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   Bakterioza pierścieniowa ziemniaka   

Ziemniak jest to ważny gospodarczo gatunek uprawiany w Polsce. Mimo 
zmniejszającego się areału upraw, nadal stanowi znaczący wskaźnik w struktu-
rze produkcji rolnej. Spośród licznych chorób największe szkody w utracie plo-
nu, wyrządza bakterioza pierścieniowa ziemniaka. Z uwagi na wysoki stopień 
porażenia bulw, a także status kwarantannowy podlega zwalczaniu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opis sprawcy 

Sprawcą choroby jest bakteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedoni-
cus, która poraża część podziemną roślin (bulwy) i część nadziemną. Bakteria 
wnika do korzeni i bulw skąd naczyniami przemieszcza się do górnych partii 
roślin.

Rozprzestrzenianie
 → Istotnym czynnikiem warunkującym rozprzestrzenianie infekcji są po-

rażone sadzeniaki niewykazujące objawów chorobowych.

 → Kontakt zdrowych bulw z porażonymi w trakcie wymiany materiału 
przeznaczonego do produkcji, ułatwia bezpośrednie rozprzestrzenia-
nie się bakterioz. Pośrednie przenoszenie ma miejsce w przypadku po-
wierzchni materiałów (worki, skrzynie), maszyn i innych sprzętów, 
na których patogen zachowuje dłuższą przeżywalność.

 → Warunki klimatyczne w tym sucha i upalna pogoda, sprzyjają rozwo-
jowi choroby.

 → Resztki pożniwne pozostawione na polu po zbiorze stanowią dogodne 
miejsce do przezimowania i zachowania patogeniczności przez kolej-
ne lata.

 → Mechaniczne uszkodzenia tkanki bulw w trakcie sadzenia, czy cięcia 
skutkują narażeniem na wniknięcie bakterii do wnętrza.

 → Owady takie jak stonka ziemniaczana czy mszyce są wektorami  
w przenoszeniu infekcji.
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Przebieg infekcji
Patogeniczność w dużej mierze zależy od czynników środowiska, również 

od podatności odmian ziemniaków. Wyrządza szkody bezpośrednie, które do-
tyczą porażenia roślin wskutek zamierania bulw ziemniaków. Straty pośrednie 
mają miejsce przy dyskwalifikacji zakażonego pola do dalszej uprawy.

Infekcja przebiega bezobjawowo, dopiero wraz z końcem wegetacji na ro-
ślinach uprawnych przy silnym porażeniu obserwuje się stopniowe zamieranie, 
zwijanie się brzegów liści co doprowadza do zasychania i więdnięcia łodyg od 
dołu ku górze. Na blaszkach liściowych widoczne żółknienie nerwów. Bulwy 
z zewnątrz mogą nie wykazywać znacznego porażenia natomiast po przekro-
jeniu można dostrzec przebarwienia początkowo w postaci szklistych potem 
ciemnych smug wzdłuż wiązek przewodzących. W kolejnych stadiach choro-
by tkanki stają się miękkie, powodując wyciek serowatej masy obumarłych 
komórek. W zaawansowanym etapie skórka ulega pęknięciu stanowiąc wro-
ta wtórnych infekcji dla innych patogenów np. bakterii wywołujących mokrą 
zgniliznę.
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   Profilaktyka    

Dezynfekcja
Jedną z zasadniczych metod zapobiegawczych eliminujących występowa-

nie choroby jest higiena fitosanitarna pomieszczeń, narzędzi, maszyn, a także 
opakowań stosowanych w trakcie całego procesu produkcji ziemniaka od wy-
sadzenia do przechowywania. 

ETAPY

 ¤ Ważne, aby przed przystąpieniem do dezynfekcji wyczyścić wszystkie urzą-
dzenia z resztek roślinnych. Obecność ziemi na sprzętach zmniejsza efek-
tywność substancji zawartych w preparatach.

 ¤ Resztki organiczne utylizujemy poprzez traktowanie wysoką temperaturą 
(spalanie). 

 ¤ Mycie, czyli wstępne opłukanie zanieczyszczonych powierzchni przy uży-
ciu wody pod ciśnieniem lub detergentów (wtedy ponownie płukamy i osu-
szamy).

 ¤ Dezynfekcja obejmuje dwa sposoby odkażania powierzchni:

 → termiczna: pranie odzieży roboczej w temperaturze 90°C, stosowanie 
pary wodnej 100-150°C, 

 → chemiczna: zastosowanie środka odkażającego.

 ¤ Dezynfektanty możemy aplikować różnymi sposobami (opryskiwanie, za-
nurzanie, wcieranie). Zamgławianie może być zastosowane tylko przez wy-
szkolone firmy.

 ¤ Czyszczenie, mycie, dezynfekcję i spłukiwanie prowadzimy rozpoczynając 
od ścian, szklarni, hali produkcyjnej, w kierunku od góry do dołu, a na koń-
cu podłogi od wnętrza ku wyjściu. 

 ¤ Skuteczność preparatu zależy od temperatury (15-20°C), stężenia, wilgot-
ności, ekspozycji. 

 ¤ Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) wynika, 
że musi upłynąć 15 minut, by środek obecny na powierzchni zaczął działać.
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 → Płukanie i osuszanie - na końcu preparat biobójczy naniesiony na 
powierzchnie spłukujemy wodą i odczekujemy do całkowitego wy-
schnięcia.

 → Z uwagi na toksyczne działanie środków na zdrowie człowieka, przed 
wykonaniem zabiegu warto zaopatrzyć się w obuwie i odzież ochronną.

 → Stosować się do zaleceń producenta środka i uważnie czytać etykietę.
 → Prowadzić szczegółowy rejestr aplikacji dotyczący dezynfekcji po-

mieszczeń.
 → Przed wejściem do sortowni zamontować maty dezynfekcyjne (dł. 1 m) 

wypełnione środkiem odkażającym.

Spośród wielu środków dostępnych na rynku, zastosowanie znajdą tylko 
te zwalczające bakterię, zaś dobór będzie zależny od powierzchni jaką chcemy 
zdezynfekować i ceny.

Istnieje możliwość nabycia odporności bakterii na daną substancję  
czynną, dlatego ważna jest rotacja środków o innym składzie  

substancji aktywnych.

Wykaz środków dezynfekcyjnych, zarejestrowanych do zwalczania  
bakteriozy pierścieniowej ziemniaka opracowanych przez IHAR  

(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin)

Nazwa środka Substancja czynna

Agroxyde II nadtlenek wodoru 157,5 g/l kwas nadoctowy 58,6 g/l

Agrosteril 110 SL kwas nadoctowy 10%

Impuls 70 AN chlorek didecylodimetyloamoniowy 4,5%

Nobactel chlorek didecylodimetyloamonu 50 g/l

PronTech alkil chlorku dimetylobenzyloamonu 400 g/kg

Rapicid jod 2,75-3,025 g/100 g

Podchloryn sodu zawartość chloru min. 14%

Virkon bis mononadsiarczan (VI) potasu 50g/100g
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Inne metody zapobiegawcze:
 ¤ Wysadzanie kwalifikowanego materiału wolnego od patogena, pochodzące-

go od sprawdzonych firm.

 ¤ Obserwacja roślin obecnych na plantacji, czy nie występują objawy typowe 
dla bakteriozy (zwijanie i żółknięcie liści między nerwami). Lustracje pro-
wadzić od fazy kwitnienia, najlepiej po opadach deszczu.

 ¤ W przypadku podejrzeń zgłosić do odpowiednich służb.

 ¤ Unikanie uszkodzeń i zranień bulw w trakcie sadzenia, zbioru, sortowania 
i przechowywania. 

 ¤ Prawidłowe zmianowanie (jako przedplon rośliny zbożowe).

 ¤ Zachowanie 4-letniej przerwy w uprawie ziemniaka na tym samym polu.

 ¤ Nie zaleca się sadzenia ziemniaków na polach zalewanych.

 ¤ Niszczenie samosiewów ziemniaka, a także innych roślin zasiedlanych 
przez tego agrofaga (chwasty z rodziny psiankowatych).

 ¤ Ustawić odpowiednią głębokość kopania.

 ¤ Zbiór i transport przeprowadzać dla każdej odmiany osobno.

 ¤ Po przerobie nie pozostawiać odpadów w pobliżu przechowalni, lecz utyli-
zować bądź wykorzystać na paszę dla zwierząt.

 ¤ Wykorzystanie osobnego sprzętu przy produkcji sadzeniaków i tych prze-
znaczonych do konsumpcji. W przechowalni nie składować bulw w tym 
samym pomieszczeniu.

 ¤ W trakcie przechowywania utrzymywać optymalne warunki przechowal-
nicze.

Nadzór urzędowy prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), który uwzględnia:

 ¤ badania wizualne upraw i pobór prób do badań laboratoryjnych celem okre-
ślenia obecności bakterii,

 ¤ wydawanie świadczeń warunkujących sprzedaż i wysyłkę ziemniaków do 
krajów Unii Europejskiej.
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   Program Polski Ziemniak    

Obecnie realizowany jest program, który ma na celu swobodną sprzedaż 
ziemniaka wolnego od Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus do in-
nych państw UE, poprzez działania zapobiegające wystąpieniu choroby kwa-
rantannowej, a co za tym idzie w kierunku zwiększenia opłacalności upraw. 
Program będzie obejmował:
1. Obowiązek wysadzania kwalifikowanych bulw ziemniaka w stopniu zdro-

wotności, ograniczając przy tym koszty badań (50%).
2. Wsparcie dla producentów w postaci dopłat do poniesionych strat wskutek 

wystąpienia bakterii, dopłat przy wykorzystaniu zdrowotnego materiału na 
areale uprawowym (do 1 ha powierzchni obsadzonych); utylizację porażo-
nych bulw do produkcji biogazu.

3. Zmianę rozporządzenia dotyczącego oznakowania partii bulw w trakcie ob-
rotu wraz z pochodzeniem.

4. Nakładanie kar za niestosowanie się do przepisów obowiązujących na te-
renie kraju (za niepodjęcie zwalczania bakteriozy - kara do 5 000 zł, za 
wywóz towaru bez odpowiednich dokumentów - do 12 500 zł, fałszowanie 
towaru - do 125 tys. zł).

5. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zwalczania bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka (szkolenia, ulotki).

6. Promowanie ziemniaka na rynku lokalnym, jak i zagranicznym.

Warto przestrzegać zasad profilaktyki oraz higieny fitosanitarnej w czasie 
całego łańcucha produkcyjnego, gdyż wczesne podjęcie działań zapobiegaw-
czych pozwoli ograniczyć źródło wystąpienia bakteriozy pierścieniowej ziem-
niaka.
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