
PRZYCZYNY INFEKCYJNE CHORÓB ROŚLIN 
 

Infekcyjne czynniki chorobotwórcze (patogeny) to organizmy, które wnikają do tkanek roślin, powodując zaburze-

nia we wzroście i rozwoju. Patogenami mogą być wirusy, mikoplazmy, bakterie i grzyby. Największe znaczenie, 

szczególnie pod względem ilościowym, mają grzyby powodujące około 85% wszystkich zakaźnych chorób roślin. Do 

patogenów roślin zaliczamy także pasożytnicze rośliny nasienne. 

Na skutek zdolności zakażania infekcyjne czynniki chorobotwórcze mogą rozpowszechniać się wśród populacji ro-

ślin uprawnych czy dziko rosnących i powodować epidemie (epifilozy). Patogeny roślin są w większości pasożytami, 

przy czym stopień pasożytnictwa poszczególnych patogenów lub ich grup jest różny. Jedne są bezwzględnymi (obli-

gatoryjnymi) pasożytami, inne występują jako pasożyty okolicznościowe (fakultatywne) lub jako okolicznościowe 

saprofity. Między wymienionymi stopniami pasożytnictwa występują dodatkowo przejściowe i dlatego trudno jest 

przeprowadzić między nimi ścisłe granice. 

 

Pasożyty bezwzględne (obligatoryjne). Są to organizmy, które rozwijają się wyłącznie na żywych roślinach żywi-

cielskich i zimują w postaci zarodników przetrwalnikowych bądź jako trwała grzybnia wewnątrz żywych, zimujących 

roślin. Bezwzględnymi pasożytami są wszystkie grzyby rdzawnikowce (Uredinales), mączniaki prawdziwe (Erysi-

phales), większość mączniaków rzekomych (Peronosporales) oraz niektóre z Plasmodiophorales i Chytridiales. Do 

pasożytów bezwzględnych należą wszystkie wirusy roślinne. Niektóre z pasożytów bezwzględnych nie od razu nisz-

czą tkanki żywiciela, lecz mogą żyć w roślinie dość długi czas, np. kilka miesięcy lub nawet kilka lat,  wytwarzając co 

roku narządy rozmnażania. Jednak większość z nich stosunkowo szybko niszczy porażone narządy lub całe rośliny. 

 

Pasożyty okolicznościowe (fakultatywne). Są to patogeny, które żyją jako saprofity i tylko w pewnych sprzyjających 

okolicznościach mogą atakować również żywe rośliny. Takim pasożytem może być grzyby Botrytis cinerea i Alterna-

ria alternata powodujący u różnych roślin uprawnych choroby (szarą pleśń, alternariozę, czerniozę).  

 

Saprofity okolicznościowe (fakultatywne). Są to patogeny, które normalnie żyją jako pasożyty, ale w pewnych oko-

licznościach mogą stać się saprofitami i rozwijać się w glebie bądź na resztkach roślinnych. Organizmy te jednak nie 

mogą odbyć całego cyklu rozwojowego jako saprofity bez bytowania na żywym organizmie. Do wyjątków należą 

grzyby głowniowe (Ustilaginales), które w zasadzie żyją jako pasożyty, ale na sztucznych podłożach mogą odbyć cały 

swój cykl rozwojowy. Do saprofitów okolicznościowych zaliczamy także grzyby, które w stadium konidialnym żyją 

jako typowe pasożyty, a w stadium doskonałym jako saprofity. Można tu wymienić np. rodzaj Pseudopeziz.  

 

Saprofity bezwzględne (obligatoryjne). Są to takie grzyby i bakterie, które żyją tylko na martwej substancji orga-

nicznej i nie są w stanie pobierać pokarmów z żywych tkanek. Organizmy te nigdy nie są typowymi patogenami ro-

ślin. Ich szkodliwość polega na powlekaniu liści lub pędów mniej lub bardziej obfitym nalotem, który jedynie utrud-

nia funkcje porażonego narządu. 

 

 

PRÓG INFEKCYJNY 
 

Do zakażenia roślin konieczna jest odpowiednia ilość materiału zakaźnego, czyli inokulum, przy czym ilość ta za-

leży od stopnia zakaźności czynnika chorobotwórczego oraz od wrażliwości rośliny. Ta niezbędna do zakażenia ilość 

materiału zakaźnego nazywana jest progiem infekcyjnym. Dla licznych pasożytów bezwzględnych próg infekcyjny 

jest zwykle niski, bo niekiedy wystarcza jeden zarodnik dla dokonania zakażenia, jak to ma miejsce np. u rdzawni-

kowców (Uredinales) i mączniaków prawdziwych (Erysiphales) oraz licznych mączniaków rzekomych (Peronospo-

rales). Duża część patogenów roślin, a wśród nich również niektóre pasożyty bezwzględne, ma wysoki próg infekcyj-

ny, ponieważ zakażenie zachodzi dopiero przy występowaniu dużej ilości materiału zakaźnego. Na przykład do zaka-

żenia ziemniaka przez grzyb Synchytrium endobioticum konieczne jest występowanie w jednym cm
3
 gleby około 200 

zarodników przetrwalnikowych. Zakażenie żyta przez grzyb Micronectriella nivalis, wywołujący pleśń śniegową, 

może dojść do skutku dopiero przy obecności 10000 zarodników. Tak duża ilość materiału zakaźnego niezbędna do 

infekcji wskazuje na małą wydajność chorobową jednego zarazka, np. zarodnika pływkowego grzyba Synchytrium 

endobioticum lub zarodnika konidialnego Micronectriella nivalis. Ilość materiału zakaźnego niezbędna do infekcji 

zależy również od odporności roślin. Do zakażenia śniecią cuchnącą wystarczy 100 zarodników na 1 ziarniak, nato-

miast do zakażenia odmiany odporniejszej niezbędna jest 10-krotnie większa ilość materiału zakaźnego. Przekrocze-

nie progu infekcyjnego prowadzi do ilościowego zwiększenia zakażenia, a także wzmaga intensywność porażenia 

rośliny. 

Okres trwania fazy infekcji zależy od natury czynnika chorobotwórczego, drogi przenikania i stopnia podatności 

rośliny. Najkrócej trwa zakażenie przez wirusy, ponieważ wnikają one tylko przez zranienia, a nie występuje etap 

przygotowawczy do penetracji. Szybko dokonują infekcji także bakterie, ponieważ etap przygotowawczy jest krótki i 

polega głównie na rozmnażaniu się komórek bakteryjnych, które wnikają do tkanek rośliny w ciągu kilku godzin. 



Zakażenie przez grzyby patogeniczne trwa nieco lub znacznie dłużej, od kilkunastu godzin do kilku lub nawet kilka-

nastu dni. Przede wszystkim patogeny, które przechodzą z saprofitycznego trybu życia, wnikają do tkanek powoli. 

Najdłużej trwa zakażenie przez pasożytnicze rośliny nasienne. 
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