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Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono wyst~powanie m'lczniaka prawdziwego zb6z i 

traw. Decyzj~ 0 sposobie i terminie zwalczania mqczniaka prawdziwego zb6± i traw na pszenicy ozimej nalezy podjqc po 

przeprowadzeniu obserwacji . 

Na zbozaeh ozimyeh pierwsze objawy choroby mog'l wyst'lpic juz jesieni'l . Grzyb poraza liseie. idibla 
i klosy. Zabiegi przy uzyciu srodk6w oehrony roSi in wykonuje si~ ad poez'ltku krzewienia do kanea lazy klaszenia . W 
sprzyjaj'leyeh warunkaeh stosowanie lungicyd6w mozna przedluzyc do lazy dojrzalosci wodnej ziarna . uwzgl~dniaj'le 
okres karencji stosowanego srodka . 

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwosci dla mqczniaka prawdziwego zb6i: i traw na pszenicy ozimej: 
• faza ad poczqtk6w krzewienia do konca krzewienia: 50-70% roslin z pierwszymi objawami choroby, 
• faza strzelania raslin w i:dibto: 10% i.dibel z pierwszymi objawami porai:enia, 
• faza kloszenia roslin: pierwsze objawy choroby na liseiu flagowym. podflagowym lub klosie. 

Ograniczyc wyst~powanie choroby mozna takze poprzez: 
• szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, W celu zniszczenia resztek pozniwnych 
• unikanie zbyt g~stego siewu i przenawozenia azotem 
• unikanie sCjsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych 
• stosowanie prawidtowego zmianowania 
• odpowiedni dob6r odmian 

UWAGA: 
Inlormacje 0 srodkach ochrony roSiin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do obrotu i stasowania w Polsce s'l dost~pne pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branzowe > Produkcja roslinna > Ochrona raslin 

Zaleca si~ wykonywae zabiegi srodkami ochrony roslin z uwzgl~dnieniem stosowania w pierwszej kolejnoSci metod biologicznych, 
agrotechnicznych j hodowlanych. 
Zgodnie z ustaw(} 0 srodkach ochrony roslin: 

1) Srodki ochrony roslin mog(} bye stosowane jeieli zostaly dopuszczone do obrotu i stosowania. 
2) Srodki ochrony roslin na leiy stosowac w taki spos6b, aby nie stwarzae zagroienia dla zdrowia ludzi, zwierzqt oraz dla 

srodowiska, w tym przeciwdzialae zniesieniu srodk6w ochrony roslin na obszary i obiekty nieb~dqce celem zabiegu z 
zastosowaniem tych srodk6w oraz planowae stosowanie srodk6w ochrony roslin z uwzgl~dnjeniem okresu, w kt6rym 
ludzie b~d<l przebywae na obszarze obj~tym zabiegiem. 

3) Srodki ochrony roslin stosuje si~ sprze:tem sprawnym technicznie. 
4) Zabieg z zastosowaniem srodk6w ochrony roslin przeznaczonych dla uiytkownik6w profesjonalnych moze bye wykonywany 

przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 
5) Profesjanalni uzytkowniey srodk6w achrany raSiin s'l zobowi'lzani do prowadzenia dokumentaeji dotycz'lcej 

stosowanyeh przez nich srodk6w ochrony roSiin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata 
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