
NIEINFEKCYJNE CHOROBY BOBOWATYCH

WYMARZANIE KONICZYNY I LUCERNY
Uprawiane w Polsce wieloletnie rośliny bobowate, a zwłaszcza lucerna, są narażone podczas ostrych, bezśnieżnych 

zim na wymarzanie. Charakterystycznym objawem działania silnych mrozów jest ogólne zbrunatnienie korzeni roślin, 
widoczne na całej długości korzenia i na całym jego przekroju poprzecznym. Zewnętrzna część korzenia oddziela się łatwo 
od wewnętrznej. Zmarznięte rośliny można bez trudu wyjąć z ziemi wraz z korzeniem. Na wiosnę pozostają na plantacji 
puste place. Plantacja ulega zachwaszczeniu. Czasem, gdy przemarznięcie jest tylko przejściowe, rośliny na wiosnę słabiej 
rosną, a uszkodzone tkanki mogą ulec zakażeniu przez różne patogeny, głównie powodujące więdnięcie roślin. 

Zapobieganie:
 ▶ uprawa odmian koniczyny i lucerny wytrzymałych na niską temperaturę i dobrze odrastających;
 ▶ pozostawienie jesienią możliwie wysokiej ścierni w celu zatrzymania śniegu.

WYKONICZYNIENIE (WYLUCERNIENIE) GLEBY
Na polu, gdzie zbyt często lub zbyt długo uprawia się rośliny bobowate, rosną one słabiej, a nawet giną, wskutek czego 

plony zmniejszają się z roku na rok. Objawy te spowodowane są nagromadzeniem w glebie bakteriofagów (wirusów ata-
kujących bakterie), niszczących bakterie brodawkowe (Rhizobium). Na korzeniach wytwarza się mniejsza liczba drobnych 
brodawek korzeniowych. Osłabienie wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe na korzeniach roślin 
bobowatych wpływa ujemnie na wzrost roślin. 

Zapobieganie:
 ▶ prawidłowe zmianowanie;
 ▶ odczyn gleby nie powinien być niższy niż ph 6, w razie potrzeby glebę należy zwapnować;
 ▶ szczepienie gleby lub nasion nitraginą, biopreparatem zawierającym aktywne szczepy Rhizobium, odpowiadające ga-

tunkowi uprawianej rośliny bobowatej. Jeżeli nasiona zaprawia się chemicznie, to Nitraginę należy zmieszać z ziemią  
i wysiać na polu przeznaczonym pod uprawę rośliny bobowatej.

NIEDOBÓR FOSFORU
Niedostateczne zaopatrzenie roślin w fosfor wpływa na zahamo-

wanie wzrostu rośliny. Są one małe o ograniczonym systemie korze-
niowym, cienkich łodygach i drobnych liściach. Dalszymi sympto-
mami niedostatku fosforu u roślin strączkowych są zniekształcenia 
w rozwoju kwiatów i strąków, a także ograniczenia w zawiązywaniu 
strąków i nasion. Wytworzone nasiona są drobne o obniżonej zawar-
tości białka, fityny, lecytyny oraz o niskiej zdolności kiełkowania. Na 
roślinach może również wystąpić nekroza tkanki przewodzącej oraz 
tworzenie licznych pędów bocznych.

Zapobieganie:
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ stosowanie zalecanych dawek nawozów fosforowych dostosowanych do rodzaju uprawy i zasobności gleby;
 ▶ unikanie stosowania zbyt wysokich dawek azotu;
 ▶ wzbogacanie gleby w substancję organiczną (próchnicę).

NIEDOBÓR MAGNEZU
Niedostatek magnezu wpływając na ograniczenie pobierania fosforu oraz osłabienie metabolizmu azotowego, w de-

cydujący sposób, obniża produktywność roślin strączkowych. Symptomy niedoboru magnezu występują początkowo na 
liściach starszych, a w następnej kolejności na młodszych. Niedobór ujawnia się w postaci chlorozy międzynerwowej, 
która może przybrać najpierw zabarwienie bordowe, a następnie przejść w całkowitą nekrozę tkanki.



Zapobieganie:
 ▶ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę strączko-

wych;
 ▶ regularne stosowanie wapnowania;
 ▶ unikanie dużych dawek potasu;
 ▶ unikanie na glebach kwaśnych stosowania zbyt niskich dawek 

fosforu;
 ▶ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony 

NH4
+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR BORU
Pogłębiający się deficyt boru w polskich glebach wywołuje co-

raz częściej jedną z poważniejszych chorób fizjologicznych u roślin,  
a mianowicie zahamowanie procesu tworzenia owoców i nasion, co 
w konsekwencji prowadzi do bardzo znacznego ograniczenia plo-
nów. Bobik jest rośliną wrażliwą na niedobór boru w glebie, a szybki 
rozwój symptomów chorobowych wymusza stosowanie precyzyjnej 
profilaktyki nawozowej. Pierwsze oznaki niedoboru boru występują 
już w fazie zielonego pąka, w postaci zniekształcenia stożków wzro-
stu. Następnym sygnałem niedoboru jest nekroza stożków wzrostu 
pędu głównego, która w miarę upływu czasu pogłębia się i przecho-
dzi w chlorozę i nekrozę górnych liści. W wyniku całkowitego za-
hamowania wzrostu pędu głównego rośliny tworzą liczne oddolne 
pędy boczne.

Zapobieganie:
 ▶ po zaobserwowaniu pierwszych objawów niedoboru, rośliny należy opryskać nawozami zawierającymi bor;
 ▶ unikanie przewapnowania gleby;
 ▶ unikanie zbyt intensywnego nawożenia mineralnego i bezpośredniego wapnowania pod uprawę tych roślin;
 ▶ poprawa zawartości substancji organicznej w glebie.
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