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Plantacjom pszenicy ozimej zagraża brunatna plamistość liści. 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania brunatnej plamistości liści na pszenicy ozimej należy podjąć 
po przeprowadzeniu obserwacji. 
 

Objawy choroby występują głównie na liściach w postaci brunatnych plam z widocznym oczkiem  
w centrum. Warunki sprzyjające rozwojowi choroby to: 

 wilgotna i ciepła pogoda, 

 liczne opady w okresie wegetacji. 
 

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą 
pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy 
kłoszenia lub do końca fazy kwitnienia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, zalecany 
termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi 
uwzględniać okres karencji środka. 
 

Występowanie choroby można ograniczyć także przy pomocy zabiegów agrotechnicznych poprzez: 

 niszczenie resztek pożniwnych, 

 właściwe zmianowanie, 

 uprawę odmian mniej podatnych. 
 

Uwagi: 
              Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez 
wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-
branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 
 

             Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel 
równoległy. 
 

            1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z 
zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 
będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 
 

             2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 
ochrony roślin, który: 
● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska; 
● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.  
          

            3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być 
wykonywany przez osoby przeszkolone zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin. 
 

            4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Kierownik Oddziału w Mielcu 
              Tomasz Chrabąszcz 
 
 

 

mailto:o-mielec@piorin.gov.pl

