
Choroby podstawy źdźbła 

 

Zboża stanowią najważniejszą grupę roślin uprawnych w Polsce. W ostatnich latach ich 

udział w strukturze zasiewów systematycznie wzrasta i stanowi obecnie około 75% gruntów 

ornych. Jednak w wielu rejonach kraju ich udział jest jeszcze większy. Wskazuje to, że na 

wielu polach zboża muszą być wysiewane po sobie przez szereg lat. Konsekwencją takiego 

postępowania jest wyraźny spadek ich wydajności.  

Główną przyczyną mniejszej produkcyjności zbóż wysiewanych w uproszczonych 

płodozmianach zbożowych jest porażenie roślin przez patogeny podstawy źdźbła. Są to 

pasożytnicze grzyby, które uszkadzają system korzeniowy oraz podstawę źdźbła zbóż, a na 

roślinę następczą przenoszą się za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych. Największe 

znaczenie gospodarcze mają:  
• zgorzel podstawy źdźbła wywołana obecnością grzyba Gaeumannomyces graminis 

• łamliwość źdźbła powodowana przez Pseudocercosporella herpotrichoides 

• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni powodowana przez różne grzyby z 

rodzaju Fusarium.  

 

Powszechnie przyjmuje się, że szkody powodowane przez te choroby można skutecznie 

ograniczyć przy równoczesnym wykorzystaniu kilku sposobów, w tym m.in. poprzez postęp 

w chemicznej ochronie roślin oraz uzyskanie odmian o mniejszej podatności na te choroby. 

Doświadczenia zagraniczne prowadzone w tym kierunku wskazują, że jest to możliwe.  

Konsekwencją porażenia zbóż  przez patogeny wywołujące choroby podstawy źdźbła jest: 

• przerzedzenie zasiewów (mniejsza obsada kłosów) w wyniku zamierania pędów lub 

całych roślin, w przypadku ozimin  już podczas zimy i wczesnej wiosny; 

• drobne ziarno i większy udział pośladu, w wyniku wcześniejszego dojrzewania 

(podsychania) porażonych roślin; 

• wzmożone wyleganie w przypadku silnego porażenia dolnych miedzywęźli, co 

powoduje łamanie się źdźbeł tuż nad powierzchnią gleby. 

 

Spośród zbóż gatunkiem najbardziej podatnym i zarazem reagującym największym 

spadkiem plonu na porażenie jest pszenica ozima. W związku z tym uprawa jej po sobie lub 

po innych roślinach kłosowych obniża plon ziarna przeciętnie o 15-25%. W przypadku 

pozostałych gatunków (pszenżyto, jęczmień, żyto) obniżki plonu wynoszą około 10-15%. 

Owies natomiast jest praktycznie odporny na te choroby, dlatego też jest on dobrym 

przedplonem dla innych gatunków zbóż (tab. 1).  

 

Tabela 1. Szkodliwość chorób podstawy źdźbła dla poszczególnych gatunków zbóż 

 Zgorzel podstawy źdźbła Łamliwość źdźbła 

Gatunek podatność 
 rośliny 

szkodliwość 
choroby 

podatność  
rośliny 

szkodliwość 
choroby 

Pszenica ozima +++ +++ +++ +++ 

Pszenżyto ozime +++ ++ +++ ++ 

Jęczmień ozimy +++ ++ +++ + 

Żyto ++ + ++ ++ 

Owies - - +/- - 

+++ bardzo duża; ++ duża; + średnia; +/- słaba; - brak 

 

Wyniki licznych badań wskazują, że chemiczna ochrona zbóż przed chorobami podstawy 

źdźbła nie kompensuje w dostatecznym stopniu ujemnego wpływu stanowiska na ich 



plonowanie, a przyrosty plonów uzyskane pod wpływem ochrony są często większe w 

dobrych stanowiskach. Przyczyną tego zjawiska może być fakt, że w naszych warunkach 

glebowo-klimatycznych zboża bardziej wrażliwe na uprawę po przedplonach kłosowych 

(pszenica, jęczmień, w mniejszym stopniu pszenżyto) są stosunkowo silnie porażane przez 

choroby systemu korzeniowego, głównie zgorzel podstawy źdźbła. Rozwojowi tego patogena 

sprzyja dobra aeracja gleby, co zapewniają lżejsze gleby dominujące  w Polsce. W tej sytuacji 

ochrona zbóż przed zgorzelą podstawy źdźbła ograniczała się w przeszłości głównie do 

profilaktycznego oddziaływania zmianowania, czyli unikania ich uprawy po sobie. Jednak w 

ostatnich latach zarejestrowano nowe preparaty do zaprawiania ziarna zbóż ozimych (za 

wyjątkiem jęczmienia) przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła wywołanej obecnością grzyba 

Gaeumannomyces graminis. Są to: Jockey 201 FS i Galmano 201 FS – w obu preparatach jest 

ta sama substancja aktywna (fluquinkonazol i prochloraz). Preparaty te pozwolą na skuteczną 
ochronę zbóż przed zgorzelą podstawy źdźbła, co powinno stworzyć większą swobodę w 

konstrukcji specjalistycznych płodozmianów zbożowych. Przykładowe porażenie systemu 

korzeniowego roślin pszenicy ozimej przedstawiono w tabeli 2.  

 

Tabela 2  

Indeksy porażenia korzeni odmian pszenicy ozimej po różnych przedplonach  – faza 

dojrzałości mleczno-woskowej (BBCH 75-83) 

Przedplon 
 

Odmiana  
ziemniak 

xx
 owies 

xx
 żyto 

Akteur 1,8 3,8 13,2 

Muszelka 3,7 5,6 11,1 

Mulan 2,9 4,6 8,4 

Meteor 3,3 2,3 13,3 

Satyna 5,3 4,5 11,0 

Średnio 3,4 4,2 11,4 
xx/

obornik 30 t/ha raz w rotacji 

Natomiast łamliwość źdźbła należy zwalczać, wykonując oprysk od początku fazy 

strzelania w źdźbło do fazy 1-kolanka. Objawami choroby we wczesnych fazach 

rozwojowych ozimin są brunatne wodniste plamy na pochwach liściowych tuż nad 

powierzchnią gleby. Najbardziej sprzyjającym okresem do porażania roślin jest długa i ciepła 

jesień. Objawy te występują również w późniejszym okresie (po wykłoszeniu) na pierwszym i 

drugim międzywęźlu. Bardzo często wewnątrz takich porażonych źdźbeł występuje szara, 

delikatna grzybnia. Zboża jare, z uwagi na krótszy okres wegetacji, porażane są w mniejszym 

stopniu, aniżeli zboża ozime. Sprawca tej choroby nie poraża korzeni zbóż.  
W odróżnieniu od wyżej wymienionych chorób są jeszcze i takie, które wywołują grzyby z 

rodzaju Fusarium, powodujące zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Najwyraźniejsze 

symptomy choroby stwierdza się bezpośrednio przed wykłoszeniem zbóż, gdy ich źdźbła są 
jeszcze zielone. Objawy choroby obserwuje się wówczas w dolnej części źdźbła, tj. do 

pierwszego kolanka oraz rzadziej pomiędzy pierwszym a drugim kolankiem. Są to ciemne i 

nieregularne palmy znacznej wielkości, które mogą obejmować dookoła całe źdźbło.  

Choroby podstawy źdźbła (łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła) należy 

zwalczać odpowiednimi preparatami chemicznymi, w dawkach zalecanych przez Instytut 

Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, przestrzegając wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji 

etykiecie stosowania. Przykładowe porażenie przez kompleks grzybów wywołujących 

choroby płodozmianowe (choroby podstawy źdźbła) przedstawiono w tabeli 3.   



Tabela 3. Indeksy porażenia pędów (%) odmian pszenicy ozimej po różnych przedplonach – 

faza dojrzałości mleczno-woskowej (BBCH 75-83) 

Przedplon 
 

Odmiana  
ziemniak 

xx
 owies 

xx
 żyto 

Akteur 49,8 48,0 54,5 

Muszelka 52,6 56,0 61,7 

Mulan 53,0 55,5 59,4 

Meteor 33,3 45,2 59,2 

Satyna 31,9 47,8 52,4 

Średnio 44,2 50,5 57,4 

 

Przyjmuje się, że chemiczne zwalczanie chorób podstawy źdźbła jest uzasadnione 

wówczas, gdy udział porażonych pędów przekracza: w przypadku pszenżyta – 15% , u 

pszenicy ozimej – 20% oraz u żyta – 25%. W związku z tym w wielu gospodarstwach o 

zwiększonym  udziale zbóż w zasiewach, pszenica ozima wysiewana nawet po niezbożowych 

przedplonach powinna być chroniona przed tymi chorobami, gdyż grzyby będące ich 

sprawcami przeżywają w glebie na resztkach pożniwnych przez okres nawet 2-3 lat. 

Przykładowe spadki plonu ziarna spowodowane występowaniem chorobotwórczych grzybów 

(kompleks chorób) przedstawiono w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Przeciętne spadki plonu ziarna (%) odmian pszenicy ozimej po przedplonach 

zbożowych 

Przedplon 
 

Odmiana  
ziemniak 

xx
 =100 owies 

xx
 żyto 

Akteur 5,34 2 12 

Muszelka 7,37 1 31 

Mulan 5,51 0 11 

Meteor 7,31 5 23 

Satyna 7,12 0 9 

Średnio 6,53 1 18 
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