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Choroby wirusowe zbóż – rosnące zagrożenie. 
 
Rola chorób wirusowych zbóż sukcesywnie wzrasta. Dopiero w ostatnich latach 

nabrała znaczenia ekonomicznego i zwróciła uwagę hodowców oraz plantatorów zbóż,  
szczególnie w technologiach intensywnych. Problem wirusów w krajach Europy zachodniej 
znany jest od lat 70 ubiegłego wieku. W naszym kraju pojawił się wraz ze wzrostem 
intensyfikacji produkcji, zwiększaniem areału form ozimych, wczesnym siewie oraz 
zmianami klimatycznymi, w szczególności długim okresem wysokich temperatur w okresie 
jesiennym oraz łagodnymi zimami. 

Najważniejszymi chorobami wirusowym zbóż są: żółta karłowatość jęczmienia, 
żółta mozaika jęczmienia, odglebowa mozaika zbóż i karłowatość pszenicy. 

Wymienione choroby są niebezpieczne jedynie dla form ozimych, w warunkach 
długiej i ciepłej jesieni, kiedy zakażenia następują w okresie jesiennej wegetacji krótko po 
wschodach. W przypadku chorób wirusowych nie ma możliwości bezpośredniego ich 
zwalczania po zakażeniu roślin. Ochrona upraw polega na zapobieganiu ich występowania. 
Działania prewencyjne obejmują: 
– ograniczanie występowania wektorów, 
– hodowle i uprawę odmian odpornych, 
– odpowiednie terminy siewów zbóż ozimych. 

Żółta karłowatość jęczmienia jest uważana za najgroźniejsza chorobę wirusową 
zbóż, występującą globalnie. Choroba poraża wszystkie gatunki zbóż i traw - szczególnie 
niebezpieczna jest dla jęczmienia ozimego. Rośliny przez nią porażone odznaczają się na ogół 
zahamowaniem wzrostu oraz przebarwieniem liści zależnym od gatunku rośliny gospodarza. 
Liście pszenicy przebarwiają się na czerwono-pomarańczowo, jęczmienia na intensywnie 
żółto, pszenżyta na żółto, żyta na rdzawo-brązowo, owsa na amarantowo-fioletowo, a 
kukurydzy na ciemnoczerwono. Przebarwienia powstają na wierzchołkach liści i stopniowo 
ogarniają cały liść. W przypadku jęczmienia oprócz skarłowacenia i zżółknięcia obserwuje się 
intensyfikację krzewienia, powodującą zmiany pokroju roślin.  

Żółta mozaika jęczmienia jest to choroba całkowicie odmienna od żółtej 
karłowatości jęczmienia, zarówno ze względu na cechy sprawców, jak i wektora oraz 
charakter i rozwój objawów. Żółta mozaika jęczmienia jest chorobą wyłącznie jęczmienia 
ozimego. Ujawnia się ona wczesną wiosną. Na liściach pojawiają się drobne plamki i 
rozszerzające się smugi prowadzące do ich żółknięcia, a nawet nekroz – w efekcie następuje 
zatrzymanie wzrostu roślin. Nasilenie choroby zależy od odmiany jęczmienia oraz warunków 
agroklimatycznych. Objawy ujawniają się w niskich temperaturach, powyżej 15°C ustępują. 

Odglebowa mozaika zbóż może porażać różne gatunki zbóż. Potencjalnie największe 
zagrożenie stanowi dla pszenicy ozimej. Objawy ujawniają się wczesną wiosną. Na młodych 
liściach pojawiają się mozaikowate i nieregularnie rozmieszczone smugowatości, nieraz 
obserwowane jest zżółkniecie liści . Najczęstszym objawem jest jednak osłabienie rozwoju i 
zahamowanie wzrostu roślin. 



Karłowatość pszenicy powoduje drastyczne skarłowacenia roślin, którym nie 
towarzyszą przebarwienia liści. Jeżeli roślina zostanie zakażona we wczesnej fazie rozwoju, 
choroba rozwija się szybko – następuje nekroza liści i zamieranie. Choroba występuje w 
Polsce w niewielkim nasileniu. 
 Kierując się kryterium ekonomicznej szkodliwości największe straty powoduje żółta 
karłowatość jęczmienia - porażająca wszystkie uprawne gatunki zbóż. Niezwykle ważne jest 
więc jest ograniczenie jej występowania poprzez redukcję wektorów niezbędnych do jej 
ekspansji czyli mszyc. W warunkach Polski spośród licznych gatunków mszyc na szczególną 
uwagę w uprawach zbożowych zasługują 3 spośród nich: 
- mszyca zbożowa – żerująca na liściu flagowym i kłosie 
- mszyca czeremchowo-zbożowa – żerująca na wszystkich partiach roślin 
- mszyca różano-trawowa – żerująca głownie na najstarszych liściach 

Mszyce charakteryzują się wysokim współczynnikiem reprodukcji, przez co w sezonie 
wegetacyjnym owady mogą przechodzić od 8 do 12 pokoleń, a pojedyńczy cykl może 
zakończyć się w przeciągu 30 dni. Szkodliwe są zarówno larwy, jak i postacie dorosłe, a w 
szczególności pokolenie uskrzydlone, które rozpoczyna loty najczęściej w II połowie maja. 
Rozwój mszyc uzależniony jest od warunków atmosferycznych panujących w danym roku 
wegetacyjnym. Temperaturą progową, poniżej której mszyce nie są zdolne do rozwoju jest 
temperatura -6oC. Warto podkreślić, iż im później wystąpi taka temperatura w okresie 
jesiennym, tym większe jest prawdopodobieństwo żerowania mszyc na zbożach. W ostatnich 
latach stwierdzono, iż średnia temperatura powyżej 25oC indukuje zmiany rozwojowe w całej 
populacji mszyc. Efekt ten jest szczególnie zauważalny przy rozwoju mszycy czeremchowo-
zbożowej (Rhopalosiphium padi), która jako gatunek dwudomny wytwarza specyficzne 
morfy zdolne do rozwoju tylko i wyłącznie na roślinach jednoliściennych. jakimi są zboża. 
Sytuacja ta jest często zauważalna na plantacjach pszenicy ozimej oraz jęczmienia, gdzie 
rokrocznie odnotowuje się wzrost występowania mszyc, a zarazem ich szkodliwości  na 
uprawach zbożowych 

Intensywna uprawa zbóż warunkowana jest wysokim nawożeniem azotowym w 
połączeniu z stosowaniem regulatorów wzrostu oraz odpowiednią ochroną fungicydową, 
mającą na celu podtrzymanie rośliny w stanie zielonym. Powyższe czynniki przyczyniają się 
do zwiększonego porażenie przez mszyce, a także do przyspieszenia ich rozwoju. Próg 
szkodliwość stwarzający podstawy do wykonania zabiegu wynosi w okresie wiosennym 5 
mszyc na 1 źdźble rośliny. W okresie jesiennym podstawą do wykonania zabiegu są pierwsze 
mszyce zaobserwowane na oziminach, bądź stwierdzenie ich występowania podczas 
monitoringu.  

Na rynku środków ochrony roślin dostępne jest wiele preparatów przeznaczonych do 
zwalczania owadów, a także typowych aficydów do zwalczania mszyc. Wybierając 
odpowiedni środek należy jednak zwrócić uwagę na zakres temperatur warunkujący 
odpowiednią skuteczność wykonanego zabiegu oraz na długość jego działania. Przykładem są 
tutaj syntetyczne pyretroidy charakteryzujące się utratą skuteczności w temperaturze 
przekraczającej 20oC, a ponadto stosunkowo krótkim działaniem od momentu zastosowania. 
Wyżej wspomniane preparaty cechują się ponadto szerokim spektrum działania, 
odznaczającym się brakiem selektywności w stosunku do organizmów zwalczanych. Posiada 
to swoje konsekwencje w ochronie fauny pożytecznej znajdującej się w danej uprawie, często 
utrzymującej populację mszyc na poziomie poniżej progu szkodliwości.  



Jednym z rozwiązań jest stosowanie preparatu o działaniu systemicznym i 
translaminarnym: Teppeki 50 WG (flonikamid), pozwalającego na uzyskanie długiego okresu 
ochrony oraz zwalczanie nowych morf mszyc, które w warunkach wysokiego nasłonecznienia 
żerują często po dolnej stronie liścia. Połączenie długiego czasu ochrony oraz wysokiej 
selektywności w stosunku do fauny pożytecznej (biedronki, bzygi czy złotooki), zdolnej do 
żerowania na mszycach, pozwala na utrzymanie plantacji wolnej od mszyc przez 
wystarczająco długi okres czasu a co za tym idzie ograniczenie rozprzestrzeniania się 
wirusów na plantacji. Zapewnia to unikalny mechanizm działania preparatu Teppeki 50 EG. 
Mszyce znajdujące się pod wpływem flonikamidu już po godzinie od zabiegu przestają 
żerować, żyją jeszcze 2-5 dni, a następnie umierają z głodu oraz odwodnienia. Ponadto 
mszyce po aplikacji Teppeki podwijają kłujkę pod ciało, przez co nie istnieje ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusów na zdrowe rośliny.  

  Ponadto wartym podkreślenia jest ekonomiczny aspekt wykonania zabiegu. Podczas 
wystąpienia dużej presji mszycy, przy zastosowaniu syntetycznych pyretroidów producenci 
zbóż zmuszeni są do wykonania kolejnych zabiegów korekcyjnych. Stosując preparaty 
systemiczne, translaminarne o długim okresie działania koszty zabiegów ponoszone są tylko 
raz, a połączenie zabiegów fungicydowych i insektycydowych pozwala na ograniczenie 
kosztów kolejnych przejazdów przy zapewnieniu wysokiej ochrony plantacji oraz otrzymania 
zadowalających plonów. 
 
 
                                              


