
METODY ZWALCZANIA CHORÓB ROŚLIN 
 
 

METODY AGROTECHNICZNE 

 

Zabiegi agrotechniczne polegają na wykorzystaniu wzajemnej zależności między rośliną i środowiskiem. Zmienia-

jąc celowo warunki środowiska, możemy wpływać na zmianę procesów życiowych roślin uprawnych. Za pomocą 
odpowiednich zabiegów możemy na przykład zwiększać odporność roślin na czynniki chorobotwórcze, możemy po-

wodować pogorszenie warunków i czynników chorobotwórczych, a tym samym zmniejszać ich liczebność, osłabiać 
siłę zarażania lub przesuwać niebezpieczny okres ich rozwoju, tak aby przypadał wtedy, gdy rośliny są mniej wrażli-
we. 

 

Zabiegi uprawowe prawidłowo stosowane mogą znacznie podnieść zdrowotność roślin, a tym samym zwiększyć ich 

plony. Zabiegi te należy dostosować do typu gleby oraz potrzeb uprawianej rośliny i wykonać wtedy, kiedy czynnik 

chorobotwórczy jest osłabiony, a zatem może być łatwo zniszczony. 

Stosując wczesną podorywkę ściernisk, a potem głęboką orkę przed zimą, niszczy się letnie zarodniki rdzy 

źdźbłowej, rdzy wieńcowej owsa czy przetrwalniki sporyszu oraz sprawców chorób bytowych na korzeniach i pod-

stawie źdźbła zbóż, np.: łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Niszczenie samosiewów i 

chwastów pozbawia grzyby pasożytnicze możliwości życia i rozmnażania się. Częstsze redlenie ziemniaków zmniej-

sza porażenie kłębów przez zarazę ziemniaczaną, gdyż grubsza warstwa ziemi na kłębach utrudnia przenikanie do 

nich zarodników, które dostają się do ziemi z wodą. 
W celu poprawienia warunków wzrostu i rozwoju zbóż ozimych oraz utrudnienia rozwoju pleśni śniegowej na 

wiosnę należy skruszyć skorupę lodową, np. przez bronowanie broną kolczatką, następnie odprowadzić wody po-

wierzchniowe i jeżeli to jest możliwe, wcześnie zabronować oziminy (żyto i jęczmień bronuje się tylko wtedy, gdy po 

stopnieniu okaże się, że zostały uszkodzone przez pleśń śniegową). Osuszenie i ogrzanie gleby oraz dostarczenie jej 

powietrza pobudza działalność drobnoustrojów glebowych, co umożliwia lepsze odżywianie się roślin i podnosi ich 

odporność na choroby. 

 

Zmianowanie ma duże znaczenie, bowiem powszechnie wiadomo, że uprawianie przez dłuższy czas tej samej rośliny 

na jednym miejscu powoduje stały spadek plonu. Przekonano się, że jedną z najważniejszych przyczyn tego zjawiska 

jest nagromadzenie się w glebie znacznej liczby czynników chorobotwórczych atakujących dany gatunek rośliny, np. 

buraki uprawiane przez szereg lat na jednym miejscu mogą być bardzo silnie porażone przez mątwika burakowego. 

Strat tych można uniknąć przez stosowanie odpowiedniego zmianowania. Przede wszystkim chodzi o to, aby nie 

uprawiać zbyt często na jednym miejscu tej samej rośliny albo roślin atakowanych przez te same choroby. Czynniki 

chorobotwórcze pozbawione żywiciela giną częściowo lub całkowicie wskutek braku pożywienia w glebie. Odpo-

wiednie zmianowanie wpływa również na pogorszenie warunków rozwoju chwastów, które nie tylko zabierają wodę i 
pokarm roślinom uprawnym, ale także przenoszą wiele chorób. 

 

Nawożenie stosowane prawidłowo przyczynia się do lepszego wzrostu i rozwoju roślin, a tym samym do zwiększenia 

ich odporności na choroby. 

Rośliny odpowiednio nawożone zwykle szybciej rozwijają się, wskutek czego okres najsilniejszego rozprzestrze-

niania się pewnych chorób przypada w chwili, gdy rośliny przeszły już stadium rozwoju, w którym były najmniej 

odporne na zarażenie. 

Właściwe nawożenie przyczynia się również do zwiększenia ogólnej masy rośliny, co z kolei powoduje, że uszko-

dzenia nie są dla niej tak dotkliwe. Szybszy wzrost roślin lepiej nawożonych może wpłynąć na zmniejszenie stopnia 

uszkodzenia, a czasem zupełnie uniemożliwia uszkodzenie.  

Nieprawidłowe nawożenie źle wpływa na budowę rośliny, np. zbyt silne jednostronne nawożenie azotowe powo-

duje, że naskórek rośliny staje się cieńszy i delikatniejszy, a tym samym bardziej podatny na zarażenie lub uszkodze-

nie. Zmniejsza się również ilość komórek twardzielowych (to znaczy komórek o zgrubiałych i zdrewniałych błonach), 

wzrasta ilość komórek miękiszowych. Powszechnie wiadomo, że nawozy azotowe stosowane jednostronnie zwiększa-

ją podatność zbóż na porażenie przez rdze, mączniaka czy grzyby wywołujące podsuszkę. 
Nawozy potasowe i fosforowe stosowane w odpowiedniej dawce wpływają korzystnie na rozwój i rozmieszczenie 

tkanek mechanicznych rośliny, a tym samym zwiększają jej odporność na choroby. Nawozy te zwiększają między 

innymi odporność zbóż, szczególnie pszenic, na porażenie przez rdzę i fuzariozy. 

Wykorzystując to, że pewne grzyby są wrażliwe na określoną kwasowość (pH) gleby, część z nich możemy znisz-

czyć przez zmianę odczynu gleby za pomocą odpowiednich zabiegów uprawowych, np. przez wapnowanie zmniej-

szamy kwasowość gleby, dzięki czemu możemy zmniejszyć stopień porażenia kapusty przez kiłę kapusty. Stosując 

nawozy fizjologicznie kwaśne, zwiększamy kwasowość gleby, co ogranicza występowanie parcha zwykłego ziemnia-

ków. 

 



Przygotowanie materiału siewnego ma duże znaczenie, ponieważ za jego pośrednictwem wiele chorób przenosi się z 

roku na rok. Z tego względu bardzo ważny jest zbiór nasion w odpowiedniej porze i tylko ze zdrowych plantacji lub 

przynajmniej ze zdrowych roślin. 

Poza tym nasiona trzeba dokładnie czyścić i sortować, gdyż podczas tych zabiegów odrzuca się znaczną liczbę za-

każonych, które są poślednie oraz lżejsze i przeważnie są źródłem różnych chorób, np. przez czyszczenie nasion lnu 

odrzucamy większość nasion, które są źródłem prawie wszystkich chorób lnu. Siejąc zdrowe nasiona, uzyskuje się 
równe wschody, co zwiększa w dużym stopniu odporność roślin na choroby. Sadzenie starannie przebieranych i do-

branych pod względem wielkości sadzeniaków odmian odpowiednich dla danych rejonów i gleb przyczynia się do 

polepszenia zdrowotności ziemniaków na plantacjach. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób wirusowych i bakte-

ryjnych, nie można wysadzać krojonych sadzeniaków, a jedynie zdrowe i wolne od chorób wirusowych. Sadzeniaki 

należy produkować na specjalnych, odosobnionych polach. Sadzonki, np. chmielu, nie powinny być reprodukowane z 

własnej plantacji, ale należy bezpłatnie zamawiać wolne od wirusów i wiroidów w IUNG-PIB. Rozsada nie może 

wykazywać śladów porażenia chorobami (zgorzel siewek, kiła kapusty). 

 

Termin siewu i sadzenia także ma duże znaczenie. Przesuwając odpowiednio termin siewu, można opóźnić lub przy-

spieszyć rozwój roślin, tak aby okresy większego nasilenia czynników chorobotwórczych nie wypadały, gdy rośliny 

przechodzą fazy rozwojowe, w których są najbardziej wrażliwe, np. wczesne siewy zbóż jarych powodują zmniejsze-

nie porażenia przez rdze i fuzariozy. Wcześniej zasiany owies w znacznie mniejszym stopniu ulega porażeniu przez 

głownię, a len przez rdzę i fuzariozy. Późniejszy siew pszenicy jarej zmniejsza stopień porażenia przez śnieć cuchną-
cą, gdyż im krótszy jest okres kiełkowania i wschodów pszenicy, tym mniejsze są możliwości zarażenia kiełków. Jed-

nak ze względu na straty powodowane przez rdze i fuzariozy, jak również ze względu na lepsze wykorzystanie zimo-

wych zapasów wody korzystnie wpływających na wschody pszenicę jarą sieje się wcześniej, a przed śniecią zabezpie-

cza się ją, stosując zaprawianie nasion. 

 

Gęstość i głębokość siewu ma również wpływ na zdrowotność uprawianych roślin. Im gęstsze są wschody, tym więk-

sza jest wilgotność w warstwie przyziemnej, co sprzyja rozwojowi czynników chorobotwórczych. Rośliny rosnące w 

większym zwarciu są delikatniejsze i podatniejsze na zarażenie. Oprócz tego na zagęszczonych roślinach łatwiej roz-

przestrzeniają się choroby. Zbyt głęboki siew jest niekorzystny, ponieważ grubsze przykrycie nasion ziemią utrudnia 

kiełkowanie, przedłuża wschody, a tym samym zwiększa możliwość zarażenia roślin przez patogeny glebowe, np. 

głownie. Zbyt głębokie sadzenie ziemniaków sprzyja porażeniu kiełków przez rizoktoniozę (ospowatość). 
 

Termin sprzętu właściwie wybrany może w dużym stopniu zmniejszyć porażenie, ponieważ niektóre czynniki cho-

robotwórcze atakują rośliny szczególnie łatwo w okresie dojrzewania. W latach wilgotnych opóźnienie sprzętu zbóż, 
na przykład żyta lub pszenicy, bardzo sprzyja rozwojowi fuzariozy kłosów oraz innych chorób. Poza tym sprzęt we 

właściwym czasie powoduje zmniejszenie się ilości samosiewów, na których mogłyby rozwijać się niektóre rdze, np. 

rdza brunatna pszenicy i żyta.  

 

Niszczenie chwastów należy do bardzo ważnych zabiegów agrotechnicznych związanych z ochroną roślin. Chwasty 

nie tylko zabierają roślinom uprawnym składniki pokarmowe, światło i wodę, ale są bardzo często pośrednikami w 

rozprzestrzenianiu chorób i bywają ich żywicielami umożliwiającymi przetrwanie niekorzystnych okresów. Zjawisko 

to nazywamy zielonym pomostem dla grzybów chorobotwórczych. Jako przykład można podać przenoszenie się rdzy 

brunatnej żyta przez farbownik lekarski i krzywoszyj polny. 

 

 

METODY HODOWLANE 

 

Metody hodowlane zwalczania chorób roślin polegają na wprowadzaniu do uprawy wielu odmian odpornych na 

choroby.  

Rośliny odporne otrzymuje się głównie przez stosowanie selekcji z dużej populacji i przez krzyżowanie. Szczegól-

nie wartościowe są takie rośliny, które pozostają zdrowe przy dużym nasileniu choroby. W ten sposób otrzymano 

odmiany odporne na grzyby glebowe, a przede wszystkim na te, które powodują objawy więdnięcia. 

 

Otrzymywanie odpornych odmian przez krzyżowanie polega na tworzeniu mieszańców z dwóch odpowiednio do-

branych odmian lub linii wsobnych albo gatunków roślin. Otrzymane mieszańce poddaje się odpowiedniej ocenie nie 

tylko co do odporności, ale również co do wartości gospodarczej. Przez krzyżowanie otrzymano odmiany pszenicy 

odporne na rdzę żółtą, rdzę źdźbłową i inne gatunki rdzy, ziemniaki odporne na raka i niektóre choroby wirusowe oraz 

odmiany buraka cukrowego odporne na chwościka, a także odmiany jęczmienia na mączniaka prawdziwego. 

Prace hodowlane mogą być również skierowane na otrzymanie odmian o skróconym okresie wegetacji lub odmian 

wcześnie zaczynających wegetację. Odmiany takie mogą uniknąć porażenia, gdyż w chwili największego nasilenia, 



np. w rozsiewaniu zarodników grzyba, znajdują się bądź w fazie dojrzewania, a więc są znacznie mniej podatne na 

zarażenie bądź dojrzewają w tym czasie, kiedy grzyb wytwarza zbyt małą ilość zarodników.  

 

 

METODY MECHANICZNE 

 

Do najstarszych metod mechanicznych zalicza się zabiegi wykonywane ręcznie albo za pomocą prostych urządzeń. 
Wobec możliwości stosowania coraz bardziej skutecznych metod chemicznych i agrotechnicznych mają one mniejsze 

znaczenie, gdyż wymagają znacznego nakładu pracy i czasu. Są one jednak dobrym uzupełnieniem innych metod, a w 

pewnych przypadkach są nadal jedynym sposobem zwalczania patogenów. 

Zbiór ręczny jest to najprostszy, ale najbardziej pracochłonny sposób zwalczania chorób. Zbiera się i usuwa z pól 

całe rośliny albo ich części opanowane przez choroby, niszcząc tym samym źródła zarazy. 

 

Usuwanie i niszczenie chorych roślin lub ich części stosuje się po to, aby nie stały się ogniskiem choroby dla całej 

plantacji. Sposób niszczenia jest różny i zależny od charakteru rośliny, stopnia jej porażenia oraz czynnika chorobo-

twórczego, np. pierwsze ogniska antraknozy lub bakteriozy obwódkowej fasoli można niszczyć przez zwykłe usuwa-

nie (selekcja negatywna) z plantacji chorych okazów i spalenie ich. Szczególnie duże znaczenie ma usuwanie pierw-

szych chorych roślin lub ich części w szklarniach, rozsadnikach i inspektach. Ogniska kiły kapuścianej należy nisz-

czyć przez staranne usuwanie chorych roślin wraz z korzeniami, a następnie odkażać ziemię środkami chemicznymi. 

Kaniankę koniczynową niszczy się przez wykaszanie całych opanowanych przez pasożyta płatów koniczyny, a wyko-

szone rośliny pali się lub niszczy środkami  chemicznymi. Niekiedy usuwa się tylko porażone części roślin, np. liście 

kukurydzy z naroślami wywołanymi przez głownię.  
 

Niszczenie resztek pożniwnych jest zabiegiem, na który należy specjalnie zwrócić uwagę, gdyż zapobiega on zaka-

żeniu roślin w następnym roku. Zarazki chorób znajdują w resztkach roślin dogodne warunki do przetrwania okresów 

niekorzystnych, przede wszystkim zimy. W resztkach pożniwnych mogą zimować takie czynniki chorobotwórcze, jak: 

rdze, chwościk burakowy, mączniaki rzekome i prawdziwe itd. Na ogół resztki pożniwne należy po podorywce sto-

sunkowo głęboko przyorać. Resztki korzeni kapusty, na których mogą znajdować się narośle kiły kapuścianej, jak 

również kłęby ziemniaczane z naroślami raka lub porażone przez zarazę ziemniaczaną, należy bezwzględnie usuwać z 

pola i palić.  
 

Niszczenie żywicieli pośrednich jest skuteczną metodą walki z wieloma chorobami. Niektóre grzyby rdzawnikowe 

do normalnego rozwoju wymagają dwóch różnych roślin żywicielskich i dlatego nazywamy je dwudomowymi. Brak 

jednego żywiciela może ograniczyć ich rozwój, a przez to zmniejszyć szkodliwość. Zwykle jednym z tych żywicieli 

jest ważna roślina uprawna, drugim ‒ mniej ważna gospodarczo lub chwast. Racjonalne niszczenie ich przyczynia się 
do znacznego ograniczenia występowania danej rdzy. Przez niszczenie berberysu można np. zmniejszyć nasilenie rdzy 

źdźbłowej zbóż, przez niszczenie szakłaku – rdzy wieńcowej owsa itp. 

 

 

METODY CHEMICZNE 

 

W walce z chorobami roślin największe znaczenie mają środki chemiczne. Działają na wielu sprawców chorób, nie 

uszkadzając roślin uprawnych. Środki chemiczne stosuje się do opryskiwania, opylania, aerozolowania, gazowania i 

zaprawiania. 

 

Opryskiwanie polega na pokrywaniu roślin lub pomieszczeń delikatną warstwą trucizny płynnej. Środek chemiczny 

możemy stosować w formie roztworu, zawiesiny lub emulsji. Roztwór mamy wówczas, gdy preparat ulega rozpusz-

czeniu w wodzie, zawiesinę – gdy nie rozpuszcza się, a drobne cząstki unoszą się w wodzie i powoli osiadają na dnie, 

emulsję – gdy rozpuszczany jest w olejach lub sama jest olejem, a przez dodatek specjalnych substancji zwanych 

emulgatorami tworzy ciecz. Do opryskiwania używa się opryskiwaczy. Stosując zawiesiny, należy pamiętać o mie-

szaniu cieczy w zbiorniku opryskiwacza, aby nie dopuścić do osadzania się preparatu na dnie. Emulsje również należy 

mieszać, aby nie nastąpiło oddzielenie się preparatu od wody. Ujemną stroną opryskiwania jest zużywanie dużej ilości 

wody, natomiast trwałość i dokładność tego zabiegu jest w porównaniu ze wszystkimi innymi sposobami stosowania 

preparatów najlepsza.  

 

Opylanie polega na pokrywaniu roślin lub ciała szkodników suchą, sproszkowaną trucizną. Jednak w walce z choro-

bami roślin opylanie jest mało skuteczne. 

 

Aerozolowanie jest nowym sposobem stosowania trucizn i polega na wytwarzaniu bardzo drobnej zawiesiny trucizny 

w powietrzu. Aerozole dzielimy na właściwe i mikrozole. Pierwsze, zwane też aerozolami gorącymi, powstają przez 



odparowanie olejowego roztworu trucizny i następnie kondensację par w powietrzu. Tworzy się przy tym mgła osia-

dająca na roślinach i pokrywająca je bardzo dokładnie. Mikrozole, czyli aerozole zimne powstają przez rozpylanie 

cieczy w drobną mgłę mechanicznie. Ciecz używana do mikrozoli jest roztworem preparatu chemicznego w szybko 

parującym rozpuszczalniku, np. freonie. Zaletą aerozoli jest ich duże rozdrobnienie, wysoka przenikliwość i przy-

czepność. Nadają się zarówno do stosowania w polu, jak i w lesie lub w zamkniętym pomieszczeniu. 

 

Zaprawianie jest zabiegiem zapobiegawczym przeciwko niektórym chorobom przenoszonym przez nasiona. Środki 

chemiczne stosuje się tylko wówczas, gdy grzyby znajdują się na powierzchni nasion, jeżeli natomiast są one we wnę-
trzu ziarna (nasion), stosuje się zaprawianie. Można wykonać je na sucho, dokładnie mieszając nasiona z niewielką 
ilością suchej zaprawy, półsucho – przez zwilżenie nasion niewielką ilością roztworu zaprawy oraz na mokro – przez 

zanurzenie nasion w roztworze zaprawy. 
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