
Na ogół gryka jest w niewielkim stopniu porażana przez sprawców chorób, a ich znaczenie rośnie 
jedynie w warunkach wilgotnej i deszczowej pogody.

Częstość występowania i nasilenie pojawiania się patogenów w uprawie gryki zależy nie tylko od 
przebiegu pogody w danym roku, ale także od: rejonu uprawy, agrotechniki, odmiany, obecności czyn-
ników chorobotwórczych i fazy rozwojowej roślin, w której dochodzi do infekcji. Im szybciej roślina 
zostanie porażona tym większe starty może powodować choroba.

Sprawcami chorób gryki są głównie grzyby i lęgniowce, a także bakterie i wirusy. Do groźnych 
chorób należy mączniak rzekomy gryki (Peronospora ducometi) i mączniak prawdziwy (Erysiphe 
polygoni). Istotne są także takie choroby jak: szara pleśń (Botryotinia fuckeliana st. kon. Botrytis cine-
rea), zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum), zgorzel siewek (zgnilizna korzeni i podstawy 
łodygi) (Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., Fusarium spp., Pythium spp. i inne). Lokalne znaczenie ma 
natomiast plamistości liści i łodyg (Ramularia spp., Ascochyta spp., Alternaria spp., Bipolaris soroki-
niana, Cercospora spp., Phyllostica polygonarum, Fusicladium fagopyri).

Podczas lustracji plantacji gryki ważna jest znajomość rozwoju patogena, a zwłaszcza pierwotnych 
źródeł infekcji (miejsc), w których bytuje patogen, i z których dokonuje porażenia. Istotne są także 
warunki pogodowe sprzyjające rozwojowi patogenów, ponieważ im bardziej są one dogodne tym bar-
dziej rozprzestrzeniają się i powodują większe straty.

Patogeny chorobotwórcze mogą porażać całą roślinę gryki lub tylko jej części. Zainfekowane siewki 
najczęściej zamierają, co prowadzi do przerzedzenia wschodów lub znacznego ich osłabienia. Pora-
żone liście mają utrudnione procesy asymilacji i zwiększoną intensywność transpiracji. W rezultacie 
silnej infekcji liście przedwcześnie zasychają. Natomiast porażenie łodyg i korzeni powoduje ograni-
czenie przewodzenia substancji pokarmowych i wody, co skutkuje więdnięciem i zamieraniem roślin. 
W konsekwencji dochodzi do obniżenia plonowania i do pogorszenia jakości plonu.
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CHOROBY ATAKUJĄCE GRYKĘ
I ICH ZWALCZANIE



W uprawie gryki bardzo ważne jest właściwe rozpoznanie choroby. W tym celu niezbędna jest 
znajomość faz rozwojowych gryki, żeby wiedzieć, jakie choroby w danej fazie można zaobserwować,  
a następnie na podstawie znajomości objawów powodowanych przez poszczególne patogeny właści-
wie zdiagnozować chorobę (rys. 1). Trudności zaczynają pojawiać się, gdy jednocześnie występuje 
kilku sprawców chorób, a ich objawy nakładają się na siebie.

CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY CHORÓB ATAKUJĄCYCH GRYKĘ:

Mączniak prawdziwy: na liściach i łodygach występuje biały nalot grzybni, stopniowo obej-
mujący coraz większą powierzchnię.

Źródłem infekcji są chwasty. Sprzyjające warunki dla rozwoju choroby to temperatura 15-
28°C i obniżona wilgotność gleby i powietrza.

Mączniak rzekomy gryki: na liściach występują zielonkawożółte, prześwitujące plamy, czę-
sto obejmujące połowę blaszki liściowej, a na spodniej stronie liścia szary, rozproszony nalot 
struktur patogena. Silnie porażone liście opadają i następuje zahamowanie wzrostu rośliny. Nie-
kiedy porażeniu ulegają również kwiaty, które pokrywają się nalotem, brązowieją i usychają.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne i nasiona. Sprzyjające warunki dla rozwoju choroby to 
temperatura 10-20°C i wysoka wilgotność gleby i powietrza.

Plamistości liści i łodyg: na liściach i łodygach plamy chlorotyczne, brązowe, okrągłe lub 
podłużne, pojedyncze lub liczne, często otoczone obwódką i pokryte nalotem struktur grzyba.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne, nasiona, gleba i chwasty. Sprzyjające warunki dla roz-
woju choroby to temperatura umiarkowanie ciepła i wysoka wilgotność gleby i powietrza.

Szara pleśń: na liściach i łodygach pojawiają się nieregularne, brunatne, gnijące plamy po-
kryte szarym nalotem grzybni oraz trzonki i zarodniki konidialne. Porażone części rośliny za-
mierają.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne, nasiona, gleba oraz chwasty. Sprzyjające warunki dla 
rozwoju choroby to temperatura 10-18°C (optymalnie 15) i wysoka wilgotność gleby i powie-
trza.

Zgnilizna twardzikowa: na łodygach pojawiają się brązowe plamy, wewnątrz, czasami na 
powierzchni łodyg występuje biała watowata grzybnia i czarne przetrwalniki grzyba – sklerocja. 
Roślina przedwcześnie zasycha i zamiera.

Źródłem infekcji są przetrwalniki w glebie i materiale siewnym oraz resztki porażonych ro-
ślin. Sprzyjające warunki dla rozwoju choroby, to temperatura 5-25oC (optymalnie 16-22) i wy-
soka wilgotność gleby i powietrza.
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Zgnilizna korzeni i podstawy łodygi: na korzeniach i podstawie pędu pojawiają się bru-
natne plamy z czasem obejmujące cały ich obwód, niekiedy na powierzchni łodygi występują 
białoszare struktury patogena. Silne porażenie może powodować więdnięcie i zamieranie roślin.

Źródłem infekcji jest gleba i materiał siewny. Sprzyjające warunki dla rozwoju choroby, to 
temperatura niska umiarkowana i wysoka wilgotność gleby i powietrza.

Zgorzel siewek: na korzeniach i szyjkach korzeniowych występują brunatne plamy z czasem 
obejmujące cały ich obwód, powstają też charakterystyczne przewężenia. Silnie porażenie rośli-
ny więdną i zamierają.

Źródłem infekcji jest gleba i materiał siewny. Sprzyjające warunki dla rozwoju choroby, to 
temperatura niska do umiarkowanej i wysoka wilgotność gleby i powietrza.
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Mączniak rzekomy gryki (początkowe objawy)
(fot. M. Korbas IOR-PIB)

Szara pleśń na orzeszkach
(fot. M. Korbas IOR-PIB)

Alternarioza na orzeszkach
(fot. M. Korbas IOR-PIB)

Liść gryki porażony przez sprawcę szarej pleśni 
(fot. M. Korbas IOR-PIB)



KIEDY PODJĄĆ DECYZJĘ O ZWALCZANIU CHORÓB

Niezbędnych informacji w prowadzeniu plantacji gryki dostarcza częsta i dokładna obserwacja 
pola. Tylko w ten sposób można stwierdzić czy, jakie i w jakim nasileniu występują agrofagi wywołu-
jące choroby. W tym celu przydatna będzie znajomość historii pola, ponieważ na jej podstawie można 
określić jakie choroby, oraz w jakim nasileniu występowały wcześniej. Znajomość pola pozwala także 
stwierdzić czy były to choroby, które mogły przetrwać w glebie przez wiele lat i będą stanowiły duże 
zagrożenie dla uprawy gryki.

W rozpoznawaniu chorób znaczenie ma też czas prowadzenia obserwacji, ponieważ przy dogod-
nych warunkach dla rozwoju patogenów zagrożenie może szybko wzrastać. 

AGROTECHNICZNE METODY OCHRONY PRZED CHOROBAMI

Plantator na podstawie wiedzy o patogenach występujących w danym rejonie, może dokonać wy-
boru odmiany o podwyższonej odporności na te choroby i w ten sposób ograniczyć problemy związa-
ne z ich wystąpieniem na plantacji. Jednak w uprawie gryki zbyt dużego wyboru nie ma. W krajowym 
rejestrze znajdują się dwie odmiany gryki (Kora i Panda). Charakteryzują się one, a zwłaszcza Panda, 
stosunkowo dobrą odpornością na porażenie przez patogeny. Obie odmiany określane są jako średnio 
wczesne. 

W ochronie gryki metoda agrotechniczna jest najważniejszą metodą ograniczania występowania 
sprawców chorób. Polega ona na prawidłowym i terminowym wykonywaniu wszystkich zabiegów 
związanych z przygotowaniem gleby oraz pielęgnacją uprawy. 

Najważniejszym krokiem umożliwiającym roślinom gryki prawidłowy wzrost i rozwój jest wybór 
odpowiednio zasobnego w składniki pokarmowe stanowiska, a następnie jego staranne przygotowa-
nie przed siewem, a także prawidłowe zmianowanie. Poprawne następstwo roślin jest nie tylko naj-
ważniejszym, a jednocześnie najtańszym elementem gwarantującym uzyskanie wysokich i wiernych 
plonów. Częsta uprawa gryki lub innych roślin, które są żywicielami tych samych patogenów wpływa 
na  wzrost zagrożenia ze strony wielu chorób. Im częściej pojawiają się one na danym polu, szybciej 
wzrasta ilość materiału infekcyjnego (np. sklerocjów zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni) czy resz-
tek pożniwnych z patogenami. Podczas pożniwnej uprawy resztki pożniwne powinny być dokładnie 
usunięte z pola. Wśród sprawców chorób gryki są także mikroorganizmy, które atakują różne gatun-
ki roślin uprawnych. Dlatego głęboka orka i staranne niszczenie resztek pożniwnych ma szczególne 
znaczenie. Plantacja gryki powinna być tak zlokalizowana, aby nie sąsiadowała z innymi uprawami 
tego gatunku. Zarodniki sprawców takich chorób, jak np.: szarej pleśni, mączniaka rzekomego czy pla-
mistości liści i łodyg mogą wraz z wiatrem przemieszczać się na inne plantacje i powodować kolejne 
infekcje.

Do siewu należy używać nasion zdrowych, wolnych od przetrwalników, zarodników grzybów  
i zanieczyszczeń. Większą odporność na porażenie przez sprawców chorób, np. zgorzel siewek, mącz-
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niaka rzekomego, szarą pleśń daje siew w optymalnym dla danego rejonu terminie, na odpowied-
nią głębokość, w dobrze przygotowaną i ogrzaną glebę. Natomiast siew wykonany zbyt głęboko lub  
w warunkach niskiej temperatury i podwyższonej wilgotności wpływa na przedłużenie wschodów, 
co wpływa na zwiększenie podatności roślin na porażenie. Prawidłowa ilość wysiewu daje optymalną 
obsadę roślin podczas wegetacji, co pozwala na prawidłowy wzrost roślin i ma ograniczony wpływ na 
rozprzestrzenianie się patogenów. 

Im plantacja jest bardziej zagęszczona, tym ryzyko porażenia przez choroby jest większe, ponieważ 
w takich warunkach zarodniki patogenów szybko się rozprzestrzeniają, a gęsty łan stwarza dogodne 
warunki wilgotnościowe do ich rozwoju. Takie samo ryzyko pojawia się, gdy plantacja jest nadmiernie 
zachwaszczona.

Odpowiednie zaopatrzenie roślin gryki w składniki pokarmowe wpływa na zwiększenie odpor-
ności na porażenie przez grzyby. Brak równowagi w odżywianiu zwiększa podatność roślin na różne 
stresy. Szczególnie niebezpieczne są w tym przypadku niedobory pokarmowe.

W ograniczeniu rozprzestrzeniania patogenów chorobotwórczych istotny jest również zbiór. Na-
leży go przeprowadzić w optymalnym terminie, gdy tylko rośliny osiągną odpowiednią dojrzałość. 
Dojrzewanie orzeszków gryki przebiega nierównomiernie, co utrudnia zbiór i zwiększa straty. Pod-
wyższona wilgotność powietrza w czasie zbioru może sprzyjać rozwojowi patogenów na nasionach.

Przedłużone wschody, nadmierne zagęszczenie, zaskorupiona, mało zasobna gleba, a także uszko-
dzenia przez zwierzęta, maszyny, wiatry, czy przymrozki osłabiają rośliny i sprawiają, że są one łatwiej 
porażane przez patogeny.

Gryka ma bardzo krótki okres wegetacji, dlatego łatwiej można zadbać o jej zdrowotność, szcze-
gólnie wówczas, gdy zostaną zastosowane agrotechniczne metody ograniczania sprawców chorób. 
Jednak pożądany skutek przyniosą one jeżeli stosowane będą w sposób kompleksowy. Oznacza to, że 
podczas prowadzenia uprawy wykorzystuje się wiele różnych sposobów walki z chorobami.

OGRANICZANIA SPRAWCÓW CHORÓB:

Mączniak prawdziwy: właściwa norma i termin wysiewu, optymalne nawożenie, płodozmian.

Mączniak rzekomy: unikanie wilgotnych stanowisk, właściwa norma i termin wysiewu, opty-
malny termin siewu, płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych.

Plamistości liści i łodyg: płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, właściwa norma wysie-
wu, optymalne nawożenie, unikanie uszkodzeń.

Szara pleśń: niszczenie resztek pożniwnych, optymalne nawożenie, unikanie uszkodzeń, pło-
dozmian.

Zgnilizna twardzikowa: płodozmian, właściwa norma wysiewu, optymalne nawożenie, mate-
riał siewny wolny od sklerocjów.

Zgorzel siewek: płodozmian, optymalny termin siewu, właściwa głębokość i norma wysiewu, 
zdrowy materiał siewny, dobra struktura gleby, zbilansowane nawożenie.

Zgnilizna korzeni i podstawy łodygi: płodozmian, optymalny termin siewu, właściwa głębo-
kość i norma wysiewu, zdrowy materiał siewny, dobra struktura gleby, zbilansowane nawożenie.
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Patogeny chorobotwórcze można zwalczać również za pomocą organizmów antagonistycznych lub 
środków pochodzenia naturalnego. Środków biologicznych, które mogłyby być użyte do zwalczania 
patogenów gryki w praktyce nie ma. Jednak można efekt taki uzyskać poprzez wzbogacenie życia mi-
krobiologicznego gleby za pomocą nawożenia organicznego. W nawozach organicznych znajdują się 
liczne grzyby, bakterie i promieniowce, które mogą być patogeniczne wobec sprawców chorób. Tymi 
organizmami są grzyby z rodzaju Trichoderma, czy bakterie z rodzaju Bacillus. Metoda ta może pole-
cana jest do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

CHEMICZNE OGRANICZANIE CHORÓB

Podstawą ochrony gryki przed patogenami chorobotwórczymi jest stosowanie wyłącznie metod 
niechemicznych. 

Obecnie nie ma zarejestrowanych w uprawie gryki fungicydów zarówno w formie zapraw, jak  
i do opryskiwania. Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych zapraw i fungicydów można 
uzyskać na stronie ministerstwa rolnictwa: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje–branzowe/Wy-
szukiwarka–srodkow–ochrony–roslin.

Rys. 1. Występowanie chorób podczas wegetacji gryki
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00. Suche orzeszki (ziarno)
01. Początek pęcznienia orzeszków
03. Koniec pęcznienia, orzeszek nabrzmiały
05. Korzeń zarodkowy wydostaje się z orzeszka
06. Wzrost korzenia i tworzenie włośników
07. Hypokotyl z liścieniami (kiełek) przebija łupinę orzeszka
08. Kiełek dosięga powierzchni gleby; widoczne wybrzuszenie
09. Kiełek przebija się na powierzchnię gleby (faza pękniecia)
Główna faza rozwojowa 1: Rozwój liści na głównym pędzie
10. Liścienie całkowicie rozwinięte
11. Faza 1 liścia
12. Faza 2 liścia
13. Faza 3 liścia
1... Fazy trwają aż do...
19. Faza 9 lub więcej liści i brak pędów bocznych
Główna faza rozwojowa 2: Rozwój pędów bocznych (rozgałęzień)
20. Początek rozwoju pędów bocznych
22. 2 pędy boczne
23. 3 pędy boczne
29. Faza 9 lub więcej pędów bocznych
Główna faza rozwojowa 3: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego
30. Początek wzrostu pędu
31. Faza 1. międzywęźla
32. Faza 2. międzywęźla
33. Faza 3. międzywęźla
3... Fazy trwają aż do ...
39. Widocznych 9 lub więcej międzywęźli
Główna faza rozwojowa 5: Rozwój kwiatostanu (pąkowanie)
50. Początek wyrastania pąków kwiatowych z kątów liści
51. Widoczne pąki kwiatostanowe w kątach liści

55. Widoczne pierwsze, pojedyncze kwiaty (ciągle zamknięte)
59. Widoczne pierwsze płatki kwiatowe
Główna faza rozwojowa 6: Kwitnienie (główny pęd)
60. Otwarte pierwsze kwiaty
61. Początek kwitnienia: 10% otwartych kwiatów
63. 30% otwartych kwiatów
65. Pełnia kwitnienia: 50% otwartych kwiatów, pierwsze płatki mogą 
opadać
67. Końcowa faza kwitnienia: większość płatków opada i zasycha
69. Koniec kwitnienia: widoczne zawiązki owoców
Główna faza rozwojowa 7: Rozwój nasion (orzeszków)
71. Początek rozwoju nasion (orzeszków)
73. 30% orzeszków osiągnęło ostateczną wielkość
75. 50% owoców osiągnęło ostateczną wielkość
77. 70% owoców osiągnęło ostateczną wielkość
Główna faza rozwojowa 8: Dojrzewanie orzeszków
80. Początek dojrzewania i brunatnienia orzeszków
85. Zaawansowana faza dojrzewania i przebarwiania orzeszków
89. Pełna dojrzałość orzeszków
Główna faza rozwojowa 9: Starzenie roślin i okres spoczynku nasion
91. Początek odbarwiania liści
93. Początek opadania liści
95. 50% liści opadniętych
97. Koniec opadania liści, rośliny zamierają
98. Początek okresu spoczynku
W tym systemie kodowym zapis poszczególnych faz rozwoju rozdzie-
lony myślnikiem
opisuje ciągłość trwania poszczególnych faz, np. 51-61 opisuje trwanie 
fazy rozwoju pąków kwiatowych i początku kwitnienia.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
(zdjęcia umieszczono na mocy porozumienia między IOR-PIB a IUNG-PIB o wykorzystaniu ich w publikacjach)
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