
NIEINFEKCYJNE CHOROBY ZBÓŻ

WYMARZANIE ZBÓŻ
Wymarzanie oznacza całkowite lub częściowe zniszczenie roślin przez mróz. Objawem jest przede wszystkim pożółk-

nięcie, a następnie zbrunatnienie i częściowe skręcanie się liści. Korzenie z łatwością dają się wyciągnąć z ziemi. Zwykle 
wskutek wymarznięcia roślin tworzą się na polu puste miejsca (łysiny), co jest następstwem zniszczenia przez mróz węzła 
krzewienia. Jeżeli zostaje on częściowo uszkodzony, to rośliny rozwijają się, ale ze znacznym opóźnieniem, zwłaszcza kło-
szenia. O zniszczeniu rośliny decyduje stopień obniżenia się temperatury gleby na głębokości, na której znajduje się węzeł 
krzewienia. 

Poszczególne gatunki zbóż i ich odmiany cechują się różną zimo-
trwałością. Wymarzanie zaczyna się w następujących temperaturach 
gleby na głębokości, na której znajduje się węzeł krzewienia: żyto 
–18°C, pszenica –15°C, jęczmień –12°C, pszenżyto –16°C. Zimo-
trwałość tej samej odmiany zboża zmienia się w różnych okresach 
zimowania. Jesienią wzrost wytrzymałości roślin na mróz związany 
jest z tzw. hartowaniem się ozimin. Do zahartowania roślina wyma-
ga jesienią 20-30 dni słonecznych o temperaturze nieco wyższej od 
0°C (zwłaszcza nocą), a następnie pewnego okresu z temperaturą 
kilku stopni poniżej 0°C, przy czym pogoda jest już obojętna. 

Jeżeli warunki meteorologiczne nie sprzyjają zahartowaniu się 
roślin, to one łatwo giną. Dlatego też nagłe i ostre przejście od je-
sieni do zimy jest najczęstszą przyczyną wywarzania zbóż ozimych.  
W końcu zimy i na przedwiośniu zimotrwałość zmniejsza się, dlate-
go też nawet nieduże mrozy po odwilżach na przedwiośniu powodują wymarzanie ozimin.

Przezimowanie zbóż zależy w dużym stopniu od temperatury gleby w zimie, co z kolei uwarunkowane jest grubością 
pokrywy śnieżnej. Pod pokrywą śniegu grubości 10 cm temperatura gleby jeszcze silnie się waha, ulega bowiem wpływom 
temperatury powietrza. Pokrywa grubości 20-25 cm jest już korzystniejsza dla ozimin. Na przezimowanie wpływa również 
ukształtowanie terenu, wystawa zbocza (południowa, północna) oraz żyzność gleby. 

Zapobieganie:
 ▶ dobierać do siewu odmiany mrozoodporne, korzystając z ustaleń coboru, które podają zimotrwałość zrejonizowanych 

odmian;
 ▶ zakładać osłony od wiatrów;
 ▶ nie stosować nadmiernych dawek azotu, który utrudnia hartowanie roślin;
 ▶ fosfor i potas stosować w prawidłowym stosunku;
 ▶ wykonać głęboką orkę, która warunkuje głębsze usytuowanie węzła krzewienia.

WYPRZENIE ZBÓŻ
W odróżnieniu od pleśni śniegowej, którą często utożsamia się z wyprzeniem, jest ono chorobą pochodzenia nieorga-

nicznego. Na wiosnę, po zejściu śniegu, na polu występują place uszkodzonych i zamierających roślin, które mają bezład-
nie rozrzucone, pożółkłe i zwiędnięte liście. Przy ich rozcieraniu między palcami wyczuwa się dużo grudek ziemi, nanie-
sionych przez wodę z topniejącego śniegu (tym różnią się rośliny, które uległy wyprzeniu, od roślin wymarzniętych). Tak 
uszkodzone rośliny łatwo ulegają porażeniu przez grzyby. Rośliny giną wskutek wyprzenia przeważnie podczas łagodnych 
zim o zbyt obfitych i wczesnych opadach śnieżnych pokrywających jeszcze niezamarzniętą glebę. Wtedy gleba ochładza 
się bardzo powoli, a temperatura jej utrzymuje się w granicach od 0oC do 5°C. Dawniej przypisywano zjawisko wyprzenia 
roślin niedostatkowi tlenu pod śniegiem, czyli uduszeniu. Od niedawna wiadomo, że jest to śmierć z głodu. W temperatu-
rze około 0°C rośliny oddychają jeszcze dość intensywnie, a ponieważ prawie całkowity brak światła wyklucza fotosyntezę, 
wyczerpują wszystkie zapasy substancji pokarmowych i giną. Oprócz tego w temperaturze nieco powyżej 0°C następują 
procesy odwrotne do zmian warunkujących zimotrwałość i rośliny po stopnieniu śniegu wymarzają pod wpływem silniej-
szych przymrozków. Wytrzymałość na czynniki powodujące wyprzenie jest uwarunkowana innymi właściwościami niż zi-
motrwałość. Pierwsze miejsce zajmuje mniejsza intensywność oddychania w obniżonych temperaturach, a także zdolność 
nagromadzenia dużych zapasów węglowodanów. Żyto łatwiej ulega wyprzeniu niż pszenica. Większe niebezpieczeństwo 
istnieje na zboczach północnych, zagłębieniach terenu, za naturalnymi i sztucznymi osłonami, przy których mogą tworzyć 
się zaspy, na glebach ciężkich i mało przewiewnych. Wyprzeniu zbóż sprzyja wcześniejszy i bardziej gęsty siew oraz azot 
zastosowany w dużych dawkach, wywołujący silny wzrost roślin jesienią. 

Widok pola z wymarzniętą pszenicą ozimą



Zapobieganie:
 ▶ jesienią osuszyć powierzchnię gleby (rowy, przegony);
 ▶ wcześnie jesienią wypasać lub podkaszać (nie niżej niż 8-10 cm) zbyt wyrośnięte zboża;
 ▶ niszczyć skorupę lodową na powierzchni śniegu za pomocą kolczatki lub wału pierścieniowego;
 ▶ na przedwiośniu, na zboczach północnych, przyśpieszać topnienie śniegu przez posypywanie go ziemią próchniczą, 

pyłem węglowym lub torfowym;
 ▶ na wiosnę wyciągnąć bruzdy odprowadzające nadmiar wody z tajających śniegów lub deszczów;
 ▶ wygrabiać rośliny porażone przez pleśń śniegową i wysiać wiosną saletrę.

REAKCJA ROŚLIN ZBOŻOWYCH NA STRES SUSZY
Woda w warunkach glebowych i klimatycznych Polski jest czynnikiem środowiska, który decyduje poprzez wpływ na 

procesy fizjologiczne o plenności roślin uprawnych. Wrażliwość roślin na zaburzenia bilansu wodnego jest różna i zale-
ży od gatunku rośliny uprawnej, fazy rozwojowej, nasilenia deficytu wody, co wiąże się z pojęciem okresu krytycznego.  
U zbóż przypada on na okres od fazy strzelania w źdźbło do fazy dojrzałości mlecznej. Susza w tym okresie jest szczegól-
nie szkodliwa i bardzo wyraźnie wpływa na ostateczny plon. Jakkolwiek, najbardziej dla roślin niebezpieczna jest susza  
w okresie krytycznym, to niezależnie od tego, kiedy wystąpi, może spowodować zahamowanie procesów fizjologicznych, 
a w efekcie wpływa na wzrost, rozwój oraz produkcyjność i plenność. 

Zboża zaliczane są do roślin o mniejszych wymaganiach wodnych. Wśród nich duże wymagania wodne ma pszenica, 
owies, mniejsze jęczmień, a żyto zaliczane jest do kserofitów uprawnych. 

Zazwyczaj susza nie trwa przez cały okres wzrostu, dlatego w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki 
badań, dotyczące wpływu suszy występującej w okresie od fazy strzelania w źdźbło do kłoszenia, od fazy kłoszenia do 
dojrzałości mlecznej i od fazy dojrzałości mlecznej do dojrzałości pełnej. 

Zboża ozime. Pszenżyto, żyto i pszenica reagują obniżką plonowania na stres suszy występujący w okresie od fazy strzela-
nia w źdźbło do fazy dojrzałości pełnej. Jednak reakcja omawianych gatunków jest nieco odmienna. Stres suszy w okresie 
od fazy strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia powoduje największą redukcję plonu ziarna w stosunku do roślin o opty-
malnym zaopatrzeniu w wodę u pszenicy ozimej (ok. 30%), u pszenżyta (10-15%), natomiast u żyta nie powoduje istotnej 
redukcji plonu ziarna. Stres suszy występujący w okresie od fazy kłoszenia do dojrzałości mlecznej powoduje bardzo duży 
spadek plonu ziarna. U pszenicy redukcja wynosi ok. 40%, u pszenżyta ok. 35%, a u żyta około 30%. Stres suszy w okresie 
od dojrzałości mlecznej do pełnej powoduje większą redukcję plonu ziarna u pszenżyta i żyta (ok. 17%) w porównaniu 
do pszenicy (ok. 11%). W przypadku żyta niedobór wody w poszczególnych okresach wzrostu powoduje redukcję cech 
struktury plonu takich jak: liczby ziaren w kłosie, MTZ, liczby kłosków w kłosie i plonu biologicznego. Niedobór wody  
w poszczególnych okresach wzrostu wpływa również na pokrój rośliny oraz budowę kłosa, wyrażający się redukcją długo-
ści źdźbła i liczby kłosków w kłosie. W przypadku pszenżyta ozimego stres suszy występujący w okresie od fazy strzelania  
w źdźbło do fazy kłoszenia powoduje redukcję plonu biologicznego, masy ziarna z kłosa i rośliny, liczby ziaren z kłosa  
i rośliny. Stres obejmujący okres od fazy kłoszenia do dojrzałości pełnej wpływa na redukcję liczby ziaren z kłosa i rośliny, 
masę ziarna z kłosa, liczby kłosów, długość źdźbła, plon biologiczny, plon słomy. Stres obejmujący okres od fazy dojrza-
łości mlecznej do fazy dojrzałości pełnej powoduje zmniejszenie produkcyjności roślin głównie poprzez redukcję MTZ, 
suchej masy rośliny. Analiza cech biometrycznych roślin pszenżyta wykazała, że obniżka produkcyjności poszczególnych 
pędów w warunkach stresowych jest podobna jak pędu głównego. W przypadku pszenicy ozimej stres suszy wpływa na 
morfologię rośliny, powodując redukcję powierzchni liścia flagowego i podflagowego, szczególnie pędu głównego i pierw-
szego bocznego. Niedobór wody utrzymujący się od fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kłoszenia powoduje zmniejsze-
nie liczby ziaren z kłosa i rośliny, masy ziarna z rośliny, liczby kłosów. Stres wpływa również na zmniejszenie masy słomy  
z rośliny i długości źdźbła, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie plonu biologicznego. Stres suszy trwający od okresu 
pełni kłoszenia do dojrzałości mlecznej powoduje zmniejszenie długości źdźbła, liczby ziaren z kłosa i rośliny, masy ziarna 
z rośliny, liczby kłosów, oraz masy słomy z wazonu. Stres suszy obejmujący okres od dojrzałości mlecznej do dojrzałości 
pełnej wpływa na zmniejszenie masy ziarna z kłosa i rośliny, MTZ. Zmniejszenie MTZ wpływa negatywnie na wartość 
przemiałową ziarna pszenicy, dlatego długotrwała susza w tym okresie może powodować jego nieprzydatność w przemyśle 
młynarskim. Stres obejmujący okres od fazy strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia powoduje zmniejszenie masy ziarna  
z kłosa pędów bocznych, a redukcja nasila się wraz z kolejnością tworzenia się pędów. Stres trwający od fazy kłoszenia 
do dojrzałości mlecznej powoduje redukcję masy ziarna z kłosa pędu pierwszego bocznego. Niedobór wody występujący  
w okresie od dojrzałości mlecznej do dojrzałości pełnej wpływa na obniżenie masy ziarna z kłosa pędu głównego i pierw-
szego bocznego. W przypadku pszenicy ozimej, stres suszy obejmujący cały okres wegetacji po zimie wpływa istotnie na 
redukcję plonu ziarna. Główną przyczyną jego spadku jest zmniejszenie plonu ziarna z kłosa, liczby ziaren z kłosa i rośliny 
oraz liczby kłosów na jednostce powierzchni.

Pomimo tego, ze zboża ozime są w mniejszym stopniu narażone na niedobór wody w glebie w porównaniu z jarymi, 
susza powoduje nieodwracalne zmiany produkcyjności, z tym, że wielkość redukcji plonu ziarna związana jest z okresem 
wzrostu i gatunkiem rośliny zbożowej. Spośród omawianych zbóż ozimych największą zdolność adaptacyjną do stresu 



obejmującą fazę strzelania w źdźbło ma żyto. Zarówno pszenica ozima, żyto i pszenżyto ozime są bardziej wrażliwe na su-
szę w okresie kłoszenia, kwitnienia i wypełnienia ziarniaków niż w fazie wzrostu wegetatywnego. Obniżka plonu następuje  
w wyniku negatywnego wpływu stresu suszy na cechy struktury plonu i morfologię rośliny. Można powiedzieć, że rośliny 
nie potrafią zaadaptować się do stresu występującego w tym okresie. 

Zboża jare. Pszenica jara jest bardziej narażona na stres suszy niż ozima, dlatego można się liczyć z okresowym lub 
ciągłym niedoborem wody u gatunków zbóż jarych. W badaniach stwierdzono, że w przypadku pszenicy jarej niedobór 
opadów występujący przez cały okres wegetacji na poziomie 30% polowej pojemności wodnej (ppw) powoduje stratę plo-
nu dochodzącą do 40-50%. Związane jest to ze zmniejszeniem liczby pędów kłosonośnych na roślinie, a co za tym idzie 
na jednostce powierzchni. Susza występująca w okresie od kłoszenia do dojrzałości pełnej powoduje 2% obniżkę plonu 
ziarna, głównie poprzez redukcję MTZ. Niedobór wody w okresie nalewania ziarna wpływa korzystnie na cechy wartości 
wypiekowej, głównie powodując wzrost wartości wskaźnika sedymentacyjnego i indeksu glutenu. Susza powoduje w ziar-
niakach zmiany w proporcji poszczególnych frakcji białek. Zmniejsza się zawartość albumin i globulin, wzrasta natomiast 
udział zawartości gliadyn i glutenin – białek tworzących gluten.

Z punktu widzenia rolniczego najbardziej interesujące wydaje się zagadnienie czy można ochronić się przed negatyw-
nym wpływem stresu suszy. Na pewno nie, rolnik może tylko poprzez pewne zabiegi przyczynić się do ograniczenia jej 
skutków. Są to zabiegi umożliwiające gromadzenie wody w glebie, a więc utrzymanie gleby w optymalnej strukturze, na 
które składa się: terminowe wykonanie zabiegów uprawowych, dobór odpowiednich maszyn do nośności gleby, regulacja 
odczynu gleby, strukturotwórczy płodozmian, optymalny termin siewu. Racjonalne nawożenie roślin makroelementami, 
potasem – odpowiedzialnym za kontrolę gospodarki wodnej rośliny. Fosforem – mającym wpływ na rozwój systemu ko-
rzeniowego i azotem – jako głównym składnikiem plonotwórczym.

CHOROBA NOWIN
Przyczyną choroby jest brak miedzi, który szczególnie 

silnie może wystąpić w glebach torfowych luźnych i przy 
suchej pogodzie. Występuje ona na roślinach strączkowych, 
jęczmieniu, koniczynie czerwonej, marchwi, ale w najbar-
dziej charakterystycznej postaci na owsie. W maju i czerwcu,  
w łanie owsa, pojawiają się gniazda roślin, u których końce li-
ści bieleją, stają się nitkowate i zwijają się. Brzegi liści ulegają 
rozjaśnieniu. Wiecha nie wykształca się lub jest płoną. Cały 
łan, na skutek bielenia kłosów, przybiera odcień biały. 

Zwalczanie:
 ▶ glebę nawozić siarczanem miedzi;
 ▶ stosować nawozy mikroelementowe zawierające miedź.

SUCHA PLAMISTOŚĆ LIŚCI OWSA
Przyczyną tej choroby jest brak manganu, występujący 

zarówno w glebach piaszczystych, jak i bagiennych, nato-
miast rzadko w gliniastych. W niektórych przypadkach cho-
roba ta może być przyczyną całkowitego zniszczenia owsa. 

W mniejszym stopniu niż owies ulegają jej: żyto, pszeni-
ca, jęczmień, tytoń, groch, fasola, burak i ziemniak. 

W dolnych częściach starszych liści owsa pojawiają się 
białe, później brunatniejące i stopniowo powiększające się 
plamy. Liście załamują się i obumierają. Objawy stopniowo 
obejmują coraz młodsze liście, w końcu roślina obumiera.

Zwalczanie:
 ▶ stosować nawozy mikroelementowe zawierające mangan;
 ▶ nie stosować nadmiernych dawek wapna i nawozów zasadowych (wapń blokuje roślinom dostęp manganu).



NIEDOBÓR MAGNEZU 
Symptomami niedoboru magnezu są ciemnozielone plamy uło-

żone łańcuchowo (nagromadzenie chlorofilu) na wyblakłych star-
szych liściach. Pojawiają się też prążkowane (tygrysie) wyblaknięcia 
między żyłkami liści (chloroza), które w zaawansowanym stadium 
prowadzą do obumierania (nekrozy).

Zapobieganie:
 ▶ Stosować zrównoważone nawożenie pod uprawę zbóż;
 ▶ Regularne wapnowanie pola;
 ▶ Unikać dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ▶ Unikać zbyt niskich dawek fosforu;
 ▶ Unikać stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).
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