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Według przybliżonych obliczeń rolnicy ponoszą straty wysokości 15-20% 

plonów w skutek występowania chorób i szkodników, i to zarówno w 

okresie wegetacji roślin, jak i w czasie przechowywania produktów 

roślinnych.

Straty te w poszczególnych latach i na poszczególnych plantacjach mogą 

być bardzo różne. W latach masowego występowania choroby lub 

szkodniki mogą zniszczyć całkowicie lub w dużym stopniu część plonów i 

przekreślić dochód z produkcji roślinnej. W innych zaś latach straty są 

niewielkie lub prawie niedostrzegalne.

Duże straty, bardzo często nie brane pod uwagę przez rolników, powodują 

również chwasty.

Zadaniem ochrony roślin jest więc maksymalne ograniczenie strat w 

plonach, powodowanych przez choroby, szkodniki, a także przez chwasty.



Chwast – roślina niepożądana w uprawach (z punktu widzenia gospodarki 

rolnej, leśnej lub rybackiej). Chwasty rosną zazwyczaj dziko na siedliskach 

segetalnych (polu uprawnym, łące, pastwisku itp). Wiele uznawanych dawniej za 

chwasty to dziś rośliny ginące, niektóre (np. niektóre chwasty lnu) są już w 

Polsce wymarłe. 

Pojęcie chwast stosowane jest w gospodarce rolnej w odniesieniu do roślin 

niepożądanych w składzie uprawy rolnej zarówno w uprawach polowych, 

ogrodowych, jak również ogrodniczych, szklarniowych i łąkowych. W gospodarce 

leśnej pojęcie to funkcjonowało nieoficjalnie w odniesieniu do gatunków drzew i 

krzewów nieprzewidzianych w docelowych składach gatunkowych drzewostanów 

(np. grab, osika i brzoza) oraz w odniesieniu do roślin utrudniających odnowienie 

(np. trzcinnik piaskowy). W gospodarce rybackiej za chwasty uważa się szybko 

rosnące, problematyczne rośliny wodne (np. moczarkę kanadyjską). 

W rybactwie funkcjonuje też pojęcie chwastu rybiego odnoszące się do 

gatunków ryb niepożądanych w akwenie hodowlanym lub wędkarskim. 

Określenie "chwast" jest pojęciem względnym, ponieważ te same rośliny w 

jednym miejscu mogą być pożądane, a w innym nie. Np. owies w pszenicy 

jest chwastem, a występujący samodzielnie na polu nie. Może być również 

sytuacja odwrotna – pszenica jako chwast w owsie.



Herbologia - nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów.

Herbologia stanowi jeden z działów ochrony roślin i obejmuje takie 

zagadnienia jak: 

• konkurencyjność chwastów w stosunku do roślin uprawnych,

• szkodliwość chwastów,

• kompensacja chwastów,

• ustalanie progów szkodliwości zachwaszczenia,

• ocena biologicznej skuteczności działania herbicydów oraz ich mieszanek w   

zależności od przebiegu pogody, warunków glebowych i stopnia zachwaszczenia,

• chemiczne, fizyczne, mechaniczne, biologiczne i agrotechniczne metody 

zwalczania chwastów,

• badania wrażliwości odmianowej roślin uprawnych na herbicydy,

• uodpornianie się chwastów,

• ekologiczne skutki stosowania herbicydów,

• działanie następcze herbicydów,

• pozostałości herbicydów w środowisku i roślinie,

• opracowanie metod zwalczania chwastów,

• sporządzanie map fitosocjologicznych,

• rejonizacja zachwaszczenia.



Umiejętność rozpoznawania gatunków chwastów oraz znajomość warunków,

w jakich się rozwijają są niezbędne do podejmowania decyzji o ich zwalczaniu.

W zależności od zastosowanych kryteriów (min. cechy morfologiczne czy

wymagania życiowe) możemy dokonywać różnego podziału chwastów.

Najbardziej ogólny dotyczy podziału na dwie klasy:

- rośliny jednoliścienne – wytwarzają tylko jeden liścień w czasie

kiełkowania. Jest to klasa, w której najliczniejszą grupę stanowią trawy. W

celu ich zwalczania stosujemy grupę herbicydów nazywaną

graminicydami

- rośliny dwuliścienne – gatunki, które w czasie wschodów wytwarzają

dwa liścienie. Do tej klasy należy zdecydowana większość chwastów

zwalczanych środkami chwastobójczymi o ogólnej nazwie herbicydy.

Zakres zwalczanych gatunków zależy od substancji aktywnej herbicydu



W stosunku do roślin uważanych za chwasty stosuje się również podział 

opierający się o miejsce ich najczęstszego występowania. 

Wyróżnia się m.in. chwasty: 

• segetalne – związane z uprawami, rosnące przede wszystkim na polach, 

wśród roślin uprawnych, niekiedy mogące przyczynić się do obniżenia plonu. 

Chwasty segetalne tworzą własne zbiorowiska roślinne, różne gatunki i ich 

kompozycje są związane z określonymi warunkami siedliska oraz z gatunkiem 

rośliny uprawnej. 

Do chwastów segetalnych należą np. chaber bławatek, kąkol polny, ostróżeczka 

polna, mak polny, mak piaskowy, kurzyślad polny

• ruderalne – występujące przy osadach ludzkich, często w miejscach bogatych 

w azot, przy szopach, płotach itp. Rośliny te wywodzą się w dużej części z 

żyznych lasów łęgowych oraz azotolubnych okrajków. Tworzą własne zbiorowiska 

roślinne. 

Należą do nich np. łopian, pokrzywa

• łąkowe – niezjadane przez zwierzęta pasące się na łąkach i pastwiskach (np. 

pokrzywa, ostrożeń), trudno trawione lub trujące (wilczomlecz) oraz rośliny 

pasożytnicze (szelężnik).



Na podstawie różnic w sposobach rozmnażania, w budowie organów

rozmnażania, długości życia osobniczego oraz sposobów odżywiania się

chwastów, wyróżniamy następujące grupy biologiczne:

- chwasty jednoroczne (krótkotrwałe),

- chwasty dwuletnie,

- chwasty wieloletnie,

- chwasty (rośliny) pasożytnicze.









Jedną z charakterystycznych cech zachwaszczonych łanów roślin uprawnych jest 

warstwowy układ chwastów. Podział chwastów na piętra w obrębie łanu ma 

znaczenie dla rolnika, gdyż dostarcza informacji o sposobie ich rozsiewania się.

Możemy wyróżnić:

- chwasty warstwy górnej - stanowią chwasty wyższe od rośliny uprawnej

górujące nad łanem, zakwitające i owocujące wcześniej niż roślina uprawna, np.

ostrożeń polny, miotła zbożowa czy owies głuchy. Nasiona lub owoce tych

chwastów rozsiewają się po polach z wiatrem, jeszcze przed zebraniem plonu

- chwasty warstwy środkowej - rośliny te wyrastają do połowy wysokości łanu

lub też sięgają wyżej np. chaber bławatek, kąkol polny, stokłosa polna. Rośliny te

dojrzewają równocześnie z roślinami uprawnymi, razem z nimi są zbierane i

zanieczyszczają nasionami materiał siewny

- chwasty warstwy dolnej – są to chwasty rosnące stosunkowo nisko w łanie np.

fiołek polny, rolnica pospolita, niezapominajka polna. Podczas żniw nie ulegają

skoszeniu, a pozostawione na polu kwitną i owocują na ścierniskach do późnej

jesieni

- chwasty warstwy przyziemnej – są to chwasty drobne i płożące się po ziemi

oraz owocujące przeważnie na ścierniskach, gdyż nie podlegają one wykaszaniu

i wobec tego okres ich wegetacji przedłuża się aż do podorywki lub orki

przedzimowej np. karmnik rozesłany, połonicznik kosmaty, lnica zgiętoostrogowa





Negatywne oddziaływania chwastów: 

• znacznie obniżają plony roślin uprawnych; zabierają im miejsce, światło, wodę i 

składniki pokarmowe, mogą nawet doprowadzić do całkowitego zagłuszenia 

uprawianych roślin

• wiele gatunków chwastów, np. wyka, oset utrudnia zbiór zbóż, niektóre powodują 

ich wyleganie, uniemożliwiające koszenie mechaniczne

• twarde łodygi szarłatu Palmera mogą uszkadzać kombajny, natomiast włókniste 

pędy zawleczonego do Polski zaślazu pospolitego powodują blokowanie się 

maszyn wykorzystywanych do zbioru buraków

• chwasty obniżają wartość zebranych plonów – np. nasiona tobołków nadają 

mące gorzki smak, nasiona lnicznika obniżają wartość oleju rzepakowego, nasiona 

gorczycy polnej utrudniają przemiał zbóż, różne gatunki piołunu i czosnków 

zjedzone przez krowy nadają mleku nieprzyjemny smak i zapach, szczawiu 

powodują zmaślenie mleka, itp.

• niektóre chwasty są trujące dla ludzi i zwierząt, np. nasiona kąkolu, barszcz 

Sosnowskiego, lulek czarny, blekot pospolity i inne

• niektóre chwasty są żywicielami groźnych dla roślin uprawnych chorób 

bakteryjnych, grzybowych, wirusowych czy szkodników.





Metody zwalczania chwastów:

• czyszczenie materiału siewnego z nasion chwastów - stosuje się do tego celu 

takie maszyny, jak: wialnie, młynki, tryjery, żmijki, trzeszczki i inne. Przed siewem 

poddaje się nasiona badaniu na jakość. Sprawdzone nasiona otrzymują 

świadectwo kwalifikacyjne

• wiele nasion przedostaje się do gleby wraz z obornikiem i kompostem. Nawet 

po wielomiesięcznym przebywaniu w nim nasiona licznych chwastów zachowują 

zdolność kiełkowania. Aby temu zapobiec zachwaszczonych odpadów 

omłotowych nie wolno wysypywać bezpośrednio na kompost lub dodawać do 

obornika. Można nimi karmić zwierzęta, ale dopiero po przemieleniu, śrutowaniu 

lub sparzeniu wrzątkiem

• ogniskami zachwaszczenia są podmokłe, zwykle zakwaszone pola, które są 

ostoją takich pospolitych chwastów, jak: skrzyp polny, rdest ziemnowodny i inne. 

Warunki rozwoju na takich polach bardziej sprzyjają chwastom, niż uprawnym 

roślinom. Pola takie osusza się, a następnie wapnuje.



Metody zwalczania chwastów cd.:

• zachwaszczenie pól w znacznym stopniu ogranicza odpowiedni płodozmian. 

Np. gorczyca polna, życica lnowa, miotła zbożowa rozwijają się wyłącznie w 

uprawach zbóż jarych - wystarczy więc przez kilka lat na polu opanowanym przez 

te chwasty siać zboża ozime, by pozbyć się tych chwastów. Stosowanie 

odpowiedniego płodozmianu wymaga dobrej znajomości cyklów życiowych 

chwastów

• chwasty zwalczane są różnymi uprawkami, np.: podorywką ściernisk, 

bronowaniem i kultywatorowaniem, głęboką orką przedzimową, opielaniem upraw 

szerokorzędowych

• gdy pola są bardzo silnie opanowane przez chwasty czasami niezbędne jest 

zastosowanie ugorowania, tzw. ugoru czarnego

• chemiczne zwalczanie chwastów za pomocą herbicydów



Ocena pozytywnej roli chwastów w gospodarce rolnej jest zagadnieniem 

kontrowersyjnym, a bilans strat i zysków związanych z ich występowaniem w 

uprawach zależy głównie od ich zagęszczenia i okresu pojawu. 

Dodatni wpływ obecności chwastów segetalnych na działanie 

ekosystemów, ochronę gleb oraz opłacalność produkcji może polegać 

między innymi na: 

• wydzielaniu przez niektóre gatunki substancji chemicznych stymulujących na 

zasadzie allelopatii kiełkowanie określonych gatunków roślin uprawnych

• wydzielaniu przez korzenie chwastów substancji stanowiących pokarm 

mikroorganizmów glebowych, przez co pozytywnie wpływają one na życie 

biologiczne gleby

• akumulacji substancji pokarmowych i zapobieganiu ich wymywania z gleby. 

Późniejszy rozkład chwastów może uzupełniać zasoby próchnicy w glebie

• tworzeniu poza okresem właściwej uprawy okrywy zapobiegającej erozji gleby

• umożliwieniu występowania w uprawach liczniejszych i bardziej 

zróżnicowanych zgrupowań owadów, w tym gatunków pożytecznych, 

zwalczających szkodniki roślin uprawnych



Dodatni wpływ obecności chwastów segetalnych cd.:

• możliwości wykorzystania zebranej z pól i przetworzonej biomasy chwastów 

jako nawozu w gospodarstwach ekologicznych

• możliwości zbioru gatunków o właściwościach leczniczych jako dodatkowego 

źródła dochodu w gospodarstwach ekologicznych

• produkcji licznych nasion oraz utrzymywaniu populacji owadów stanowiących 

często podstawę diety niektórych gatunków ptaków obecnych w krajobrazie 

rolniczym

• obecności kwitnących chwastów dwuliściennych, sprzyja rozwojowi łańcucha 

pokarmowego i wpływa dodatnio na liczebność i różnorodność owadów 

zapylających w okolicy

• podniesieniu walorów krajobrazowych terenów rolniczych

Niektóre chwasty mogą stać się roślinami uprawnymi. 

Przykładowo nawrot polny będzie uprawiany w Wielkiej Brytanii w celu 

pozyskania kwasów tłuszczowych omega-3.



Ze względu na postępującą od dziesięcioleci presję człowieka na 

środowisko wiele gatunków chwastów uznaje się obecnie za w różnym 

stopniu zagrożone wyginięciem. Największa liczba takich gatunków 

znajduje się w grupie chwastów segetalnych, ściśle związanych z 

uprawami rolnymi

Podstawowym zagrożeniem dla chwastów segetalych jest intensyfikacja 

rolnictwa, w tym stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 

wprowadzanie nowych, bardziej konkurencyjnych odmian roślin uprawnych, 

ograniczenie stosowania płodozmianu, zmiany terminów siewów, nadużywanie 

nawozów i wprowadzenie mechanicznego zbioru zbóż. Liczbę potencjalnych 

siedlisk ogranicza też zmiana sposobu zagospodarowania gruntów rolnych, w 

tym ekspansja miast i przeznaczanie pól pod zabudowę oraz wyłączanie z 

uprawy gruntów słabszych.



Wobec ciągłej presji selekcyjnej zaczynają pojawiać się superchwasty, czyli 

chwasty odporne na znane herbicydy, w tym na glifosat. Odporność może 

wynikać ze zwiększonej liczby kopii genów kodujących enzymy blokowane przez 

herbicydy (a co za tym idzie zwiększenie ilości tych enzymów) lub gromadzenie 

herbicydu w starych liściach (co chroni merystem wierzchołkowy pędu).

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że zjawisko to dotyczy roślin takich 

jak np.: ambrozja trójdzielna, ambrozja bylicolistna, konyza kanadyjska, 

sorgo alpejskie, Amaranthus rudis, szarłat Palmera.

W niektórych rejonach Europy stwierdzono natomiast występowanie 

odpornych na herbicydy form kąkola polnego.



Przykłady chwastów 

najczęściej występujących 

w uprawach



























Choroby roślin – wszelkie dłużej trwające naruszenie równowagi w 

czynnościach życiowych rośliny przez jakikolwiek czynnik chorobotwórczy.

Nauka o chorobach roślin to fitopatologia. 

Wśród czynników chorobotwórczych można wyróżnić czynniki:

1) nieinfekcyjne 

2) infekcyjne



Czynniki nieinfekcyjne – choroba się nie rozprzestrzenia, dlatego nie ma

nowych roślin z wyraźnymi objawami. Czynnik nieinfekcyjny diagnozuje się

wykluczając w pierwszej kolejności czynniki infekcyjne. Do czynników

nieinfekcyjnych należą: zbyt niska wilgotność powietrza, niska i wysoka

temperatura, niedostatek światła, zanieczyszczenie środowiska, odczyn gleby,

wady genetyczne, środki ochrony roślin, kwaśne deszcze oraz wiatr i grad.

Nieinfekcyjne choroby roślin wywołuje najczęściej brak lub nadmiar składników

pokarmowych.

Czynniki infekcyjne – są to czynniki, które dokonują infekcji po fizycznym

zetknięciu się z rośliną. Następnie rosną, rozwijają się i rozmnażają na niej lub w

niej. Czynniki infekcyjne są nazywane patogenami. Do czynników infekcyjnych

należą: wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne.



Pod względem pasożytnictwa, patogeny można podzielić na: 

• pasożyty obligatoryjne (bezwzględne, ścisłe) – rozwijają się i rozmnażają 

wyłącznie w żywych komórkach roślin np. wiroidy czy grzyby z rzędu Erysiphales

• pasożyty fakultatywne (względne, fakultatywne) – różnią się tym od 

pasożytów bezwzględnych, że w pewnych okolicznościach mogą się rozwijać na 

martwej substancji organicznej np. grzyby workowce (Ascomycota)

• pasożyty okolicznościowe (względne, fakultatywne) – są to tzw. patogeny 

słabości. Atakują roślinę, kiedy ta jest osłabiona lub uszkodzona



Objawy chorobowe

1) zmiany zabarwienia:

a)  mozaiki lub plamistość (infekcyjne chlorozy) – zahamowanie syntezy 

barwnika lub utrata chlorofilu na części powierzchni liścia. Mozaiki mogą być ostre i 

łagodne

b) białaczka, żółtaczka i chloroza – zahamowanie syntezy chlorofilu. Brak 

niektórych składników pokarmowych (N, Mg, Fe)

c) rozbicie barwy – rozkład antocyjanów np. pstrość tulipana.

2) nekrozy – obumieranie komórek, grup komórek określonej tkanki lub całych 

tkanek, a nawet całych roślin. Ich szczególną odmianą są:

a) zgnilizny – zamieranie tkanek wywołane przez niektóre bakterie i grzyby

b) zgorzele – nekrozy prowadzące do zamierania całych organów

3) więdnięcie,

4) zniekształcenia: skarłowacenie, dziwotwory, kędzierzowatość i inne

5) narośle

6) zrakowacenie

7) oznaki etiologiczne

8) rany, wydzieliny



Mozaika na liściach winorośli 

wywołana przez mączniaka 

rzekomego winorośli

Białaczka żyta wywołana 

herbicydem

Nekroza obrzeża blaszki liściowej 

porzeczki – objaw antraknozy 

liści porzeczek wywołanej przez 

grzyba Drepanopeziza ribis

Mokra zgnilizna gruszki



Dziurkowatość liści drzew 

pestkowych (wiśni) 

wywołana przez Stigmina carpophila 

Więdnięcie może prowadzić do 

nieodwracalnych zmian w 

organizmie rośliny

Kędzierzowatość (zniekształcenie)

liści brzoskwini
Narośle na korzeniach orzesznika 

jadalnego



Rak na pniu dębu wywoływany 

przez bakterie lub grzyby

Sporysz w kłosie żyta

spowodowana 

przez przetrwalnik 

pasożytniczego grzyba 

buławinki czerwonej 

(Claviceps purpurea)



Postępujące zmiany klimatu wprowadzenie nowoczesnych technologii uprawy

zbóż, intensywna ochrona przed chwastami i chorobami, hodowla nowych odmian,

wysokie nawożenie sprzyjają rozwojowi różnych gatunków szkodników.

Szkodniki – organizmy powodujące straty w działalności rolnej, leśnej,

magazynowej, także uszkadzające kolekcje, zbiory muzealne, biblioteczne itp.

Szacuje się, że straty spowodowane przez szkodniki w uprawianych roślinach

sięgają około 10–15% wartości całego plonu w skali światowej.

Do szkodników należą zwierzęta uszkadzające rośliny uprawne oraz zbiory tych

roślin przechowywane w magazynach, spichrzach, zakładach przetwórczych,

uszkadzające drzewa, krzewy leśne i parkowe, materiały drewnopochodne,

materiały tekstylne, książki i całe księgozbiory, produkty spożywcze itd. Do

szkodników należą niektóre gatunki nicieni, ślimaków, wijów, roztoczy oraz

owadów (grupa najliczniejsza), a z kręgowców głównie gryzonie.

Szkodniki oprócz oczywistych szkód jakie wywołują, to znaczy oprócz

uszkadzania i zniekształcania różnorodnych części roślin i w efekcie

znacznego często obniżenia plonu (nierzadko powodują zamieranie roślin),

przenoszą czasem również czynniki chorobotwórcze – szkodliwe wirusy,

bakterie lub grzyby.

Za masowe pojawianie się szkodników odpowiedzialna jest w dużym stopniu

uprawa jednego gatunku rośliny na dużej powierzchni (monokultura).



Nauką określającą szkodliwe gatunki, badającą terminy ich pojawiania się,

ich biologię, ekologię i szkodliwość oraz opracowującą metody zapobiegania

ich pojawieniu się i bezpośredniego zwalczania jest entomologia stosowana.



Pośród metod ochrony roślin przed szkodnikami wyróżnia się:

• profilaktykę:

• odpowiednią agrotechnikę w połączeniu z właściwym płodozmianem,

• niszczenie chwastów i resztek pożniwnych np. poprzez wprowadzanie ich do

gleby przy pomocy orki,

• przestrzeganie optymalnych terminów siewu oraz sprzętu roślin,

• stosowanie specjalnych, odpornych odmian roślin;

• bezpośrednie zwalczanie szkodników przy użyciu metod:

• biologicznych,

• chemicznych,

• fizykochemicznych,

• mechanicznych.

Najskuteczniejsze jest zwalczanie kompleksowe, czyli łączące różne metody

w jeden zespół. W rzadkich przypadkach stosuje się kwarantannę roślin.

Występowaniu szkodników wśród zbiorów można zapobiegać utrzymując czystość

produktów, przewietrzanie, chroniąc je przed wilgocią.



Owady - żerują na wielu grupach roślin. Są problemem nawet w tunelach i 

szklarniach. Do nich należą m.in.: rolnice, skrzypionki, mszyce, stonki.



Ślimaki – żerują na różnych roślinach: jednorocznych i wieloletnich, ozdobnych i 

warzywach, drzewach i krzewach.



Gryzonie – zjadają trawy i zboża, ale też warzywa, kłącza, cebule i bulwy roślin

ozdobnych, a zimą pędy i korę drzew. Do nich zalicza się myszy, norniki i

karczowniki.



Ssaki – uszkadzają lub zjadają rośliny oraz owady (zarówno pożyteczne jak i

szkodliwe). Do tej grupy szkodników należą np. krety.



Dziękuję za uwagę


