
PRZYCZYNY NIEINFEKCYJNE CHORÓB ROŚLIN 
 

 

Jednocześnie ze stwierdzeniem u rośliny objawów chorobowych zadajemy sobie pytanie, jakie czynniki mogły je 

spowodować. O ile w jednych przypadkach określenie przyczyny choroby, zwłaszcza występującej pospolicie, nie 

sprawia większych trudności, o tyle w innych wymaga specjalnych i dłużej trwających badań. Rozróżniamy dwie 

grupy czynników powodujących choroby roślin: nieinfekcyjne i infekcyjne. 

 

NIEINFEKCYJNE CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE 
 

Wzrost i rozwój roślin oraz ich plon zależy od warunków środowiska. Jednak stosunek poszczególnych czynników 

środowiska powinien być zrównoważony, chociaż różny dla poszczególnych gatunków czy odmian roślin. Zaburzenia 

w tym układzie powodują zachwianie równowagi w czynnościach życiowych rośliny i stają się przyczynami chorób, 

czyli czynnikami chorobotwórczymi. Nazywamy je nieinfekcyjnymi, ponieważ nie zakażają roślin, nie przenoszą się 
w obrębie populacji danej rośliny i nie mogą wystąpić epidemicznie. Ze względu na charakter środowiska dzielimy je 

na glebowe i klimatyczne (atmosferyczne). 

 

NIEINFEKCYJNE CZYNNIKI GLEBOWE 
 

Do najważniejszych chorobotwórczych czynników glebowych zaliczamy:  

• nadmiar wody i związany z tym niedostatek powietrza,  

• niedobór lub nadmiar wody;  

• nieodpowiednią temperaturę gleby;  

• nadmiar lub niedobór składników pokarmowych. 

 

Nadmiar wody w glebie i związany z tym niedostatek powietrza. Może on wystąpić wskutek: zbyt obfitych opadów 

atmosferycznych, podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanego niewłaściwie przeprowadzonymi me-

lioracjami, różnego rodzaju zalewami i powodziami. Najczęściej nadmiarowi wody towarzyszy brak powietrza. Trze-

ba zaznaczyć, że przy niedostatku powietrza może wystąpić zarówno brak tlenu, jak i nadmiar dwutlenku węgla. Ro-

śliny nadmiernie zaopatrzone w wodę wykształcają tkanki delikatniejsze i łatwiej ulegają porażeniu bakteriami lub 

grzybami. Brak powietrza powoduje uduszenie się korzeni i odbija się niekorzystnie na kiełkowaniu nasion. Na gle-

bach o nieprzepuszczalnym podłożu, jak również w zagłębieniach terenu gromadząca się po roztopach wiosennych 

woda powoduje gnicie roślin. Jest to typowy przykład „uduszenia się” roślin z braku tlenu. Przeciwdziałanie tym cho-

robom polega na wykonywaniu zabiegów melioracyjnych i odpowiedniej uprawie roli. 

 
Niedobór wody w glebie może występować pod trzema postaciami:  

ostry niedobór wody występujący wskutek specjalnych warunków atmosferycznych, tj. zbyt silne i długotrwałe nasło-

necznienie, wiatry i brak opadów atmosferycznych;  

chroniczny niedobór wody powstający wskutek naturalnego lub sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych;  

fizjologiczny niedobór wody występujący wtedy, gdy stężenie roztworu glebowego jest tak wysokie, że siła ssąca 

korzeni nie wystarcza, aby pobrać potrzebne roślinie ilości wody. Niedobór wody działa na rośliny zwykle jedno-

cześnie z wyższą temperaturą i nasłonecznieniem. 

Niedobór wody (np. susza glebowa) niezbędnej do życia roślin uniemożliwia pobieranie składników pokarmowych 

i prawidłowe funkcjonowanie komórek. Prowadzić może to do okresowych lub trwałych uwiądów. Osłabione przez 

ten czynnik rośliny zamierają lub łatwiej ulegają porażeniu przez np. grzyby.  

Pierwszym skutkiem niedoboru wody jest spadek turgoru w tkankach, a następnie więdnięcie i zwijanie się liści. 

Przy dłużej trwającym niedoborze wody występuje opóźnienie wzrostu i zdrobnienie liści. Liście żółkną, czerwienie-

ją, a następnie opadają. Między nerwami mogą ukazywać się brunatne nekrotyczne plamy. Nekrozy zaczynają się od 

brzegów i wierzchołków liści. Niedobór wody, zakłócając procesy odżywiania, powoduje zmniejszenie się plonu i 

pogorszenie jego jakości. Niedoborom wody w glebie zapobiega się przez odpowiednie zabiegi uprawowe mające na 

celu stworzenie dobrej struktury gleby i przerwaniu parowanie oraz nawadnianie. 

 

Nieodpowiednia temperatura gleby. Temperatura gleby związana jest w znacznym stopniu z jej wilgotnością. Gleby 

mokre są zazwyczaj zimne, natomiast umiarkowanie wilgotne lub suche ogrzewają się dość szybko. Zbyt niska tempe-

ratura gleby hamuje czynności korzeni, co opóźnia wzrost i rozwój roślin, a w razie dużej różnicy między temperaturą 
powietrza i gleby rośliny ulegają osłabieniu i mogą więdnąć. Temperatura wywiera najczęściej pośredni wpływ, prze-

dłużając proces kiełkowania nasion, a tym samym wydłuża okres podatności na porażenie przez infekcyjne czynniki 

chorobotwórcze. Na przykład nasiona buraków wysiane wcześnie do zimnej gleby długo kiełkują i są łatwiej porażane 

przez grzyby powodujące zgorzel siewek. Niska temperatura gleby przedłuża okres kiełkowania pszenicy, a tym sa-

mym okres wrażliwości na porażenie przez śnieć cuchnącą pszenicy (Tilletia caries [DC] Tulasne). 



Nadmiar lub niedobór składników pokarmowych 

Niedobór lub nadmiar azotu. Azot jest makroelementem o dużym znaczeniu w żywieniu roślin. Brak tego składnika 

powoduje chlorozę i zahamowanie wzrostu roślin. Nadmiar azotu powoduje zbyt szybki i gwałtowny wzrost komórek. 

Ściany komórkowe są cienkie i łatwo mogą być pokonane przez strzępki grzybów powodujących choroby. Zboża 

zawierające azot w nadmiarze szybciej i silniej porażane są przez sprawcę mączniaka prawdziwego zbóż (Blumeria 

graminis D.C. Speer).  

 

Niedobór lub nadmiar potasu. Potas spełnia nie mniejszą rolę w życiu rośliny niż azot. Jest on konieczny do wzrostu 

wszystkich tkanek młodszych, reguluje stosunki wodne w komórkach i pobieranie wody przez rośliny. Szczególnymi 

symptomami niedoboru potasu jest stopniowe zamieranie i brunatnienie liści, począwszy od brzegów lub powstają-
cych początkowo na brzegach, później rozrzuconych po całej blaszce liściowej. Zastosowany w pewnym nadmiarze 

nie wpływa ujemnie na roślinę, a w wielu przypadkach ogranicza rozwój niektórych chorób infekcyjnych, np. mozaiki 

na pomidorze. 

 

Niedobór lub nadmiar fosforu. Liczne doświadczenia wykazały, że przy niedostatku fosforu liście czy łodygi przy-

bierają fioletową, czerwonawą lub żółtą barwę. Osłabieniu ulega system korzeniowy, który łatwiej poddaje się pato-

genom glebowym z rodzaju Fusarium. Jeżeli niedoborowi fosforu towarzyszy nadmiar azotu, to rośliny stają się bar-

dziej podatne na porażenie przez rdze (Puccinia sp.) i mączniaki prawdziwe (Erysiphales). Niedostatek fosforu zwięk-

sza wrażliwość ziemniaka na czarną nóżkę (Erwinia carotovora [Jones] sp. atroseptica). Stosunkowo rzadko spoty-

kamy się z nadmiarem fosforu.  

 

Niedobór lub nadmiar wapnia. Związki wapnia odgrywają w życiu roślin dużą rolę. Przyczyniają się one do popra-

wy odczynu i struktury gleby. W istocie niedobór wapnia w glebie występuje bardzo rzadko, a przyczyną jego głodu u 

roślin jest najczęściej nadmiar magnezu i potasu, a przede wszystkim nadmierne stężenie jonów wodorowych. Niekie-

dy spotykamy się z nadmiarem wapnia w glebie, co może objawiać się swoistą chlorozą (kalcjoza), np. u buraka. 

 

Niedobór mikroelementów. Mikroelementy, czyli tzw. pierwiastki śladowe, odgrywają w życiu roślin doniosłą rolę, 
a ich niedobór może wywoływać charakterystyczne objawy chorobowe. Do najważniejszych mikroelementów zalicza 

się: bor, mangan, miedź, cynk, molibden. Do najczęściej spotykanych chorób wynikających z braku mikroelementów 

należą: zgorzel liści sercowych buraka cukrowego i pastewnego spowodowana niedostatkiem boru czy sucha plami-

stość liści owsa spowodowana niedostatkiem manganu. 

 

 

NIEINFEKCYJNE CZYNNIKI KLIMATYCZNE  
 

Do najważniejszych czynników chorobotwórczych z tej grupy zaliczamy:  

• zbyt małą lub nadmierną wilgotność powietrza;  

• nadmierne opady atmosferyczne oraz silne wiatry;  

• zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę;  
• niedostatek lub nadmiar światła;  

• trujące składniki atmosfery. 

 

Zbyt mała lub nadmierna wilgotność powietrza. Przyczyną niskiej wilgotności jest najczęściej długotrwała susza 

połączona z suchymi wiatrami oraz zbyt wysoką temperaturą. Wpływa ona na zwiększenie transpiracji roślin, co po-

woduje niedostatek wody w tkankach, spadek turgoru i wczesne więdnięcie roślin. Jeśli stan ten trwa dłużej, powstają 
takie objawy chorobowe, jak: przedwczesne opadanie liści, kwiatów i zawiązków owocowych, następnie zasychanie 

tegorocznych pędów oraz różnego rodzaju zmiany barwy (żółknięcie, czerwienienie oraz brunatnienie) liści i pędów. 

Nadmierna wilgotność powietrza nie tylko stwarza warunki bardzo korzystne dla rozwoju chorób infekcyjnych, ale 

może być przyczyną nadmiernego, lokalnego rozrastania się komórek, z których powstają narośle na różnych narzą-
dach rośliny, np. na ogonkach i blaszkach liściowych lub na szypułkach owocowych oraz na samych owocach.  

 

Nadmiar opadów oraz silny wiatr. Nadmierne opady atmosferyczne powodują zbyt dużą wilgotność gleby i powie-

trza. Mogą także mechanicznie uszkadzać rośliny oraz wywoływać niektóre swoiste schorzenia. Porastanie zbóż, czyli 

kiełkowanie ziarna na roślinach macierzystych, występuje podczas długotrwałych opadów. Do najczęstszych uszko-

dzeń mechanicznych należą uszkodzenia gradowe, które występują w postaci białawych plam na łodygach, źdźbłach i 

liściach. Plamy te są wynikiem nie tylko silnego mechanicznego uszkodzenia, ale i przenikania powietrza do uszko-

dzonych tkanek. Duże i gęsto padające gradziny łamią źdźbła zbóż, strącają owoce itp. Uszkodzone przez grad tkanki 

łatwo ulegają infekcji przez biologiczne czynniki chorobotwórcze. Gruba pokrywa śnieżna, utrudniając dostęp powie-

trza do ozimin, staje się przyczyną ich uduszenia (wyprzenia). Poza tym nadmierna ilość śniegu powoduje łamanie się 
gałęzi i rozdarcie pni. 



Wiatr, podczas gdy brakuje okrywy śnieżnej i panuje ujemna temperatura, powoduje wysmalanie ozimin, a w kon-

sekwencji ich zamieranie. Podobne zamieranie w takich warunkach stwierdza się także w uprawie rzepaku. Silny 

wiatr uszkadza mechanicznie rośliny na skutek wzajemnego ich ocierania się, obłamując pędy, gałęzie, liście, wytrzą-
sając ziarno z kłosów zbóż lub strącając owoce. Silny wiatr wpływa także ujemnie na procesy fizjologiczne roślin, 

powodując często zasychanie i zamieranie delikatniejszych pędów, gałązek oraz całych roślin. 

 

Zbyt niska lub wysoka temperatura 

Niska temperatura. W zależności od stopnia obniżenia się temperatury, poniżej minimum dla danego gatunku, po-

wstaje zjawisko przeziębienia lub przemrożenia roślin. Przeziębienie powoduje okresowe zaburzenia we wzroście i 

rozwoju roślin, w wyniku czego wydają mniejszy i jakościowo gorszy plon. Nagły spadek temperatury na wiosnę 
powoduje pojaśnienie liści, które stają się żółtawe lub jasnozielone (fasola, kukurydza). Do objawu przeziębienia na-

leży również słodki smak bulw ziemniaka pozostawionych przez pewien okres w temperaturze niższej od wymaganej 

do przechowywania. Częściej niż z przeziębieniem spotykamy się z przemrożeniem, które jest skutkiem znacznego 

obniżenia się temperatury, co prowadzi do zamierania roślin. Zjawisko to polega na tworzeniu się kryształków lodu, w 

samych komórkach bądź w przestworach międzykomórkowych. Niszczą one mechanicznie strukturę koloidów proto-

plazmy i powodują nieodwracalne odwodnienie komórek, a w konsekwencji ich śmierć. Przemrożeniu ulegają przede 

wszystkim tkanki twórcze i miękiszowe ze znaczną zawartością wody. Mrozy jesienne są częstą przyczyną przed-

wczesnego opadania liści. Oziminy mogą ulec całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu przez silny mróz.  

Przemarznięte rośliny żółkną, a następnie brunatnieją i łatwo dają się wyciągnąć z ziemi. Jeżeli uszkodzony został 

węzeł krzewienia, to rośliny gniją, a jeśli ocalał, to ich rozwój, zwłaszcza kłoszenie się, ulega znacznemu opóźnieniu. 

O śmierci rośliny decyduje stopień obniżenia się temperatury gleby na głębokości węzła krzewienia. Żyto wymarza w 

temperaturze –18°C, pszenica w temperaturze –15°C, a jęczmień w temperaturze –12°C. Wytrzymałość tej samej 

odmiany zboża na mróz zmienia się w różnych okresach zimowania. Zapobieganie wymarzaniu zbóż polega na upra-

wie odmian wytrzymałych na warunki zimowania, niestosowaniu nadmiernych dawek azotu, a zwiększaniu dawek 

potasu i przeprowadzaniu głębokiej orki, która sprzyja głębszemu osadzaniu węzła krzewienia. Mrozy wiosenne po-

wodują w naszych warunkach największe szkody, gdyż są przyczyną nie tylko miejscowych uszkodzeń, ale i zamiera-

nia roślin. Znane są powszechnie przypadki zamierania pod wpływem wiosennych mrozów całego ulistnienia, kwia-

tów, bądź nawet zawiązków owocowych lub zamierania całych roślin, zwłaszcza wrażliwych (fasola, ziemniak wcze-

sny, kukurydza).  

 

Wysoka temperatura. Do najczęściej spotykanych objawów chorobowych spowodowanych zbyt wysoką temperatu-

rą należy zamieranie siewek lub rozsady. Wskutek nagrzania się gleby powyżej 54°C tkanki młodych roślin zamierają 
w miejscu zetknięcia się z glebą. 
 
Niedostatek i nadmiar światła. Rośliny rosnące w niedostatku światła wyróżniają się chorobliwym wydłużeniem 

pędów, słabym rozwojem i jasnym zabarwieniem narządów zielonych, zwłaszcza liści, przy czym są one albo zbyt 

wydłużone (u roślin jednoliściennych), albo pozostają małe, niedorozwinięte (u roślin dwuliściennych). Ogólnie takie 

zjawisko chorobowe nazywamy wypłonieniem. Z objawami wypłonienia spotykamy się u zbóż zasianych byt gęsto i 

jest ono jedną z ważniejszych przyczyn wylegania zbóż. 
Znacznie rzadziej spotykamy się z objawami chorobowymi wynikającymi z nadmiaru światła. Powoduje on u ro-

ślin, zwłaszcza cieniolubnych, zmniejszenie szybkości wzrostu, a czasem bladozielone zabarwienie liści. Nadmiar 

światła jest np. pierwotną przyczyną zgorzeli łodyg grochu występującej przeważnie w trzeciej dekadzie czerwca, gdy 

dzień jest najdłuższy. 

 

Trujące składniki atmosfery. W najbliższym sąsiedztwie wielkich ośrodków przemysłowych i dużych miast rośliny 

są narażone na szkodliwe działanie popiołów i gazów trujących. Do gazów trujących najczęściej emitowanych przez 

zakłady przemysłowe należą: dwutlenek siarki, związki fluoru, chloru i azotu oraz pary arsenu, cynku i ołowiu. Gazy 

w pobliżu miejsca swego powstawania znajdują się w znacznym stężeniu i dlatego działają bardzo intensywnie, nisz-

cząc bezpośrednio kutykulę ze skórką. Są to tzw. trucizny bliskie, działające od zewnątrz. Natomiast działanie na ro-

śliny gazów łatwo rozprzestrzeniających się, tzw. trucizn dalszych, jest mniej intensywne i wewnętrzne, wywołują 
bowiem chroniczne zaburzenia w procesach fotosyntezy, oddychania i transpiracji. Największe niebezpieczeństwo dla 

roślin stanowi dwutlenek siarki (SO2). Działa on zarówno jako trucizna bliska, jak i dalsza, przy czym najczęściej jego 

ujemny wpływ wyraża się w zaburzeniach oddychania, fotosyntezy i gospodarki wodnej rośliny. Objawy bezpośred-

niego (zewnętrznego) działania SO2 występują na liściach w postaci żółtych, ciemnobrunatnych lub nawet białych 

plam dość wyraźnie odcinających się od części nieuszkodzonych. Plamy, występujące przeważnie między nerwami, 

są wydłużone.  
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