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Wyleganie zbóż 



Wyleganie - definicja 

 Wyleganie roślin jest  to trwałe odchylenie źdźbeł  

 od pozycji pionowej (przewracanie się roślin, przeginanie 

w dolnych międzywęźlach, nadłamywanie źdźbła) 

  



Straty plonu zbóż  

na skutek wylegania łanu 

Roślina uprawna Straty plonu 

Ryż (Japonia) > 50% 

Jęczmień 40% 

Pszenica (Indie) 12-66% 

Owies 35-40% 



Straty plonu zbóż  

na skutek wylegania łanu 

Termin wylegania Straty plonu 

W okresie kwitnienia 30 -50 % 

3 tygodnie przed zbiorem 15 % 



Czynniki wpływające na odporność łanu 

na wyleganie 

 Odmiana 

 Termin siewu i obsada roślin 

 Sposób uprawy (rozwój systemu korzeniowego) 

 Nawożenie azotem 

 Zaopatrzenie roślin w pozostałe składniki pokarmowe 

 Występowanie chorób podstawy źdźbła 





 

Wzrost i rozwój roślin 

 



Wzrost roślin i rozwój roślin 

 Termin „wzrost” używany jest dla określenia mierzalnych 

zmian ilościowych (nieodwracalne powiększanie rozmiarów 

komórek, organów lub całej rośliny). 

 Termin „rozwój” używany jest dla określenia zmian 

jakościowych (różnicowanie się komórek, struktura 

anatomiczno-fizjologiczna, fazy rozwojowe rośliny). 

 

 Wzrost i rozwój są dwoma głównymi procesami 

zachodzącymi w roślinie jednocześnie 



Mechanizm wzrostu roślin 
 Podział i powiększanie się pojedynczych komórek w 

tkankach merystematycznych i strefach bezpośrednio 

z nimi sąsiadującymi. 

 Merystemy wierzchołkowe łodygi i korzeni zachowują 

zdolność do podziałów bardzo długo 

 Merystemy liści, kwiatów, i owoców tracą swój 

twórczy charakter po osiągnięciu przez organ 

określonego kształtu i wielkości. 



Czynniki wpływające na wzrost roślin 

Czynniki wewnętrzne: 

 Aktywność regulatorów wzrostu (fitohormonów) 

Czynniki zewnętrzne (środowiskowe): 

 Temperatura 

 Światło 

 Woda 

 Warunki glebowe 

 Dostępność składników mineralnych  



Regulatory wzrostu roślin 

 Regulatory wzrostu roślin to substancje organiczne, inne 

niż substancje odżywcze, które modyfikują przebieg 

procesów fizjologicznych w roślinach. 

 Regulatory wzrostu (biostymulatory, bioinhibitory) 

działają wewnątrz komórek roślinnych, gdzie stymulują lub 

hamują specyficzne enzymy lub systemy enzymów 

biorących udział w procesach metabolicznych 

 Regulatory wzrostu działają w bardzo niskich stężeniach 



Badanie regulacyjnej roli substancji  

w procesach fizjologicznych roślin 

1. Wykazanie zależności między zmianami stężenia tej 

substancji w roślinie a intensywnością badanego procesu. 

2. Wykazanie, że potraktowanie rośliny tą substancją inicjuje 

lub modyfikuje przebieg procesu. 

3. Wykazanie, że wywołanie zmiany stężenia tej substancji w 

roślinie modyfikuje przebieg badanego procesu. 

 



Naturalne fitohormony 

 Auksyny 

 Gibererliny 

 Cytokininy 

 Kwas abscysynowy 

 Etylen 

 Jasmonidy 



Auksyny 
 Najwcześniej odkryte fitohormony (lata 70. XIX 

wieku, Teofil Ciesielski) 

 Miejsce syntezy – wierzchołki wzrostu 

 Efekty działania - powiększanie i podział komórek, 

formowanie korzeni przybyszowych, 

 IAA – podstawowa auksyna występująca we 

wszystkich roślinach (stężenie 1-10 µg/kg świeżej 
masy) 

 Syntetyczne auksyny (szerokie zastosowanie w 

rolnictwie i ogrodnictwie)  

 



Gibereliny 

 W latach 30. XX wieku w kulturach grzyba Giberella fujikuroi 

odkryto nową grupę fitohormonów – gibereliny (Eiichi 

Kurosawa)  

 Dotąd poznano ponad 100 różnych giberelin 

 Miejsce syntezy – stożki wzrostowe pędów i korzeni 

 Efekty działania – regulacja wzrostu, spoczynku, kiełkowania 

nasion, kwitnienia, zawiązywania owoców. 

 



Cytokininy 
 1913 r. - Gottlieb Haberlandtin zauważył, że nieznana substancja stymuluje 

podział komórek.  

 W 1955 r. Folke Skoog ze swoimi współpracownikami stwierdzili, że do 

stymulacji podziałów komórkowych, obok auksyn niezbędny okazał się 

dodatek mleczka kokosowego, który z powodzeniem zastąpili 

zdegradowanym preparatem DNA z drożdży. Tę nukleotydową substancję 

nazwali kinetyną. 

 W 1964 r. wyizolowano z niedojrzałych ziaren kukurydzy substancję o 

aktywności podobnej do kinetyny, którą nazwano zeatyną. 

  Obecnie wszystkie aktywne fizjologicznie nukleotydy określane są mianem 

cytokinin, są to pochodne adeniny. 

 Głównym miejscem syntezy cytokinin są wierzchołki korzeni. 

 Efekty działania - podział komórek, powiększanie komórek, kiełkowanie 

nasion. 



Etylen 

 Na początku XIX w. zauważono, że rośliny rosnące w pobliżu gazowych 

latarni ulicznych wytwarzają krótkie i grube łodygi oraz wcześniej zrzucają 

liście. 

 W 1901 r.  Dimitry Neljubow zidentyfikował, że tym „tajemniczym 

czynnikiem” wpływającym na wzrost roślin jest gaz etylen.  

 W  latach 50. XX w. stwierdzono, że w roślinach zachodzi biosynteza 

etylenu. 

  Miejsce syntezy – potencjalnie każda żywa komórka 

 Efekty działania - kiełkowanie nasion, epinastia liści, dojrzewanie owoców. 



Kwas abscysynowy 

 Kwas abscysynowy (ABA) odkryto w latach 60. XX w. (badania nad stanem 

spoczynku drzew). 

 Miejsce syntezy – różne organy roślinne (pąki, liście, łodygi, nasiona, owoce, 

korzenie) 

 Efekty działania - opadanie liści i owoców, spoczynek nasion i pąków, 

zakwitanie niektórych roślin 

 



Jasmonidy (Jasmoniany) 

 Ester metylowy kwasu jasmonowego po raz pierwszy odkryto w latach 60. 

XX w. w olejku jaśminu. 

 Miejsce syntezy – potencjalnie każda żywa komórka 

 Efekty działania - dojrzewanie i starzenie roślin, indukcja tuberyzacji, 

dojrzewanie owoców 

 



Hormony stresowe 

 Związki uczestniczące w uruchamianiu reakcji obronnych, 

które umożliwiają roślinie dostosowywanie się do 

niekorzystnych warunków środowiska. 

 

 Kwas abscysynowy 

 Jasmonidy 

 Etylen 



Miejsce syntezy i najważniejsze efekty rozwoju 

roślin regulowane przez fitohormony 

Fitohormon

y 

Miejsce syntezy Efekty rozwojowe 

Auksyny Wierzchołki 

wzrostu, młode 

liście i pąki 

kwiatowe 

Powiększanie i podział komórek, formowanie 

korzeni przybyszowych, wzrost i rozwój owoców, 

pobieranie kationów, ruchy tropiczne, rozwój 

pąków bocznych (-), powstanie strefy odcinającej (-

) 

Gibereliny Nasiona owoce, 

wierzchołki korzeni, 

najmłodsze liście 

Podziały komórek, wzrost pędu, kiełkowanie 

nasion, przezwyciężanie karłowatości, spoczynek 

pąków (-) 

Cytokininy Wierzchołki korzeni 

i inne tkanki 

merystematyczne 

, rozwój pąków bocznych, starzenie się organów (-

)  

(wg. Fizjologia roślin, PWRiL, 2007) 



Miejsce syntezy i najważniejsze efekty rozwoju 

roślin regulowane przez fitohormony (cd.) 

Fitohormon

y 

Miejsce 

syntezy 

Efekty rozwojowe 

Etylen Potencjalnie każda 

żywa komórka 

Kiełkowanie nasion, epinastia liści, powstanie strefy 

odcinającej, dojrzewanie owoców, wzrost komórek 

(-) 

Kwas 

abscysynowy 

Różne organy – 

dojrzałe liście, pąki, 

korzenie, nasiona, 

owoce 

Opadanie liści i owoców, spoczynek nasion i pąków, 

zakwitanie niektórych roślin, podział komórek (-), 

wzrost komórek (-) 

Jasmonidy Potencjalnie każda 

żywa komórka 

Dojrzewanie i starzenie, indukcja tuberyzacji, 

dojrzewanie owoców, wzrost wydłużeniowy (-), 

kiełkowanie pyłku i nasion (-), tworzenie pąków 

kwiatowych (-) 



Działanie antagonistyczne fitohormonów 

 

 

  Auksyny                   Cytokininy 

 

  Gibereliny                 Kwas abscysynowy 



Syntetyczne regulatory wzrostu  

i rozwoju roślin 





Syntetyczne regulatory wzrostu 

Inhibitory syntezy giberelin (CCC, mepikwat, 

trineksapak etylu, proheksadion wapnia, triazole) 

Generatory etylenu (etefon) 

Dwie grupy: 



Chlorek chloromekwatu (CCC) 
(związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) 

 1960 r. – pierwsza publikacja dotycząca CCC (Tolbert) 

 Mechanizm działania – inhibitor biosyntezy giberelin, hamuje 

wzrost wydłużeniowy komórek, powoduje skrócenie źdźbeł 

oraz ich wzmocnienie. Wpływa także na cykl rozwojowy roślin, 

zwiększa kwitnienie i plonowanie. Może zwiększać biosyntezę 

chlorofilu oraz rozwój systemu korzeniowego. 

 Zastosowanie – przeciwdziałanie wyleganiu zbóż (pszenica, 

pszenżyto, żyto; zwiększanie rozgałęzienia pędów roślin 

ozdobnych, zapobieganie zrzucania zawiązków owocowych 

drzew owocowych. 

 Okres połowicznego rozkładu w glebie: 1 – 28 dni. 



CYCOCEL 750A 

Fragment etykiety australijskiej 

CROP Rate per 

hectare 

Critical comments 

Wheat 500 mL to 1,3 L Apply at Zadoks stage Z 25 to Z 31 using a minimum 

of 30 litres total spray per hactare for aerial 

application and 100 litres per hectare by ground rig. 

Use the higher rates in irrigated or potentially high-

yielding crops. Addition of 1 mL non-ionic surfactant 

per litre of spray is desirable. 

 
Direction for use 

Restraints: DO NOT use if rain is likely within 2 hours of application. 

                  DO NOT apply from aircraft if wind speed exceeds 16 km/hour 

WITHHOLDING PERIOD: 

HARVEST: Not required when used as directed 

GRAZING: Do not graze or cut for stock food for 21 days after application 



CYCOCEL 750A 

Fragment etykiety australijskiej (cd.) 

Use of CYCOCEL 750A may result in improved yields of wheat. Treated 

plants generally have shorter, thicker stems and greater root development 

than untreated plants. Photosynthesis, translocation, nitrogen uptake and 

moisture utilisation  are believed to be improved following use of CYCOCEL 

750A. Lodging may be reduced. 

CYCOCEL 750A Plant Growth Regulant should be applied to vigorously 

growing crops that have an adequate supply of soil moisture and nutrients in 

irrigated wheat, high levels of nitrogen supplementation together with 

adequate irrigation improve results with CYCOCEL 750A. 

 

COMPATIBILITY 

CYCOCEL 750A Plant Growth Regulant may be applied as spray tank mixture 

with commonly used herbicides for which timing coincides eg., diclofop 

methyl, 2,4-D amine, MCPA, bromoxynil, dicamba, terbutryne and linuron. 



Zapisy w etykiecie polskiej 

Roślina 

uprawna 

Dawka  

na 1 ha 

Uwagi 

Pszenica 

ozima 

1 -2 L Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze 

kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od 

powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć 

wysokość 15-20 cm. 

Wyższe z zalecanych dawek stosować: 

- w warunkach intensywnego nawożenia azotowego 

- w uprawie odmian bardziej podatnych na wyleganie 

- w warunkach wysokiej wilgotności i wysokich temperatur 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Rzepak 

ozimy 

0,75 – 1 L Antywylegacz płynny 675 SL hamuje wzrost i ogranicza wyleganie 

rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej 

roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie rzepaku. 

ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL 



Chlorek mepikwatu 
(związek z grupy piperydyn) 

 1974 r. – pierwsza publikacja (Zeeh i in.) 

 1980 r. – wdrożenie do stosowania w USA (BASF AG) 

 Mechanizm działania – inhibitor biosyntezy giberelin. 

 Zastosowanie – redukcja wzrostu wegetatywnego bawełny i 

przyspieszenie dojrzewania. W mieszaninie z etefonem 

stosowany w celu zapobiegania wyleganiu zbóż, traw 

nasiennych i lnu. 

 Okres połowicznego rozkładu w glebie: 11-40 dni. 



           CCC                                  Chlorek mepikwatu 



CCC i chlorek mepikwatu – 

podobieństwa i różnice 

Wzór 

sumaryczny 
CCC 

C5H13Cl2N 

Chlorek mepikwatu 
C7H16ClN 

Temperatura 

topnienia 
255oC >300oC 

Różnice - 2 atomy chloru w cząsteczce 

- związek acykliczny 

- 3 grupy metylowe w 

cząsteczce 

- związek przyjmuje jedno 

ułożenie w przestrzeni  

- 1 atom chloru w cząsteczce 

- związek cykliczny 

- 2 grupy metylowe w cząsteczce 

- związek może przyjmować wiele 

ułożeń w przestrzeni 

(konformacji) 

Podobieństwa - przeciwjonem jest anion chlorkowy 
- oba związki to sole amoniowe 
- oba związki posiadają 2 grupy metylowe przy atomie azotu 



           CCC                                  Chlorek mepikwatu 



Proheksadion wapnia 
(związek z grupy cykloheksanodionów) 

 1987 r. – pierwsza publikacja (Toyokawa i in.) 

 Mechanizm działania – inhibitor  biosyntezy giberelin, 

absorbowany przez zielone tkanki roślin i przemieszczany 

akropetalnie i bazypetalnie.  

 Zastosowanie – przeciwdziałanie wyleganiu zbóż, 

ograniczenie wzrostu traw, orzeszków ziemnych, kwiatów, 

a także w celu skrócenia jednorocznych przyrostów 

drzew owocowych, w tym tzw. wilków (Regalis 10 WG 



Trineksapak etylu 
(związek z grupy cykloheksadionów) 

 1989 r. pierwsza publikacja (Kerber i in.) 

 Mechanizm działania – inhibitor biosyntezy giberelin, 

absorbowany przez liście, przemieszczany w roślinie do 

rosnących pędów, hamuje wydłużanie międzywęźli. 

 Zastosowanie -  przeciwdziałanie wyleganiu zbóż i 

rzepaku. Stosowany na trawnikach w celu zmniejszenia 

częstotliwości koszenia. 

 Okres połowicznego rozkładu w glebie: 10-16 dni 



Miejsce działania syntetycznych regulatorów 

wzrostu w łańcuchu biosyntezy giberelin 

  pirofosforan geranylogeranylu (GGPP) 

  ↓                                    ← CCC, mepikwat 

  pirofosforan kopalitu 

  ↓                              ← paklobutrazol, unikonazol                      

  ent – kauren  

  ↓                              

  aldehyd GA12 

  ↓ 

  GA53 

  ↓ 

  GA19 

  ↓ 

  GA20 

  ↓      ←trineksapak etylu,  proheksadion wapnia 

  GA1 



 Wpływ inhibitorów giberelin na 

rozkrzewienie zbóż 

 Inhibitory giberelin mogą stymulować rozkrzewienie zbóż 

 Hamowanie biosyntezy giberelin zwiększa aktywność 

cytokinin, które przyspieszają rozwój pędów bocznych. 

 Aby uzyskać efekt lepszego krzewienia, inhibitory 

giberelin muszą być zastosowane wcześnie, tzn. jeszcze w 

fazie krzewienia. 



Wpływ warunków środowiskowych na 

działanie inhibitorów giberelin 

Temperatura powietrza  

 - dobre działanie w temp. 8-15oC,  

 - przy temperaturze ponad 18oC dawka powinna być 

zmniejszona. 

Wilgotność 

Gorsze działanie w okresach suszy 

Natężenie światła UV 

- większy udział promieniowania UV polepsza skuteczność 

działania 



Preparaty dopuszczone  

do stosowania w Polsce 
(Inhibitory syntezy giberelin) 

 Adjust SL (CCC) 

 Antywylegacz pł.675 SL (CCC) 

 Agriguard Chlormequat 750 SL (CCC) 

 CCC 720 SL 

 Cekwat 750 SL (CCC) 

 C-kwat Gold 720 SL (CCC) 

 Cycocel 750 SL (CCC) 

 Golden C-kwat 720 SL (CCC) 

 Golden Trinex 250 EC (trineksapak) 

 Manipulator SL (CCC) 

 Medax Top 350 SC (mepikwat + 
proheksadion) 

 

 Moddus 250 EC (trineksapak) 

 Optimus 175 EC (trineksapak) 

 Proteg 250 EC (trineksapak) 

 Reduktor 750 SL (CCC) 

 Regalis 10 WG (proheksadion) 

 Regulator 620 SL (CCC) 

 Stabilan 750 SL (CCC) 



Etefon 

  Mechanizm działania - w roślinie przekształcany jest w 

etylen, który hamuje aktywność giberelin. Działa najsilniej, 

gdy rośliny są w fazie intensywnego wzrostu źdźbła, 

działanie utrzymuje się przez 5-7 dni 

 Zastosowanie – przeciwdziałanie wyleganiu zbóż, 

przyspieszanie dojrzewania owoców, stymulacja 

wytwarzania pędów bocznych roślin ozdobnych. 

 Nie powinien być stosowany w warunkach stresu 

wywołanego wysoką temperaturą i suszą (rośliny same w 

tych warunkach produkują etylen) 

 



Preparaty dopuszczone do stosowania w Polsce 

(Generatory etylenu) 

 Cerone 480 SL 

 Etefo 480 SL 

 Etylemit 480 SL 

 Golden Ethefon 

 Kobra 480 SL 

 Pro-Tefon 480 SL 

 Retar 480 SL 

 



Optymalne terminy stosowania  

regulatorów wzrostu w zbożach ozimych 

Uprawa Ratardanty Stadium rozwoju w skali BBCH 

21 29 30 31 32 37 39 49 

Pszenica ozima CCC 

Trineksapak etylu 

Etefon 

Jęczmień ozimy Trineksapak etylu 

Etefon 

Żyto ozime CCC 

Trineksapak etylu 

Etefon 

Pszenżyto ozime CCC 

Trineksapak etylu 

Etefon 



Optymalne terminy stosowania  

regulatorów wzrostu w zbożach jarych 

Uprawa Ratardanty Stadium rozwoju w skali BBCH 

21 29 30 31 32 37 39 49 

Pszenica jara CCC 

Trineksapak etylu 

Etefon 

Jęczmień jary Trineksapak etylu 

Etefon 

Owies CCC 

Trineksapak etylu 



Ochrona pszenicy przed wyleganiem  
(Peter Riley, UK) 

Ryzyko 

wylegania 

BBCH 30/31 BBCH 32 BBCH 39 

Niskie Cycocel – 2,25*  

Niskie/Średnie Cycocel – 2,25  Cycocel – 1,0 

Średnie Cycocel – 2,25  Cycocel – 1,0 Terpal 1,0 

Wysokie Cycocel – 2,25  Cycocel – 1,0 

+ Moddus - 0,1 

Terpal 1,0 

* dawki w L/ha 



Wpływ CCC (Cycocel) na plon pszenicy 

twardej (Mark Branson, Australia, 2003) 

Dawka środka* Plon [t/ha] 

1,0 4,45 

0,5 4,4 

0 4,0 

*zabieg w fazie BBCH 31 



Wpływ regulatorów wzrostu i nawożenia 

azotem na plon pszenicy ozimej [t/ha]  
(Shekoofa i Emam, 2008) 

Obiekty Dawka N w kg/ha 

0 100 200 

Bez regulatora 4,65 8,49 8,65 

Etefon 5,24 9,43 10,3 

CCC 6,15 9,94 10,8 



Wpływ regulatorów wzrostu na niektóre 

cechy morfologiczne pszenicy ozimej 

 (Shekoofa i Emam, 2008) 

Obiekty Wysokość 

roślin 

[cm] 

Sucha masa 

[g/roślinę] 

LAI 

Bez regulatora 70,0 3,9 3,62 

Etefon 68,4 5,0 4,66 

CCC 67,2 5,1 5,41 



Wpływ regulatorów wzrostu na wysokość 

roślin, wyleganie i plony owsa 

Autor PGR N 

[kg/ha] 

Wysokość 

roślin 

Wyleganie Plon 

Tennhouse, 1972 CCC 0 -13% B. ograniczone -9% 

90 -10% B. ograniczone +3% 

Pietola i in., 1999 CCC 0 -3 do -7% 0 -2% do+11% 

60 -6 do -17% 0 0 do +11% 

120 -11 do -16% -26% 0 do +10% 

180 -8 do -11% -23% +3 do +24% 

Peltonen, 2002 Etefon 80 0 do -11% - 0 do -17% 



Wpływ regulatorów wzrostu na plon 

pszenicy ozimej w porównaniu do kontroli 
(Auskalniene, 2005) 

Obiekty Termin zabiegu Zentos (t/ha) Ada (t/ha) 

CCC BBCH 29-30 -0,33 +0,22 

CCC 

Modus 

BBCH 29-30 

BBCH 32-33 

-0,54 +0,28 

CCC 

Terpal C 

BBCH 29-30 

BBCH 37-39 

-0,31 +0,16 

CCC 

Cerone 

BBCH 29-30 

BBCH 37-39 

-0,21 +0,31 

CCC 

CCC 

BBCH 29-30 

BBCH 32-33 

-0,18 +0,71 



Wpływ trineksapaku etylu na wzrost korzeni 

trawy Cynodon dactylon (Baldwin i in., 2006) 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 
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Wpływ stosowania retardantów i herbicydów na 

redukcję świeżej masy chwastów [%] 

Obiekty Dawka 

[g/ha] 

Termin 

zabiegu 

ALOMY APESV 

Propoksykarbazon + 

Proheksadion-Ca 

42 + 50 T1 87 41 

Propoksykarbazon  

Proheksadion-Ca 

42 

50 

T1 

T2 

86 35 

Jodosulfuron + 

Proheksadion-Ca 

7,5 + 50 T1 48 53 

Jodosulfuron 

Proheksadion-Ca 

7,5 

50 

T1 

T2 

46 50 

Jodosulfuron + CCC 7,5 + 675 T1 77 47 

Jodosulfuron 

CCC 

7,5 

675 

T1 

T2 

38 53 

(IOR-PIB, dośw. wazonowe) 



Świeża masa chwastów (g/m2) w zależności od sposobu 

stosowania jodosulfuronu i regulatorów wzrostu 
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Wpływ regulatorów wzrostu na wysokość 

źdźbła pszenicy ozimej (Miziniak, 2003-2005) 
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Właściwości fizyko-chemiczne 

cieczy użytkowej 

Obiekty Dawka 

[g/ha] 

pH Kąt 

zwilżania 

[stop.] 

Napięcie 

pow. 

[mN/m] 

Kontrola (woda) - 8,13 107 71 

Proheksadion-Ca 50 7,34 88 44 

Fenoksaprop + 

Proheksadion-Ca 

69 + 50 6,91 49 27 

Sulfosulfuron +  

Proheksadion-Ca 

19,5 + 50 6,11 59 28 

CCC 675 7,57 83 70 

Fenoksaprop + CCC 69 + 675 7,71 44 28 

Sulfosulfuron + CCC 19,5 + 675 6,31 53 29 

IOR-PIB, 2005 



Podsumowanie 



 Najważniejsze elementy strategii ochrony 

zbóż przed wyleganiem 

 Ograniczanie ryzyka wylegania: dobór odmiany, mniejsza 

norma siewu, ograniczone nawożenie azotem, odpowiednie 

zaopatrzenie roślin w potas i mikroelementy. 

 Stosowanie regulatorów wzrostu – jeżeli zabiegi 

agrotechniczne są niewystarczające, precyzyjny wybór środka i 

terminu zabiegu. 

 Regulatory wzrostu na ogół opóźniają rozwój, w latach z 

dłuższymi okresami suszy i wysokich temperatur mogą działać 

niekorzystnie. 

 Jeżeli mamy wątpliwości – lepiej zrezygnować ze stosowania. 

 


