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Mniej lub bardziej znane objawy  

w ochronie roślin 

 

Świat roślin jest niesamowicie zróżnicowany, a wszystkie te rośliny czemuś 

służą. Jedne cieszą oko barwnym kwiatostanem, owocem lub liściem,  

inne żywią ludzi i zwierzęta, a przy okazji stanowią pożytek dla owadów 

zapylających – świata ułożonego i niezwykle pracowitego, z którego 

czerpiemy pełnymi rękoma.  

 

Fot. 1. Nurkująca w owocu pszczoła 
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Fot. 2. Władczy szerszeń 

 

 

Miesiące zimowe to dla roślin wieloletnich czas spoczynku, po czym od 

wiosny zabierają się one do pracy. Nabrzmiewanie pąków, delikatna zieleń 

pierwszych listków, subtelny kolor lub krzyczące barwy kwiatów, a potem 

smakowitość owoców niezwykle cieszą oko i podniebienie. Cała produkcja 

stanowiłaby pasmo niekończącej się radości, gdyby tylko nie wtrącały się tu 

niszczycielskie choroby i szkodniki oraz zagłuszające chwasty (o cenach nie 

wspomnę, bo to odrębna bolączka).  
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Wszystkie organizmy szkodliwe, które zakłócają prawidłowy tok uprawy 

mają możliwość przezimowania, no chyba, że fala ciężkich mrozów 

większość z nich zniweczy. Niestety śladem ubiegłych kilku lat takiego 

zagrożenia trudno się dopatrzeć. Dlatego też wraz z pierwszymi promykami 

wiosennego słońca nie tylko rusza wegetacja, ale i cały potencjał 

wywołujący stany chorobowe, czyli choroby i szkodniki.  

 

Tylko nieustające, dokładne lustracje wykonywane z chwilą ruszenia 

wegetacji mogą zobrazować stan zdrowotny roślin i czyhające nań 

niebezpieczeństwa. Również czynności te wykonane w miesiącach 

zimowych pomogą wychwycić obecność zimujących stadiów niektórych 

szkodników, np. jaj mszyc, miodówek, czy przędziorków, a to z kolei 

pozwoli zaplanować w razie konieczności pierwsze zabiegi zwalczające 

przy użyciu chociażby olei parafinowych.  

 

Przyroda nieustannie nas zaskakuje, co dotyczy również żywych czynników 

szkodliwych, dlatego oprócz typowych oznak uszkodzeń przez patogeny  

i szkodniki ukazują się od czasu do czasu objawy zaskakujące, czy cieszące, 

a już na pewno uczące.  

 

Już od bardzo wczesnych miesięcy wiosennych lub cieplejszych zimowych 

producenci brzoskwini muszą wykonać zabieg zapobiegawczy przeciwko 

chorobie pochodzenia grzybowego, jaką jest kędzierzawość liści. 

Nietrafione zabiegi potęgują objawy chorobowe w postaci pokarbowanych 

liści, co widać na fotografii nr 3. 
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Fot. 3. Kędzierzawość w okresie letnim 

 

 

Choroby kory i drewna wywołują czasami delikatne lub obfitsze, 

bursztynowe wydzieliny soków roślin z np. koloniami bakterii, gumowanie 

pogrzybowe (fot. 4) lub rozległe zmiany rakowe (fot. 5), a mimo to  

z chorych drzew można uzyskać jeszcze jakiś plon. W intensywnej, masowej 

produkcji owoców jest to niedopuszczalne, jednakże w ogródkach 

przydomowych taki widok może się powtarzać. 
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Fot. 4. Bursztynowa wydzielina na gałęzi drzewa 

 

 

Fot. 5. Rozległa zmiana rakowa 
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Nie tylko obecność starszych, niechronionych sadów, czy plantacji pozwala 

zaobserwować nowe lub niewidziane od bardzo dawna objawy, których 

wyglądu i opisu szukamy w starszych publikacjach. Na trzyletnich 

drzewkach ukazał się obraz spłaszczonych konarów spowodowany przez 

zapomnianą już fitoplazmę ze świata bakterii, co świadczy niestety  

o porażeniu jeszcze w szkółce (fot. 6). Innym objawem tego typu patogenu 

jest zaobserwowana w starym, niechronionym sadzie proliferacja jabłoni, 

zwana inaczej miotlastością. Polega ona na wyrastaniu z pąków śpiących  

na pędach licznych, cienkich pędów z małymi, lancetowatymi, jasnymi 

listkami, które dają obraz miotły (fot. 7). Zmiany mogą dotyczyć pojedynczych 

lub kilku pędów, a nawet całego drzewa.  

 

Fot. 6. Spłaszczenie konarów jabłoni 
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Fot. 7. Proliferacja jabłoni 

 

Uszkodzenia wywoływane przez szkodniki zależą od ich aparatu gębowego 

i polegają albo na gryzieniu tkanek roślinnych albo na wysysaniu soków, 

któremu mogą towarzyszyć przebarwienia, nekrozy, zniekształcenia, a na 

końcu również zamieranie pojedynczych lub licznych organów drzew.  

Jeszcze nie widząc mszycy możemy się jej spodziewać po widoku 

wędrujących po pędach i liściach mrówek.  
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Fot. 8. Wędrujące mrówki oznajmiają obecność mszycy 

 

 

Zaniedbanie tego widoku może spowodować nadmierne namnożenie się 

szkodnika (fot. 9, 10, 11). 

 

Fot. 9. Kolonia mszycy na porzeczce 
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Fot. 10. Uszkodzenie jabłek przez mszycę – porazika jabłoniowo-babkowego 

 

 

Fot. 11. Zniekształcenie jabłek przez porazika i owocnicę jabłoniową 
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Nakłute owoce przez niewielkiej wielkości szkodniki mogą wydzielać 

wyciekające żelujące soki.  

 

Fot. 12. Wydzielina soków w miejscu nakłucia  

 

Objawem żerowania typu gryzącego jest działalność chrząszczy, np. 

znanego wszystkim chrabąszcza majowego lub gąsienic zwójkówek, które 

oprócz liści mogą sprzęgać ze sobą i nadgryzać zawiązki (fot. 13, 14). 

 

Fot. 13. Połączone przędzą zawiązki jabłek 
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Fot. 14. Kłaniająca się zwójkówka 

 
 

Przykładem zniekształcenia owoców wskutek żerowania szkodników jest też 

dawno niespotykane, charakterystyczne działanie tutkarza bachuska, którego 

postać dorosła jest chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych (fot. 15). 

Fot. 15. Kratery po tutkarzu bachusku 
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Obraz białej, gęstej waty, który coraz częściej można zauważyć, głównie na 

starszych drzewach jabłoni, to nic innego, jak uciążliwa mszyca krwista  

– bawełnica korówka (fot. 16). 

Fot. 16. Napuszona bawełnica korówka na czopie jabłoni 

 

 

Innymi obrazami zmienności przyrody są rosnące malutkie jabłuszka obok 

jabłek normalnej wielkości, ale widoczne dopiero podczas zbioru (fot. 17). 
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Fot. 17. Zróżnicowane wielkościowo jabłka podczas zbioru 

 

 

Oczywiście pomiędzy poszczególnymi objawami nie można postawić znaku 

równości, gdyż ich występowanie w różnym stopniu wpływa na 

plonowanie. Są wśród nich groźni przeciwnicy, których obecność redukuje 

poważnie ilość i jakość plonu, ale są też zdecydowanie mniej znaczący 

winowajcy, niespędzający snu z powiek sadownikom. Nietypowe jednak 

objawy stanowią jednak niezłą nieraz zagadkę dla pracowników doradztwa, 

mogą też czegoś nauczyć na przyszłość.  

Ewa Żak 


