
	 Łam	li	wość	źdźbła	zbóż	uwa	ża	na	jest	za	groź
ną	 cho	ro	bę	 zbóż,	 wy	stę	pu	jącą	 po	spo	li	cie	 we	
wszyst	kich	 re	jo	nach	 upra	wy	 psze	ni	cy,	 a	 tak
że	 na	 pszen	ży	cie,	 jęcz	mie	niu	 i	 ży	cie.	 Przez	
reszt	ki	 po	żniw	ne,	 sa	mo	sie	wy	 ro	ślin	 zbo	żo
wych	 i	 nie	któ	re	 tra	wy,	 grzyb	 prze	no	si	 się	 na	
rok	 na	stęp	ny.	 Mo	że	 on	 prze	trwać	 w	 gle	bie	 do	
3	 lat.	 Pierw	sze	 ob	ja	wy	 cho	ro	by	 na	 zbo	żach	
ozi	mych	 moż	na	 za	ob	ser	wo	wać	 już	 je	sie	nią	 na	
po	chwach	 li	ścio	wych.	 Wio	sną	 grzyb	 prze	ni	ka	 
z	po	chew	li	ścio	wych	na	dol	ne	mię	dzy	węź	la	źdźbła.	 
W	fa	zie	kło	sze	nia	lub	doj	rze	wa	nia	zbóż	wy	stę	pu
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ją	naj	bar	dziej	cha	rak	te	ry	stycz	ne	ob	ja	wy	cho	ro	by,	
me	da	lio	no	wa	te	 pla	my	 ja	snej	 bar	wy	 z	 ciem	nym	
brze	giem	na	źdźble.	Źdźbła	mur	sze	ją	w	miej	scu	
plam,	 co	 pro	wa	dzi	 do	 bie	le	nia	 kło	sów,	 sła	be	go	
wy	kształ	ce	nia	ziar	na,	a	na	wet	ła	ma	nia	się	źdźbeł	
i	 wy	le	ga	nia	 zbóż	 (stra	ty	 w	 plo	nie	 mo	gą	 się	gać	
25%).

	 Na	si	le	nie	 wy	stę	po	wa	nia	 łam	li	wo	ści	 źdźbła	 
w	du	żym	stop	niu	uza	leż	nio	ne	 jest	od	wa	run	ków	
kli	ma	tycz	nych	 i	 gle	bo	wych.	 Roz	wo	jo	wi	 cho	ro
by	 sprzy	ja	 cie	pła	 i	 wil	got	na	 je	sień,	 ła	god	na	

zi	ma,	wcze	sna,	su	cha	i	cie	pła	wio	sna	
oraz	 póź	no	wio	sen	ne	 przy	mroz	ki.	 Sil
ne	po	ra	że	nie	 ro	ślin	ob	ser	wu	je	 się	na	
gle	bach	 cięż	kich	 o	 wy	so	kim	 po	zio
mie	wód	grun	to	wych,	ni	skim	pH	oraz	
wy	so	kiej	za	war	to	ści	próch	ni	cy.
	 Zróż	ni	co	wa	ne	 ob	ja	wy	 cho	ro
bo	we	 mo	gą	 być	 spo	wo	do	wa	ne	
obec	no	ścią	 dwóch	 ty	pów	 grzy	ba	
Pseu do cer co spo rella her po tri cho
ides var. her po tri cho ides	 (typ W)  
i	var. acu for mis	(typ R).	
Typ R	 –	 łam	li	wo	ści	 za	sie	dla	 ko	mór
ki	 i	 tkan	ki	 na	czy	nio	we	 (od	po
wie	dzial	ne	 za	 trans	port	 wo	dy	 
i	 skład	ni	ków	 po	kar	mo	wych),	 wol	no	
prze	ra	sta	jąc	 je	 ogra	ni	cza	 prze	no	sze
nie	skład	ni	ków	po	kar	mo	wych	do	roz
wi	ja	ją	ce	go	się	kło	sa.	Po	wol	ny	roz	wój	
w	ro	śli	nie	w	spo	sób	sta	ły	i	na	ra	sta	ją	cy	
ogra	ni	cza	jej	wzrost.	Rol	ni	cy	w	An	glii	
typ	 R	 –	 łam	li	wo	ści	 na	zwa	li	 ci	chym	
za	bój	cą	zbóż,	gdyż	spad	ki	plo	nu	się
ga	ją	kil	ku	na	stu	kwin	ta	li	ziar	na.	
Typ W	 –	 łam	li	wo	ści	 za	sie	dla	 prze
strzeń	 mię	dzy	ko	mór	ko	wą	 w	 tkan	ce	
źdźbła	 zbóż.	 Ten	 typ,	 mimo	 szyb
kiego	 tem	pa	 roz	wo	ju	 grzy	bni,	 po	wo
du	je	mniej	sze	stra	ty	plo	nu	od	ży	wia	jąc	
się	 pa	so	żyt	ni	czo	 tyl	ko	 w	 ko	mór	kach	
mię	ki	szu	źdźbła.

	 No	we	 ba	da	nia	 prze	pro	wa	dzo	ne	
w	 Wlk.	 Bry	ta	nii	 wy	ka	za	ły,	 że	 typ	 R	
ma	 istot	nie	więk	szy	wpływ	niż	 typ	W	
na	 plon, si łę źdźbła, ma sę ty sią ca 
ziarn.

Te czynniki sprzyjają występowaniu  
łamliwości źdźbła

Przedplon: 
pszenica, żyto, 

pszenżyto

Wczesny siew

Słaba  
mine rali

zacja resztek 
pożniwnych

Podatna  
odmiana

Częsta uprawa 
zbóż po sobie

Wczesne rozpoznanie ma decydujące znaczenie
Mo	ni	to	ring	 łam	li	wo	ści	 źdźbła	 pro	wa	dzo	ny	 przez	 firmę	
Syngenta	po	ma	ga	we	wła	ści	wym	osza	co	wa	niu	spe	cy	ficz
nych	dla	sta	no	wi	ska	czyn	ni	ków	ry	zy	ka	wy	stą	pie	nia	in	fek	cji.

Zainfekowane 
resztki pożniwne 
z zeszłego roku

Łagodna zima, 
mokra, wczesna 
wiosna

Wilgotny  
mikroklimat  
w łanie

Wilgotna  
gleba

Wczesne rusze 
nie wege tacji na 
wiosnę, wczesne 
krzewienie

Łamliwości źdźbła  
nie należy lekceważyć



UNIX®	bez	preparatu	UNIX®

 Bia	łe,	pło	ne	kło	sy	ro	śli	ny	po	ra	żo	ne	przez	cho	ro	by	grzy	bo	we,	drob
ne,	sła	bo	wy	kształ	co	ne	ziar	nia	ki,	uszko	dzo	ne,	zbu	twia	łe	źdźbła	u	pod
sta	wy,	w	 skraj	nych	przy	pad	kach	wy	le	gnię	ta	 plan	ta	cja...	Co	po	wo	du	je	
ta	kie	ob	ja	wy?

	 Spraw	cą	 jest	 grzyb	Pseu do cer co spo rella herp tri cho ides.	 Cho	ro	ba,	
któ	rą	wy	wo	łu	je	to	 łam	li	wość	źdźbła	–	 jed	na	z	naj	groź	niej	szych	cho	rób	
zbóż.		

 Ter mi no we prze pro wa dze nie za bie gu fun gi cy dem UNIX® eli mi
nu je łam li wość źdźbła i za bez pie cza wiel kość i ja kość plo nu.

Czy znasz te objawy?



Roz	po	zna	nie	 obec	no	ści	 grzy	ba	 Pseu do cer co spo rella her po tri cho ides  
w	mo	men	cie	po	dej	mo	wa	nia	de	cy	zji	o	wy	ko	na	niu	za	bie	gu	prze	ciw	łam	li
wo	ści	źdźbła	spra	wia	sze	reg	trud	ności:
	 –	ob	ja	wy	są	nie	wi	docz	ne	lub	nie	spe	cy	ficz	ne
	 –	w	psze	ni	cy	ozi	mej	mo	gą	wy	stą	pić	dwa	róż	ne	ty	py	łam	li	wo	ści:
	 	 •	W	–	szyb	ko	ro	sną	cy	i	wcze	śnie	po	ra	ża	ją	cy	ro	śli	ny
	 	 •	R	–	wol	no	ro	sną	cy,	póź	niej	po	ra	ża	ją	cy	ro	śli	ny,	bar	dziej	szko	dli	wy

	 Cha	rak	te	ry	stycz	ne	 ob	ja	wy	 cho	ro	by	 w	 kształ	cie	 me	da	lio	no	wa	tych	
plam	na	źdźble	moż	na	stwier	dzić	do	pie	ro	w	fa	zie	doj	rza	ło	ści	mlecz	nej,	
8	ty	go	dni	po	za	le	ca	nym	ter	mi	nie	zwal	cza	nia.

Róż	ne	tem	po	roz	wo	ju	grzyb	ni	ty	pu	R	i	W	na	po	żyw	ce	aga	ro	wej.	

Typ	W	(szybciej	rosnący) Typ	R	(wolniej	rosnący)

Po	ra	żo	ne	źdźbła Me	da	lio	no	we	 
ne	kro	zy	 
w	przy	bli	że	niu

Pod	mi	kro	sko	pem:	 
sku	pie	nia	grzyb	ni	 
(skle	ro	cja) 

Rozpoznawanie łamliwości źdźbła



Do zwal cza nia obu ty pów łam li wo ści R i W  fir ma Syn gen ta pro po nu je fun gi cyd 
UNIX® 75 WG.

Fir	ma	 SYN GEN TA®	 we	 współ		pracy	 z	 Uni	wer	sy	te
tem	War	miń	skoMa	zur	skim	 w	 Olsz	ty	nie	 i	 In	sty	tu	tem	
Ochro	ny	Ro	ślin	w	Po	zna	niu	i	So	śni	co	wi	cach	pro	wa	dzi	
w	Pol	sce	od	2003r.	mo	ni	to	ring	wy	stę	po	wa	nia	grzy	ba	
Pseu do  cerco spo rella her po tri cho ides	 po	wo	du	ją	ce	go	
łam	li	wość	 źdźbła	 zbóż.	 Pro	jekt	 ten	 jest	 mo	de	lo	wym	
przy	kła	dem	 do	brej	 współ	pra	cy	 mię	dzy	 na	uką,	 pro
du	cen	tem	 środ	ków	 ochro	ny	 ro	ślin,	 do	star	cza	ją	cym	
no	wo	cze	snych	roz	wią	zań	i	prak	ty	ką	rol	ni	czą	ko	rzy	sta
ją	cą	 z	 no	wo		cze	s	nych	 tech	no	lo	gii	 pro	duk	cji	 (dia	gno
sty	ka	opar	ta	na	tech	no	lo	gii	mo	le	ku	lar	nej).

Cel projektu
	 	We	ry	fi	ka	cja	 do	tych	cza	so	wej	 wie	dzy	 na	 te	mat	
za	gro	że	nia	pól	łam	li	wo	ścią	źdźbła.

	 	Zba	da	nie	 skła	du	 po	pu	la	cji	 grzy	ba	 Pseu do cer co
spo rella her po tri cho ides	(typ	R	i	W).

	 	Wy	ka	za	nie	 re	jo	nów	 zwięk	szo	ne	go	 ry	zy	ka	 wy	stę
po	wa	nia	łam	li	wo	ści	źdźbła	zbóż	w	Pol	sce.

	 	Uza	sad	nie	nie	po	trze	by	zmian	w	do	tych	cza	so	wym	
po	dej	ściu	 do	pro	gra	mu	ochro	ny	 psze	ni	cy	 ozi	mej	 
w	ter	mi	nie	T1.

	 	Wska	za	nie	 ade	kwat	nych	 roz	wią	zań	 dla	 prak	ty	ki	 
w	za	leż	no	ści	od	wy	ni	ku	ana	liz.

	 Ba	da	nia	na	uko	we	wska	zu	ją,	że	typ	mor	fo	lo	gicz	ny	
R	grzy	ba	po	wo	du	ją	ce	go	łam	li	wość	źdźbła	ma	więk	szy	
wpływ	ne	ga	tyw	ny	na	plon,	si	łę	źdźbła	i	ma	sę	ty	sią	ca	
ziarn	 niż	 typ	 W.	 Po	nad	to	 jest	 trud	niej	szy	 do	 oce	ny	 
(z	po	wo	du	po	wol	ne	go	roz	wo	ju	grzy	ba	ob	ja	wy	po	ra	że
nia	w	tej	fa	zie	są	sła	bo	wi	docz	ne).

Wyniki badań 20032004 – rozkład populacji grzyba powodującego łamliwość źdźbła

Typ R

Typ R+W

Typ W

58%

2003	r.		ana	li	za	102	pól

20%

22%

2004	r.		ana	li	za	313	pól

80%

14%
6%

Mo	ni	to	ring	łam	li	wo	ści	źdźbła 
						–	ba	da	ne	re	gio	ny	kra	ju

	 Po	la	 pro	duk	cyj	ne	 psze	ni	cy	 ozi	mej	 ana	li	zo	wa	no	
przez	 kil	ka	 se	zo	nów	 pod	 ką	tem	wy	kry	cia	 obec	no	ści	
grzy	ba	 po	wo	du	ją	ce	go	 łam	li	wość	 źdźbła	 przy	 uży	ciu	
ge	ne	tycz	nej	me	to	dy	PCR,	po	zwa	la	ją	cej	na	stwier	dze
nie	 obec	no	ści	 grzy	ba	 na	 ba	da	nym	 po	lu	 i	 okre	śle	nie	
je	go	 ty	pu	 (R	 lub	 W).	 Pró	by	 z	 pól	 po	bie	ra	no	 krót	ko	
przed	wy	ko	na	niem	wcze	sne	go	za	bie	gu	zwal	cza	ją	ce
go	cho	ro	by	w	tym	okre	sie.

	 Wieloletnie	 badania	 (rys.	 wyniki	 badań	 2003
2006)	 pokazują	 wyraźnie	 obecność	 grzyba	 typu	 R	
na	 polach		 produkcyjnych	 pszenicy	 ozimej,	 przy	
czym	najwięcej	 porażonych	plantacji	 odnotowuje	 się	 
w	Polsce	północnej	(war	miń	koma	zur	skie,	po	mor	skie,	
za	chod	niopo	mor	skie).
	 Wzrost	udzia	łu	ty	pu	R	(wol	no	ro	sną	ce	go)	w	po	pu
la	cji	pa	to	ge	na	wy	ma	ga	więk	szej	uwa	gi	w	do	bo	rze	pre
pa	ra	tu	uży	te	go	do	za	bie	gu	opry	ski	wa	nia	w	tym	okre
sie,	prze	mien	ne	go	sto	so	wa	nia	 fun	gi	cy	dów	z	 róż	nych	
grup	che	micz	nych	czy	też	póź	niej	sze	go	wy	ko	ny	wa	nia	
za	bie	gu	 opry	ski	wa	nia	 nie	któ	ry	mi	 fun	gi	cy	da	mi	 np.	 
z	 gru	py	 ani	li	no	pi	ry	mi	dyn	 (typ	 R	 nie	 jest	 zwal	cza	ny	
przez	pre	pa	ra	ty	z	gru	py	ben	zy	mi	da	zo	li).

Środki ochrony roślin 
odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

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 na rodzaj zagrożenia 
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


