
WPŁYW OCIEPLENIA KLIMATU 
NA WZROST ZAGROŻENIA ZE STRONY 
PATOGENÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 

W UPRAWACH ZBÓŻ W POLSCE

Produkcja zbóż w Polsce należy do najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej, a produkty zbożowe stano-
wią podstawę w żywieniu ludności i zwierząt. 

W Unii Europejskiej największymi producentami zbóż są: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska. Jak 
widać Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Jedynie nieco mniej uprawia 
się ich w Hiszpanii i Włoszech. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę całą Europę do największych produ-
centów dołączy także Rosja, Ukraina, Białoruś oraz Turcja. Poza Europą największymi producentami zbóż są: 
Chiny, Indie, Pakistan, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia oraz Egipt, Argentyna i Brazylia. 

Utrzymanie się Polski na europejskich, a zwłaszcza światowych rynkach handlu zbożami jest bardzo waż-
ne. Dlatego każde zachwianie w ich produkcji spowodowane czynnikami niezależnymi od producenta, może  
w znacznym stopniu zmienić jej pozycję. W 2019 r. uprawa zbóż w Polsce ogółem zajmowała 7806311 ha. Naj-
więcej uprawiano ich w województwach: wielkopolskim (1078336 ha), mazowieckim (1064555 ha), lubelskim 
(789508 ha), kujawsko-pomorskim (679889 ha) i łódzkim (615771 ha).

Rys. 1. Powierzchnia uprawy zbóż w Polsce w 2019 r. w hektarach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 2 przedstawia natomiast lo-
kalizację największych obszarów uprawy 
zbóż w Polsce. Położone są one zatem na 
obszarze o klimacie umiarkowanym, któ-
ry do tej pory charakteryzował się dużą 
zmiennością pogody oraz znacznym zróż-
nicowaniem przebiegu pór roku w kolej-
nych latach. 

Biorąc pod uwagę całą Polskę różnice 
temperatur na obszarze Polski układały 
się zawsze równoleżnikowo. Na południu 
kraju było najcieplej, a na północy naj-
chłodniej. Na wschodzie Polski najwcze-
śniej jesienią występowały przymroz-
ki we wrześniu, a najpóźniej na wiosnę  
w maju. Natomiast zimą spadek tempera-
tur następował w układzie południkowym 
z zachodu na wschód. Ważną cechą kli-
matu umiarkowanego w okresie zimy była 
liczba dni mroźnych.

Najczęściej występowała ona od listo-
pada do marca (z kulminacją w styczniu)  
i wzrastała z zachodu na północny 
wschód. Czas trwania poszczególnych 
pór roku był zróżnicowany w zależno-
ści od regionu Polski i zdecydowanie 
odgraniczony od siebie (typowe cztery 
pory roku). Lato w północnej części kra-

ju zwykle trwało od 60-70 dni, a na po-
łudniowym wschodzie, części środkowej, 
zachodniej i południowo-zachodniej Pol-

ski do 100 dni. Natomiast zima  trwała 10-40 dni nad morzem i na zachodzie, 3-4 miesiące na północnym 
wschodzie, do 6 miesięcy w Tatrach.

Obecnie obserwuje się dużą zmienność temperatury powietrza w latach. Dwa ostatnie dziesięciolecia XX w. 
i początek XXI w. były najcieplejszymi w ostatnim 200 leciu i zaczęły zacierać się granice między poszczegól-
nymi porami roku. Jak widać z obserwacji meteorologów klimat Polski wykazuje systematyczną tendencję do 
wzrostu temperatury powietrza. Natomiast obserwacja opadów nie wykazuje na razie tendencji wzrostowych. 
Na ogół poszczególne lata charakteryzują się okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Natomiast widocznie 
uległa zmianie sama struktura opadów, zwłaszcza w porach letnich. Stały się one ostatnio bardziej gwałtowne, 
krótkotrwałe i niszczycielskie dla upraw. W kolejnych latach zanikły opady, które były niższe niż 1 mm/dobę, a 
wzrosła liczba opadów bardzo zlewnych.

Gwałtowne ulewy i towarzyszące im silne wiatry przyczyniają się do wylegania zasiewów oraz zwiększają 
prawdopodobieństwo porażenia przez liczne choroby, utrudniają zbiór, a także pogarszają wartość technolo-
giczną ziarna, co pociągała za sobą straty gospodarcze.

Od kilku lat wiele wiele mówi się o ociepleniu klimatu i jego wpływie na rolnictwo. Naukowcy zastanawiają 
się jakie będzie miało to skutki dla upraw zbóż w Polsce. Zapewne wyższe temperatury w całym sezonie wege-
tacyjnym wymuszą zmiany w strukturze zasiewów, w stosowanych dotychczas technikach i sposobach uprawy. 

Ocieplenie klimatu z pewnością pociągnie za sobą zmiany w terminach siewu zbóż, zbioru, hodowli nowych 
i lepiej dostosowanych do zmieniających się warunków odmian zbóż, a zwłaszcza w ich ochronie. 

Zmiany klimatu będą miały znaczny wpływ na występowanie chorób roślin zbożowych. Można się spodzie-
wać, że wzrośnie ich częstotliwość i intensywność. Zwiększy się zagrożenie ze strony chorób masowo występu-
jących, jak również ze strony uważanych dotąd za sporadycznie pojawiające się. Zmiany klimatu wpłyną także 
na zwiększenie podatności zbóż na poszczególne choroby. Na obszarach z dużą ilością opadów i w warunkach 
wysokich temperatur powietrza, może dochodzić nawet do epidemii wielu chorób.
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Rys. 1. Rejony o największy powierzchni uprawy zbóż  w Polsce w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS



 Wydłużenie wegetacji jesiennej, ciepłe zimy, wysokie temperatury i opady deszczu będą sprzyjały roz-
wojowi takich chorób jak: 

Mączniak prawdziwy, który wywoływa-
ny jest przez patogena występującego w dwóch 
postaciach: Blumeria graminis DC. i anamorfy 
(Oidium monilioides Link.). Porażenie tym grzy-
bem następuje w czasie wschodów. W warunkach 
pogody, gdzie temperatura wynosi 20°C, a wilgot-
ność 100% rozwija się bardzo szybko. Po 5 dniach 
od zakażenia występują pierwsze objawy poraże-
nia. Na sąsiednie rośliny i pola rozprzestrzenia się 
przez zarodniki. W wyniku porażenia na liściach, 
pochwach liściowych, źdźbłach, czasem także na 
kłosach występuje początkowo szarobiały nalot 
złożony z grzybni i zarodników grzyba. Nieco 
później staje się on mniej lub bardziej mączysty, 
stosunkowo gruby i przybiera zabarwienie szaro-
białe. Patogen poraża najpierw dolne liście, potem 
przenosi się na górne, a z czasem na całą roślinę. 

Porażone liście przedwcześnie zasychają. W razie 
silnego porażenia mogą zamierać całe rośliny. 

Inną chorobą jest septorioza paskowana liści 
pszenicy wywoływana przez patogena występu-
jącego także w dwóch postaciach: Mycosphaerella 
graminicola [Fuck.] Schrot.) i anamorfy (Septo-
ria tritici Rob. ex Desm.). Jesienią, po zasiewach, 
zarodniki porażają siewki. Po 3 tygodniach od 
infekcji pojawiają się pierwsze objawy choroby. 
Wilgotna i deszczowa pogody sprzyja rozwojowi 
choroby. Optymalna temperatura dla powstawa-
nia zarodników to 20-25°C. Tworzą się one w 
przedziale temperatur 7-32°C. Po zakażeniu po-
jawiają się okrągłe, żółtawe plamki z jaśniejszym 
środkiem. Z czasem ulegają nekrozie i są szare 
lub białe. Typowe dla tej choroby plamy na li-

ściach pojawiają się wiosną między unerwieniem 
liścia. Mają one brunatne zabarwienie i wydłużo-
nu kształt. Po objęciu całego liścia prowadzą do 
jego obumarcia. Choroba najpierw pojawia się 
na dolnych liściach, a następnie na górnych. Po-
rażeniu ulegają także źdźbła. Kłosy są porażane 
rzadko. 

Rozwojowi głowni pylącej kukurydzy wywo-
ływanej przez Sphacelotheca reiliana [J.G. Kühn] 
G.P. Clinton. sprzyja sucha i upalna pogoda, w 
czasie której porażenie może sięgać nawet 80-
100% roślin. Zainfekowane wiechy ulegają całko-
witemu zniszczeniu. Silnie porażone rośliny nie 
wytwarzają kolb. 

Mączniak prawdziwy 
Blumeria graminis DC., anamorfa Oidium monilioides Link. 

(fot. M. Korbas)

Septorioza paskowana liści pszenicy 
Mycosphaerella graminicola [Fuck.] Schrot.), 

anamorfa (Septoria tritici Rob. ex Desm.) (fot. Wikipedia)
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Głownia pyląca kukurydzy Sphacelotheca reiliana [J.G. Kühn] G.P. Clinton.
(fot. M. Korbas)



Charakterystyczną cechą grzyba Tilletia ca-
ries [DC] Tulasne, syn. Tilletia tritici [Bjerk.] 
wywołującego śnieć cuchnącą pszenicy jest 
zdolność rozwoju w bardzo szerokiej rozpiętości 
temperatury od 0 do 30°C. Ważnym czynnikiem 
potrzebnym do infekcji przez tego patogena jest 
wilgotność gleby w okresie wschodów. Wilgot-
ność poniżej 20-30% oraz powyżej 80%, ograni-
cza możliwość infekcji. 

U Tilletia laevis [Kühn] powodującego śnieć 
gładką pszenicy, do rozwoju choroby są po-
trzebne temperatury wyższe niż u śnieci cuchną-
cej pszenicy, dlatego w perspektywie ocieplenia 
klimatu może wzrosnąć znaczenie tej choroby  
w uprawie zbóż. W wyniku porażenia rośliny 

stają się sinozielone, mają sterczące pionowo kło-
ski, rozchylone plewki z brunatnymi ziarniaka-
mi pokrytymi mazistą masą zarodników grzyba  
o charakterystycznym zapachu solonych śledzi. 

Rdzy jęczmienia wywoływanej przez grzy-
ba Puccinia hordei Otth. syn. Puccinia simplex 
[Koern.] Erikss. sprzyja temperatura od 10°C 
do 20°C i wilgotności powietrza od 70 do 90%. 
Zakażeniu sprzyjają także długie okresy ciepłej 
pogody wiosną lub wczesnym latem. W wyniku 
porażenia, w czerwcu na górnej, rzadziej na dol-
nej stronie liści, na pochwach liściowych oraz na 
plewkach pojawiają się drobne pomarańczowe 
lub rdzawobrunatne skupienia zarodników. Przy 
silnym porażeniu następuje zamieranie i zasy-
chanie liści.

Znaczny wpływ na zakażenie przez pato-
geny chorobotwórcze w wyniku ocieplenia 
klimatu będą miały ciepłe zimy i wiosny, ale 
także gorąca i sucha pogoda w okresie lata.  
W takich warunkach można będzie spodzie-
wać się takich chorób jak: 

Rozwojowi Zgorzeli podstawy źdźbła (pod-
suszka), którą wywołuje Gaeumannomyces gra-
minis [Sacc.] Arx et Olivier. var. tritici Walker, 
sprzyja ciepła i wilgotna jesień, łagodna zima, 
ciepła i wilgotna wiosna oraz gorące i suche lato. 
W wyniku porażenia, po wykłoszeniu pojawiają 
się w łanie rośliny niższe i jakby dojrzewające, 
pożółkłe lub białawe, o kłosach, płonych lub za-
wierających słabo wykształcone ziarno. Można 
łatwo je wyciągnąć z ziemi, gdyż mają uszko-
dzony system korzeniowy. Podstawa źdźbeł jest 
sczerniała i pokryta brunatnoczarną opilśnią. 

Śnieć gładka pszenicy Tilletia laevis [Kühn] (fot. J.B. Jones)

Rdza jęczmienia Puccinia hordei Otth. syn. Puccinia simplex [Koern.] Erikss.
(fot. BASF)

Zgorzel podstawy źdźbła (podsuszka) Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx et 
Olivier. var. tritici Walker (fot. BAYER)
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Rozszerzaniu się głowni zwartej owsa wywoływanej przez grzyb Usti-
lago levis [Kellern. et sw.] Magnus. będzie sprzyjało cieple lato i susza. Na-
tomiast do zakażenia kiełków niskiej wilgotność gleby. Optymalna tempe-
ratura zakażania wynosi 15-25oC. U roślin zakażonych poszczególne kłoski 
wiechy zawierają zbitą, dość twardą, brunatną masę zarodników osłonię-
tych plewami. Źdźbła porażonych roślin mają jednolitą, oliwkowobrunatną 
barwę i gładką lub delikatnie punktowaną powierzchnię.

Panujące zimą i wczesną wiosną dość wysokie temperatury, będą 
miały wpływ na wydłużenie okresu wegetacji roślin i zmianę zarówno 
ich cyklu rozwojowego, jak i ich podatności na choroby. Może dojść do 
zwiększenia populacji patogenów (np. mączniaków), które w takich wa-
runkach łatwiej przetrwają zimę, a ich zdolność zakażania będzie znacz-
nie większa. Będą one sprzyjały występowaniu takich chorób jak: 

Łamliwości podstawy źdźbła 
(medalionowej plamistość podstawy 
źdźbła) wywoływanej jest przez grzyby 
Oculimacula acuformis Böer., R. Pie-
ters & Hamers anamorfa: Helgardia 
acuformis [Nirenb.] Crous & W. Gams 
i Oculimacula yullandae [Wallw. & 
Spooner] Crous & W. Gams, anamor-
fa: Helgardia herpotrichoides [Nirenb.] 
Crous & W. Gams, które rozprze-
strzeniają się bardzo szybko, gdy wystąpi łagodna zima z krótko zalega-
jącą okrywą śnieżną. Niestety ocieplanie się klimatu sprzyja rozwojowi 
tej choroby. Pierwsze objawy porażenia można zaobserwować późną je-
sienią na koleoptylu, a także na pochwach młodych liści. Są to brunatne 
plamki, które czasem ciemnieją na obrzeżach i stają się podobne do me-
dalionów. Bardzo charakterystyczne są objawy na źdźbłach. Na pierw-
szym międzywęźlu powstają wydłużone, owalne plamy, o ciemnej, sze-
rokiej obwódce z jasnym polem w środku. Źdźbła łamią się w miejscach 
porażonych. Źdźbła porażone w stopniu silnym to takie, których tkanki 
przewodzące źdźbła ulegają zniszczeniu, co uniemożliwia przewodzenie 
wody i składników pokarmowych. W rezultacie występuje bielenie źdźbła  
i niewykształcenie ziarna. 

Inną chorobą, która może nasilić się podczas 
ciepłych zim i wczesnych wiosen jest pasiastość 
liści jęczmienia wywoływana przez Pyreno-
phora graminea [Died.] Ito et Kurib., st. konid. 
Drechslera graminea [Rabenh. ex Schlecht.] 
Schoem., syn. Helminthosporium gramineum 
Rabenh. W wyniku porażenia na liściach po-
jawiają się żółte, a później brunatne, pasiaste 
smugi wzdłuż blaszek liściowych. Liście pękają, 
rozpadają się na wąskie pasma i zamierają. Przy 
porażeniu w czasie kłoszenia rośliny zamierają. 

Głownia zwarta owsa 
Ustilago levis [Kellern. et sw.] Magnus (fot. 

M.Korbas)

Łamliwość podstawy źdźbła 
Oculimacula acuformis Böer., R. Pieters & 
Hamers anamorfa: Helgardia acuformis 

[Nirenb.] Crous & W. Gams i Oculimacula 
yullandae [Wallw. & Spooner] Crous & W. 

Gams, anamorfa: Helgardia herpotrichoides 
[Nirenb.] Crous & W. Gams (fot. BASF)
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Pasiastość liści jęczmienia Pyrenophora graminea [Died.] Ito et Kurib., 
st. konid. Drechslera graminea [Rabenh. ex Schlecht.] Schoem., 

syn. Helminthosporium gramineum Rabenh. (fot. Agrobase)



Natomiast rdza brunatna psze-
nicy (Puccinia recondita f. sp. tritici)  
i rdza brunatna żyta (Puccinia recon-
dita f. sp. secalis) również szybko rozwi-
ja się, gdy pogoda w jesieni i zimie jest 
ciepła. Rdza do rozwoju nie potrzebuje 
opadów deszczu, dlatego może się poja-
wiać podczas suchych okresów. Korzysta 
ze zbierającej się rosy. Jednak do rozwoju 
potrzebuje wysokiej wilgotności powie-
trza (80-100%). W dogodnych warun-
kach pierwsze objawy choroby można 
zauważyć po 7-10 dniach. Wówczas na 
górnej stronie liści, a rzadziej na dolnej, 
pochwach liściowych i źdźbłach tworzą 
się poduszeczkowate, rdzawobrunatne, 
nieco wydłużone skupienia zarodników, 
a na początku lipca rozrzucone skupie-
nia zarodników. Jeśli rośliny zostaną 
wcześnie porażone może następować 
przedwczesne zamieranie i zasychanie 
liści. 

Latem podczas ciepłej i bezdeszczo-
wej pogoda w okresie kwitnienia oraz przedłużającej się fazy kwitnienia można 
spodziewać się występowania głowni pylącej jęczmienia, którą wywołuje grzyb 
Ustilago nuda [Jens.] Rostr. Duży wpływ na jej rozwój ma także temperatura 
podczas wschodów. Nasilenie choroby następuje, gdy temperatura jest w tym 
okresie wysoka. W wyniku porażenia na początku kwitnienia jęczmienia z 
pochew wydostają się brunatne kłosy, w których każdy jest zmieniony w 
brunatną masę zarodników. Zniszczeniu ulegają także ości. 

Jeśli chodzi o głownię pylącą psze-
nicy wywoływaną przez Ustilago tritici 
[Pers.] Rostr. ocieplenie klimatu może 
zwiększyć zasięg jej występowania. Do tej 
pory patogen występował jedynie w po-
łudniowo-zachodniej części kraju. Wyso-
kie temperatury podczas kiełkowania na-
sion powodują szybszą infekcję i rozwój 
choroby. Po porażeniu na początku kło-
szenia się pszenicy z pochew liściowych 
wydostają się ciemnobrunatne kłosy, w 
których każdy jest zmieniony w ciemno-
brunatną masę zarodników. 

Pałecznica zbóż i traw wywoływa-
na jest przez Typhula incarnata Lasch. 
Epicr Typhula ishikariensis S. Imai., gdyż rozwija się w warunkach łagodnej 
długiej wilgotnej zimy, a zwłaszcza zalegania okrywy śnieżnej. Po porażeniu 
na chorych roślinach występuje szara grzybnia. Rośliny stopniowo żółkną 
i obumierają kolejne liście, aż do całkowitego zniszczenia źdźbła. Bardzo 
charakterystycznym objawem są sklerocja grzybów wytwarzane u podstawy 
roślin i na liściach. Silnie porażone rośliny łatwo udaje się wyjąć z ziemi, 
ponieważ ich korzenie i węzły krzewienia są zniszczone. 

Rdza brunatna pszenicy 
Puccinia recondita f. sp. tritici 

(fot. M.Korbas)

Rdza brunatna żyta 
Puccinia recondita f. sp. secalis

(fot. M.Korbas)

Głownia pyląca jęczmienia 
Ustilago nuda [Jens.] Rostr.(fot. BASF)

Głownia pyląca pszenicy 
Ustilago tritici [Pers.] Rostr. (fot. BASF)
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Po łagodnej zimie i wilgotnych latach 
o zwiększonej ilości opadów, a zwłasz-
cza długotrwałego zalegania wody na 
liściach dobrze rozwija się septorioza 
plew pszenicy powodowana przez grzy-
ba Leptosphaeria nodorum E. Müller, syn. 
Phaeosphaeria nodorum Müller [Berk.], 
st. konid. Septoria nodorum Berk., syn. 
Stagonospora nodorum [Berk.] Castel-
lani et Germano. Po infekcji pierwsze 
objawy występują na kłosach w okresie 
kwitnienia jako fioletowe lub brązowe 
plamki na plewach. W miarę rozwoju 
choroby plamy stopniowo powiększają 
się, co prowadzi do zasychania brzegów 
i końców plew. Przy silnym porażeniu 
plamy występują również na osadce kło-
sowej i na dokłosiu. Na liściach pojawia-
ją się początkowo małe, ciemne plamki, 
które z czasem powiększają się, jaśniejąc 
w środku. Tkanka liścia dookoła plam 
zwykle żółknie. Silniej porażone liście 
więdną i zamierają. W środku plam two-

rzą się liczne, 
ciemne za-
rodniki. 

Na występowanie głowni pylącej owsa wy-
woływanej przez Ustilago avenae [Pers.] Rostr. 
ma temperatura i wilgotność gleby w okresie 
wschodów. Najsilniejsze porażenie ma miejsce, 
gdy temperatura wynosi 16-19oC, przy stosun-
kowo małej wilgotności gleby. Porażone rośliny 
mają wiechy brunatnoszarej barwy. Porażeniu 
mogą ulegać wszystkie kłoski dolnej części wie-
chy, a górnej pozostają zdrowe. Porażone kłoski 
wypełnione są brunatnoczarną, pylistą masą za-
rodników. 

Ociepleniu klimatu mogą towarzyszyć opa-
dy o różnym charakterze, nasileniu i częstotli-
wości. W tym czasie na ogół będzie panowała 
nieco niższa temperatura, która może wpływać 
na wzmożone zakażenie zbóż przez inne pato-
geny. 

Rozwojowi rdzy koronowej owsa wywoływa-
nej przez grzyba Puccinia coronata Corda. sprzy-
ja duża wilgotność powietrza i temperatura oko-
ło 20°C., co może nastąpić w wyniku silniejszych 
deszczy w okresie lata. Po porażeniu, od czerwca, 
przeważnie na górnej stronie liści, na pochwach 

Głownia pyląca pszenicy 
Ustilago tritici [Pers.] Rostr. (fot. BASF)

Septorioza plew pszenicy 
Leptosphaeria nodorum E. Müller, 

syn. Phaeosphaeria nodorum Müller [Berk.], 
st. konid. Septoria nodorum Berk., 
syn. Stagonospora nodorum [Berk.] 
Castellani et Germano. (fot. BASF)
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Głowni pylącej owsa Ustilago avenae [Pers.] Rostr. (fot. Nexles)

Rdza koronowa owsa Puccinia coronata Corda. (fot. BASF)



liściowych występują żółtopomarańczowe, poduszeczkowate skupienia 
zarodników. Przy silnym porażeniu skupienia te pokrywają większą część 
blaszki liściowej, wskutek czego przybiera ona pomarańczowe zabarwienie. 

Natomiast rdza źdźbłowa zbóż i traw wywoływana przez grzyba Puc-
cinia graminis Pers. dobrze rozwija się w umiarkowanej temperaturze, ale 
w wysokiej wilgotność powietrza (około 100%). W wyniku porażenia na 
pochwach, źdźbłach, rzadko na liściach, a jeszcze rzadziej na kłosach i wie-
chach wytwarzają się żółtobrunatne lub czekoladowobrunatne, podłużne, 
kreskowate, długości do 10 mm skupienia zarodników. Na początku doj-
rzewania roślin skupienia stają się coraz ciemniejsze i z czasem przybierają 
barwę czarną. 

W podobnych warunkach dobrze rozwija się także rdza żółta zbóż wy-
woływana przez grzyba Puccinia striiformis West. Jednak jej rozwój zostaje 
zahamowany, gdy temperatura przez dłuższy czas utrzymuje się powyżej 
21°C lub poniżej 0°C. Jednak ostatnio zanotowano rasę grzyba, która roz-
wija się w wyższych temperaturach. Po porażeniu w czerwcu i lipcu na obu 
stronach liści, na pochwach liściowych i źdźbłach występują żółtawopoma-
rańczowe, drobne skupienia zarodników. Są one nieco wydłużone, ułożone 
szeregiem, wskutek czego tworzą długie kreski, przebiegające nieraz wzdłuż 
większej części liścia. Często zajmują znaczną część blaszki liściowej. Przy 
silnym porażeniu mogą atakować plewy, plewki, ości i młodsze ziarniaki. 

Wysoka wilgotność względna powietrza na 
poziomie około 80% oraz duża częstotliwość 
opadów i temperatura od 10 do 20°C. sprzyja 
rozwojowi rynchosporiozy zbóż wywoływa-
nej przez Rhynchosporium secalis [Oud.] Davis.  
W początkowym okresie pojawia się zielononie-
bieska barwa liści. Na jęczmieniu po pewnym 
czasie przybierają one czarnbrązowa barwę.  
Z czasem plamy zlewają się i powstają liczne ne-
krozy. Środek owalnych plam ma początkowo 
zielonkawoniebieską, a później słomkową bar-
wę, natomiast obwódka jest brązową. Na życie  
i pszenżycie są one koloru słomkowego lub ja-
snobrązowego, ale bez wyraźnej obwódki i mają 

nieregularny, szerokoowalny kształt. Zarodni-
kowanie grzyba występuje w środkowej części 
plam i jest słabo widoczne. 

Przy umiarkowanie ciepłej pogodzie z okre-
sami ciepłej, deszczowej pogody w czasie kwit-
nienia będzie dobrze rozwijał się sporysz zbóż 
i traw wywoływany przez grzyba Claviceps pur-
purea (Fr.) Tul. W wyniku porażenia, w okresie 
dojrzewania zamiast ziarniaków występują twar-
de, nieco wygięte, szarofioletowe, wewnątrz bia-
łe rożki. W wyniku ociepleniu klimatu można 
spodziewać się większej ilości opadów, zwłasz-
cza w okresie lipca i sierpnia. 

Rdza źdźbłowa zbóż i traw 
Puccinia graminis Pers. (fot. BASF)

Rdza żółta zbóż Puccinia striiformis West. (fot. FCM)

Rynchosporiozy zbóż Rhynchosporium secalis [Oud.] Davis. (fot. BASF)
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Rozwojowi tych chorób jak: czernienie zbóż 
wywoływaną przez Cladosporium herbarum 
Link. Ex. Fr. Alternaria alternata [Fr.] Keissler., 
fuzariozę kłosów wywoływaną przez wiele grzy-
bów: Monographella nivalis [Schaff.] Müller st. 
konid. Fusarium nivale [Fr.] Rabenh, Fusarium 
graminearum [Schwabe], Fusarium culmorum 
[W.G. Smith] Sacc., Fusarium arenaceum [Fries] 
Sacc., Fusarium ssp. i fuzaryjna zgorzel podsta-
wy źdźbła i korzeni powodowaną przez grzyby 
Giberella sp., anamorfa: Fusarium ssp. sprzyja 
wysoka wilgotność powietrza oraz opady deszczu  
w czasie dojrzewania zbóż. W takich warunkach 
oczekiwanie na zbiór będzie się przedłużało ze 
względu na namakające zboże, a patogeny będą 
miały dogodne warunki do rozwoju. 

W wyniku porażenia przez C. herbarum na 
krótko przed dojrzewaniem zboża, zwłaszcza 
pszenicy, można zaobserwować na liściach, 
źdźbłach i kłosach ciemnooliwkowy nalot, zło-
żony z trzonków i zarodników konidialnych. 
Przy fuzariozie kłosów niektóre z nich przybie-
rają miejscami różowe zabarwienie. Wcześnie 
zakażone kłosy zawierają drobne, pomarszczone, 
różowo zabarwione i niezdolne do kiełkowania 
ziarniaki. Ziarniaki z kłosów później zakażonych 
mogą nie różnić się wielkością od zdrowych, lecz 
występują na nich mniej lub bardziej wyraźne, 
różowe plamki świadczące o rozwinięciu się  
w okrywie owocowo-nasiennej grzybni patogena. 

Sporysz zbóż i traw Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (fot. BASF)

Czernienie zbóż Cladosporium herbarum Link. Ex. 
Fr. Alternaria alternata [Fr.] Keissler. (fot. BASF)
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Fuzarioza kłosów Monographella nivalis [Schaff.] Müller 
st. konid. Fusarium nivale [Fr.] Rabenh, Fusarium graminearum [Schwabe], 
Fusarium culmorum [W.G. Smith] Sacc., Fusarium arenaceum [Fries] Sacc., 

Fusarium ssp. (fot. BASF)

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Giberella sp., 
anamorfa: Fusarium sp. (fot. BASF)



Natomiast przy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni objawy są podobne do objawów podsusz-
ki powodowanej przez grzyb Gaeumannomyces graminis. Wzrost roślin jest zahamowany, a podstawa źdźbła 
ciemnieje, następnie całe rośliny zamierają i zasychają. Na porażonych częściach źdźbeł pojawiają się kuliste, 
ciemne otocznie.

Naukowcy prognozują, że zmieniające się warunki klimatyczne (wzrost temperatury) będą sprzyja-
ły rozwojowi chorób wirusowych, których wektorami są owady. Dotyczyć to będzie zwłaszcza mszyc, ze 
względu na doskonałe warunki do rozmnażania. Wydłużony okres ich życia i możliwość rozprzestrzenia-
nia się na obszary, gdzie dotąd nie występowały powszechnie, stanie się dodatkowym zagrożeniem. 

Zboża ozime mogą zostać zakażone wirusem żółtej karłowatość jęcz-
mienia powodowanej przeza virusy: Barley yellow dwarf virus – BYDV, Bar-
ley yellow dwarf virus− PAV BYDV-PAV, Barley yellow dwarf virus − MAV 
BYDV-MAV przenoszone przez  uskrzydlone mszyce jesienią. Po wiosen-
nych nalotach mszyc chore rośliny są źródłem infekcji dla otaczających je 
zdrowych roślin na polu. Gatunki virusa BYDV-MAV i BYDV-PAV charak-
teryzują się odrębnością serologiczną i przenoszone są przez mszyce (ok. 20 
gatunków) w sposób trwały. Jesienne zakażenie roślin widoczne jest dopie-
ro wiosną, a wiosenne w ciągu 3 tygodnie od infekcji. Do najgroźniejszych 
przenosicieli wirusa zalicza się: mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosi-
phum padi L.) i mszyca zbożowa (Sitobion avenae F.). Choroba pojawia się 
na plantacjach zazwyczaj placowo. Rzadko można spotkać pojedyncze cho-
re rośliny. Na porażonych liściach jęczmienia i pszenicy pojawiają się po-
marańczowe lub żółte przebarwienia, a na liściach owsa czerwonofioletowe 
przebarwienia. Zaczynają się one już od wierzchołków liści. Blaszki liścio-
we porażonych roślin stają się sztywne i ustawione są pod kątem ostrym. 
Chore rośliny często karłowacieją – są zwykle niższe od zdrowych. Spadek 
plonu uzależniony jest w dużym stopniu od terminu porażenia. Rośliny 
bardzo wcześnie porażone nie wydają plonu wcale lub wydają ziarno słabo 
wykształcone. System korzeniowy także jest niedorozwinięty. W związku  
z tym objawy na nadziemnych częściach roślin są bardziej wyraźne w wa-
runkach niedoboru wody w glebie. W okresie suszy objawy chorobowe 
występują szczególnie wyraźnie. Wiosną objawy porażenia wirusem żółtej 
karłowatości jęczmienia są często mylone z objawami niedoboru składni-
ków pokarmowych. 

Nosicielem Winter wheat mosaic virus – WWMV jest zgłobik smużkowaty (Psammotettix alienus Dahlb.) 
owad z rodziny skoczkowatych (Cicadellidae), który powoduje mozaikę pszenicy ozimej. Jego larwy i dorosłe for-

my przenoszą WWMV w sposób trwały. Pierwsze 
zakażenia zbóż ozimych pojawiają się już jesienią,  
a pierwsze objawy są najwyraźniej widoczne we 
wczesnych fazach rozwoju zbóż. Chore rośliny 
pszenicy i żyta charakteryzują się przejaśnie-
niem nerwów, pasiastością, żółknięciem i mozai-
kowatością liści. U chorych roślin obserwuje się 
zahamowanie wzrostu, nadmierne krzewienie, 
łamliwość i sztywność źdźbeł. Rośliny porażone 
często zamierają przed wykłoszeniem lub wy-
kształcają kłosy zdeformowane.

Żółta karłowatość jęczmienia 
Barley yellow dwarf virus – BYDV, 

Barley yellow dwarf virus− PAV BYDV-PAV, 
Barley yellow dwarf virus 

− MAV BYDV-MAV (fot. BASF)

Mozaika pszenicy ozimej Winter wheat mosaic virus – WWMV (fot. Alchetron)
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Ocieplenie klimatu może również wpłynąć na ograniczenie w pewnym stopniu rozprzestrzeniania się 
niektórych chorób, a zwłaszcza tych, które rozwijają się w latach wilgotnych i chłodniejszych. Generalnie 
można powiedzieć, że nie sprzyja im sucha i ciepła pogoda w okresie lata. 

Do takich chorób należą: plamistość siatko-
wa jęczmienia wywoływana przez grzyb Pyre-
nophora teres [Died.] Drechs., st. konid. Drech-
slera teres [Sacc.] Shoem. Jej rozwojowi sprzyja 
umiarkowana temperatura, a rozprzestrzenianiu 
duża wilgotność względna powietrza (90-100%). 
Wiatr i deszcz bardzo ułatwia rozprzestrzenianie 
się zarodników. Pierwsze objawy widoczne są 
po około 5 dniach. Choroba masowo występuje  
w latach chłodnych oraz wilgotnych i może w ta-
kich sprzyjających warunkach powodować spad-
ki plonów dochodzące do 40%. W warunkach 
suchej i ciepłej pogody (około 25°C) następuje 
zatrzymanie zarodnikowania i rozprzestrzenia-
nia się sprawcy choroby. 

Kiełkowaniu zarodników Tilletia controversa 
Kühn. wywołujących śnieć karłową sprzyjają 
niskie temperatury i światło.

W wyniku ocieplenia klimatu, znając biologię poszczególnych chorób 
i warunki w jakich dochodzi do intensywnego zakażania naukowcy będą 
musieli zmienić podejście do spraw ochrony roślin przed patogenami cho-
robotwórczymi. Nie tylko będą musieli przeanalizować zagrożenia ze stro-
ny nowych patogenów, które mogą pojawiać się w kraju, ale także pojawia-
jących do tej pory, a występujących w innych terminach, innym nasileniu 
czy nowych obszarach. Znając biologię poszczególnych chorób i warunki  
w jakich dochodzi do intensywnego zakażania najważniejsze będzie okre-
ślenie nowych progów szkodliwości, opracowanie kierunków przemiesz-
czania się chorób na obszary, na których dotąd nie występowały, czyli na 
tereny dotychczas chłodniejsze, a także określenie bezpiecznych terminów 
siewu i właściwej agrotechniki. Ważne będzie opracowanie nowych sposo-
bów walki z nimi, gdyż ich biologia zostanie w istotny sposób zmieniona 
przez nowe czynniki klimatyczne. Należy obawiać się tego, że obecnie sto-
sowane w ochronie preparaty staną się zupełnie nieskuteczne. 

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza (24 marca 2020)
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plamistość siatkowa jęczmienia 
Pyrenophora teres [Died.] Drechs., st. konid. Drechslera teres [Sacc.] Shoem. 

(fot. Flickr)

Śnieć karłowa Tilletia controversa Kühn. 
(fot. BASF)
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