie przemyślanej strategii
ochrony fungicydowej znacząco
wpływa na jakość i wielkość plonu.
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ST R ATEG I E

O CH RO NY

PSZENICY

OZI MEJ

OCHRONA PREMIUM
T1

T2

T3

NOWOŚĆ

PROTIOKONAZOL

29

39

DIFENOKONAZOL

NOWOŚĆ

29

69

51

39

51

NOWOŚĆ

69

99

MORFOLINA
29

00 0,2 l/100 kg ziarna
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39

31
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21

29
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11
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21

25

29

30

31

32

37

39

47

51

59

61-69

siew

faza
1. liścia

faza
3. liścia

początek
krzewienia

pełnia
krzewienia

koniec
krzewienia

początek
strzelania
w źdźbło
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1. kolanka
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2. kolanka

widoczny
nierozwinięty
liść flagowy

liść flagowy
całkowicie
rozwinięty

otwarta
pochwa
liścia flagowego

początek
kłoszenia

koniec
kłoszenia

kwitnienie
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13

71-89

99

rozwój
ściernisko
ziarniaków
i dojrzewanie

ST R ATEG I E

O CH RO NY

PSZENICY

OZI MEJ

OPTYMALNA OCHRONA
T1

T2/T3

NOWOŚĆ

29

39

59

NOWOŚĆ
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00 0,2 l/100 kg ziarna

NOWOŚĆ
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29
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całkowicie
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otwarta
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liścia flagowego

początek
kłoszenia

koniec
kłoszenia

kwitnienie
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71-89

99

rozwój
ściernisko
ziarniaków
i dojrzewanie

ST R ATEG I E

O CH RO NY

PSZENICY

OZI MEJ

PODSTAWOWA OCHRONA
T1

T2/T3

NOWOŚĆ

29

39

59

NOWOŚĆ

00 0,2 l/100 kg ziarna

NOWOŚĆ

29

39

29

39

99

NOWOŚĆ

21

29

00

11

13
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25

29

30

31

32

37

39

47

51

59

61-69

siew

faza
1. liścia
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3. liścia

początek
krzewienia

pełnia
krzewienia

koniec
krzewienia

początek
strzelania
w źdźbło

faza
1. kolanka

faza
2. kolanka

widoczny
nierozwinięty
liść flagowy

liść flagowy
całkowicie
rozwinięty

otwarta
pochwa
liścia flagowego

początek
kłoszenia

koniec
kłoszenia

kwitnienie
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71-89

99

rozwój
ściernisko
ziarniaków
i dojrzewanie

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej
segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony
roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem
sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą
konkurencyjną spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie
instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka
chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków
ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą
marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC,
AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma,
poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce
Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do
ponad 50 krajów całego świata.

CIECH Sarzyna S.A.
posiada certyfikaty:

ROLNIKU!
KUPUJ PRODUKTY CIECH SARZYNA
I ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE, PLONY
ORAZ ATRAKCYJNE NAGRODY.

Więcej informacji znajduje się na stronie ciechagro.pl.
CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna
z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem
sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym
producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów
sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony
roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych.
Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad
3 tysiące osób w całej UE.
Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej
z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera
inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.
Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje
towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne
w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest
ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji,
rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.
CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością
o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global
Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa
odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Rolniku! Dołącz do programu PARTNER Sarzyna
na www.partnersarzyna.pl

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach
www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Stań się częścią społeczności skupionej na
profesjonalnym działaniu w obrębie ochrony roślin

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
UDZIELA:

CIECH SARZYNA SA
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl
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Sprzedaż
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYM
PRODUCENTEM ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

DOŚWIADCZENIE,
WIEDZA, PROFESJNALIZM,
DORADZTWO

NAGRODY PIENIĘŻNE
I ATRAKCYJNE
WYCIECZKI

DEDYKOWANE
PROMOCJE
I KONKURSY

Śledź nas na:

CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do Cieszka
przyjaznego chatbota!

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL

