
Choroby przechowalnicze ziemniaków 

Porażenie bulw ziemniaków przez choroby przechowalnicze powoduje duże straty 

gospodarcze, obniżenie jakości oraz zmniejszenie wartości nasiennej sadzeniaków. 

Najczęściej występującymi chorobami przechowalniczymi są: zaraza ziemniaka, sucha 

zgnilizna, mokra zgnilizna, fomoza, parch srebrzysty i bakterioza pierścieniowa. 

Zaraza ziemniaka 

Jest to najgroźniejsza z chorób nie tylko bulw, ale i części nadziemnej. Choroba 

wywoływana jest przez grzyba Phytophthora infestans. Źródłem infekcji są porażone bulwy 

użyte do sadzenia, gnijące bulwy odrzucone i pozostawione na powierzchni ziemi przy 

wiosennym sortowaniu, bulwy znajdujące się w kopcach, samosiewy ziemniaka oraz 

porażona gleba. Rozwój patogenu następuje wyłącznie przy wilgotności prawie 100% i 

temperaturze powyżej 8°C. 

Objawy występują na liściach, łodygach i bulwach. W różnych miejscach, ale początkowo od 

brzegów liści, później na wierzchołkach pojawiają się niewielkie, wodniste, żółtawo-

brunatne, a następnie brunatne, w miarę rozwoju choroby stopniowo powiększające się, 
niekształtne, wgłębne plamy. W warunkach korzystnych dla patogenu wszystkie liście w 

ciągu kilku dni zaczynają gnić. W okresie występowania pogody suchej gnicie ulega 

zahamowaniu, a zgniłe części liści zasychają i marszczą się. W warunkach wysokiej 

wilgotności powietrza (okresy deszczowe lub mgliste) na dolnej stronie chorych liści, na 

pograniczu zdrowej i porażonej części, pojawia się delikatny, biały nalot grzyba. W okresach 

suchej pogody na liściach nalot zanika. Zazwyczaj porażeniu liści towarzyszy występowanie 

powiększających się, brunatnych plam (mogą występować na całej długości) i białego nalotu 

na łodygach. Łodygi stają się kruche i szybko zasychają. Samo porażenie liści powoduje 

zamieranie całych roślin, a dodatkowo porażenie łodyg przyspiesza ten proces. W czasie 

suchej, słonecznej pogody biały nalot na łodygach nie zanika. W czasie zbioru, czasami 

dopiero podczas przechowywania, na bulwach ziemniaka występują szarosine, wgłębne, 

niekształtne, nieregularne plamy. Miąższ od miejsca przebarwienia bulwy na powierzchni 

stopniowo, coraz głębiej staje się rdzawobrunatny. Jest suchy i twardy. Bulwy w czasie 

przechowywania mogą być infekowane przez patogeny wtórne i ulegają procesowi gnicia. 

Gnijąca część bulwy jest twarda, natomiast z chwilą wtórnego zakażenia przez inne 

drobnoustroje staje się mokra lub półmokra. 

Ochrona polega na: 

- wczesnym terminie sadzenia; 

- sadzeniu bulw zdrowych, nieporażonych, kwalifikowanych, pobudzonych lub 

   podkiełkowanych;  

- niszczeniu odrzuconych w czasie sortowania gnijących bulw ziemniaka; 

- uprawie odmian mniej podatnych na porażenie przez patogena;  

- unikaniu bliskiego sąsiedztwa plantacji ziemniaka i pomidora; 

- wysokim obsypywaniu roślin ziemniaka z celu zmniejszenia możliwości zakażenia bulw; 

- stosowaniu prawidłowej ochrony chemicznej, kolejno fungicydami: systemicznymi, 

  wgłębnymi i kontaktowymi; 

- niszczeniu naci za pomocą desykacji (przede wszystkim na plantacjach przeznaczonych na 

  sadzeniaki);  

- prowadzeniu starannego zbioru w czasie bezdeszczowej pogody, co zapobiega porażeniu 

  bulw; 

- prowadzeniu starannego sortowania bulw, bulwy ziemniaka z objawami zarazy należy 

  niszczyć lub głęboko zakopać. 



 

 
 

Fot. 1. Bulwy ziemniaka porażone zarazą 

Sucha zgnilizna bulw ziemniaka 

Sucha zgnilizna bulw ziemniaka najczęściej pojawia się w czasie przechowywania, 

rzadziej po wysadzeniu w polu. Choroba wywoływana jest przez grzyba Fusarium 

sulphureum lub Fusarium solani var. coeruleum. Strzępki tych grzybów wnikają do bulw 

wyłącznie przez zranienia powstające w czasie zbioru, transportu i sortowania, a także przez 

zranienia występujące w wypadku zarazy, parcha prószystego oraz innych chorób ziemniaka. 

Zabliźnianie się ran powoduje ograniczenie infekcji. 

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w okolicach zranień bulw po około 

jednomiesięcznym okresie przechowywania. Są to małe, brunatne, wgłębne plamy, które 

stopniowo ulegają powiększeniu. Wewnątrz gnijących, brunatnych tkanek miąższu bulwy 

powstają jamy. Ścianki jam pokryte są szarobiałym nalotem grzybni. Z czasem w miarę 
wysychania obumarłych tkanek powierzchnia okryta skórką staje się pomarszczona i wklęsła. 

Na powierzchni bulwy objawem charakterystycznym jest tworzenie się różnej barwy (w 

zależności od gatunku sprawcy) nalotów grzybni.  Efektem suchego gnicia bulw są mumie, 

które można rozetrzeć na proszek. 

Ochrona polega na: 

- unikaniu ranienia bulw – wykonywanie zbioru bulw dojrzałych w temperaturze powyżej 

   10°C; 

- przechowywaniu bulw w kopcach lub przechowalniach ze sprawną wentylacją (w 

     pierwszym okresie po zbiorze w temperaturach od 15 do 20°C, później w temperaturach 

     coraz niższych – optimum od 2 do 6°C); 

- zaprawianiu zaraz po zbiorze bulw przeznaczonych do sadzenia fungicydami zawierającymi  

   tiabendazol (stosowanie preparatów przeciw rizoktoniozie); 

- w czasie wiosny stopniowym podwyższaniu temperatury przechowywania do przedziału od 

  10 do 15°C; 



- oczyszczaniu z gnijących bulw i dezynfekcji przechowalni, kontenerów, worków i innego  

   sprzętu; 

- zakładaniu kopców w następnych latach w innych miejscach. 

 

 
 

Fot. 2. Bulwy ziemniaka porażone suchą zgnilizną 

Mokra zgnilizna bulw ziemniaka 

Mokra zgnilizna bulw ziemniaka powodowana jest przez bakterie: Erwinia carotovora 

subsp. carotovora, Erwinia carotovora subsp. atroseptica oraz inne. Występuje bardzo często 

w rejonach występowania czarnej nóżki ziemniaka. Źródłem infekcji są najczęściej zakażone 

sadzeniaki. 

Choroba może występować na bulwach już podczas zbioru, ale jej największy rozwój 

następuje w okresie przechowywania i wtedy jest przyczyną dużych strat. Na powierzchni 

porażonej bulwy tworzą się ciemnobrunatne plamy, pod którymi miąższ ulega rozmiękczeniu 

i zamienia się w cieknącą masę. Na przekroju bulwy miąższ w miejscu infekcji zabarwia się 
na różowo a następnie ciemnieje. W końcowym stadium choroby cały miąższ bulwy zamienia 

się w cieknącą masę. Skórka bulw pozostaje nie uszkodzona. Dopiero na skutek nacisku ulega 

rozpadowi i na zewnątrz wydostaje się cuchnąca masa, która stanowi źródło dla kolejnych 

infekcji. 

Ochrona polega na: 

- stosowaniu zdrowych, nieporażonych sadzeniaków; 

- uprawianiu odmian ziemniaka o małej podatności na mokrą zgniliznę ziemniaka i czarną  
   nóżkę ziemniaka;  

- unikaniu sadzenia bulw pochodzących z kopca lub przechowalni, w której wiosną 
    znajdowało się więcej niż 10% mokro gnijących bulw; 

- ograniczaniu ranienia bulw podczas zbioru, transportu i sortowania  

- ochronie plantacji przed innymi zarazami, które występując na bulwach stwarzają warunki  

   do wnikania bakterii; 

- wykonywaniu zbioru ziemniaków w temperaturze powyżej 10°C – ogranicza to możliwość 
   ranienia bulw ze względu na większą elastyczność ich tkanek;  

- stwarzaniu korzystnych warunków dla bulw podczas przechowywania – początkowo w 

   temperaturze od 15 do 20°C (sprzyja ona gojeniu się ran), następnie sukcesywnie 

   obniżanych do optymalnego poziomu;  

- odpowiedniej wentylacji przez cały okres przechowywania;  

- dezynfekowaniu przechowalni po zakończeniu sezonu przechowalniczego; 

- zakładaniu kopców w kolejnych latach w innych miejscach; 

- niszczeniu odrzuconych w czasie sortowania gnijących bulw (np. głębokie zakopanie). 

 



 
 

Fot.3. Mokra zgnilizna ziemniaka 

Fomoza ziemniaka 

Fomoza ziemniaka znana także pod nazwą gangrena ziemniaka występuje w Europie 

rzadko i w niezbyt dużym nasileniu. Choroba wywoływana jest przez grzyba Phoma exigua 

var. foveata lub Phoma exigua var. exigua. Źródłem infekcji są porażone sadzeniaki oraz 

gleba. 

Pierwsze objawy na bulwach pojawiają się zazwyczaj dopiero w połowie okresu 

przechowywania. Na powierzchni bulw powstają twarde, brunatne zagłębienia, które ulegają 
powiększeniu, kształtem przypominają odcisk kciuka lub są nieregularne. Część chora jest 

wyraźnie odgraniczona od części zdrowej. Średnica porażonej części bulwy jest zwykle 

większa wewnątrz niż na powierzchni. Na powierzchni porażonych części bulw zazwyczaj 

powstają czarne punkty. Porażony miąższ jest barwy czarnej lub ciemnobrunatnej. Pod koniec 

okresu wegetacji ziemniaka objawy fomozy można także zaobserwować na przyziemnych 

częściach łodyg, w postaci szarobrunatnych, wydłużonych plam. Po jakimś czasie na 

powierzchni porażonych części łodyg powstają również czarne punkty.  

Ochrona polega na: 

- przestrzeganiu przepisów kwarantannowych; 

- niszczeniu pod koniec okresu wegetacji naci; 

- nieopóźnianiu zbioru bulw; 

- ograniczaniu ranienia bulw; 

- jesiennym zaprawianiu sadzeniaków preparatami zalecanymi przeciwko rizoktoniozie. 



 

Fot. 4. Objawy fomozy na bulwach 

 
Parch srebrzysty ziemniaka 

Parch srebrzysty ziemniaka wywoływany jest przez grzyba z rodzaju 

Helminthosporium solani (synonim: Spondylocladium atrovirens). Źródłem infekcji są 
porażone sadzeniaki oraz gleba. 

Podczas przechowywania na powierzchni bulw pojawiają się jasnobrunatne, okrągłe lub 

owalne plamy, które stopniowo ulegają powiększeniu. Plamy stają się srebrzyste. Jest to 

efektem rozwarstwiania komórek tkanki okrywającej powodujących powstawanie szczelin 

wypełniających się powietrzem. Przy wysokiej wilgotności na porażonych fragmentach bulw 

powstaje brunatnoczarny nalot. Bulwy silnie porażone w czasie przechowywania tracą dużo 

wody i wysychają. W efekcie nie nadają się do sadzenia, ponieważ nie kiełkują lub wyrastają 
z nich tylko nieliczne łodygi. 

Ochrona polega na: 

- sadzeniu zdrowych, nieporażonych bulw; 

- unikaniu zbiorów podczas mokrych dni; 

- unikaniu zbyt częstej uprawy ziemniaków na tym samych polu (nie częściej niż co 4 lata); 

- chemicznym zaprawianiu bulw jesienią lub przed sadzeniem; 

- przechowywaniu sadzeniaków w suchych i chłodnych warunkach (od 3 do 5°C); 

- przechowywaniu bulw w wilgotności mniejszej niż 90%. 



 

Fot. 5. Bulwy ziemniaka porażone parchem srebrzystym 

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka 

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka wywołana jest przez gramdodatnią bakterię 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus z działu Actinobacteria. Choroba ta jest objęta 

kwarantanną ze względu na dużą szkodliwość i trudne zwalczanie. Podlega obowiązkowi 

zwalczania z urzędu. Charakterystyczne dla bakteriozy jest to, że przez wiele pokoleń 
rozmnażania ziemniaków nie muszą wystąpić żadne jej objawy (w postaci gnicia bulw lub 

objawy widoczne na roślinach). Źródłem infekcji najczęściej są zakażone sadzeniaki oraz 

zakażona gleba, rzadziej pozostawione na polu resztki porażonych roślin. Bakterie 

rozprzestrzeniana jest przez szkodniki żerujące na bulwach, przez zranienia powstające 

podczas zbioru, transportu, sortowania, poprzez krojenie sadzeniaków oraz przez opakowania, 

w których przechowywano i transportowano sadzeniaki. W okresie wegetacji bakterie z 

zakażonych bulw matecznych, wiązkami przewodzącymi, przedostają się do łodyg, stolonów 

oraz bulw potomnych. 

Objawy w polu pojawiają się zazwyczaj dopiero po okresie kwitnienia ziemniaka. W 

początkowej fazie więdną pojedyncze, dolne liście (często jednostronnie). Następuje także 

zjawisko zwijania się brzegów liści do wewnątrz i ku górze. Dodatkowo można 

zaobserwować zmianę zabarwienia liści na matowo jasnozielone, następnie szarozielone, 

czasami cętkowane, później żółte, aż w końcu brunatne i nekrotyczne. Na przekroju 

porażonych łodyg zazwyczaj nie ma przebarwień, ale wyciśnięty sok jest barwy 

mlecznobiałej. Chore rośliny zwykle zamierają tylko od kilku do kilkunastu dni wcześniej niż 
zdrowe rośliny. Istotnym objawem do identyfikacji bakteriozy pierścieniowej ziemniaka są 
pozbawione turgoru pojedyncze łodygi przy optymalnym zaopatrzeniu rośliny w wodę - po 

deszczu widoczne są na polu zwiędłe łodygi roślin. Objawy na bulwach ziemniaka 

uzależnione są od stopnia nasilenia infekcji. Na przekroju porażonych bulw (często dopiero 

pod koniec przechowywania) widoczne są wąskie, szkliste, żółte lub jasnobrązowe 

przebarwienia pierścienia wiązek naczyniowych. Następuje także gnicie bulw. Po naciśnięciu 

przekrojonej bulwy z pierścienia wiązek naczyniowych wycieka, żółty, serowaty, bezwonny 

śluz bakteryjny. W przypadku dużego zaawansowania choroby przebarwieniom ulega także 

miąższ, a na powierzchni bulw występują nieregularne, gwiazdkowate spękania skórki, przez 



które wycieka żółtobiały serowaty śluz zawierający komórki bakterii. Takie bulwy ulegają 
często wtórnemu porażeniu przez inne drobnoustroje i gniją całkowicie. Przy ocenie 

zdrowotności roślin i bulw ziemniaka konieczne jest stosowanie analizy mikroskopowej, 

serologicznej oraz biologicznej. Spowodowane jest to faktem, iż w chłodne lata na części 

zakażonych bulw i roślin objawy chorobowe nie występują. 
Ochrona polega na: 

- przestrzeganiu przepisów kwarantannowych, tj. na wczesnym wykrywaniu, izolowaniu i  

   niszczeniu ognisk choroby; 

- sadzeniu zdrowych, nieporażonych, kwalifikowanych sadzeniaków; 

- unikaniu krojenia i kaleczenia bulw nasiennych; 

- odpowiednim zmianowaniu; 

- dezynfekowaniu pomieszczeń przechowalni, narzędzi, kontenerów, worków, koszy i innych 

  sprzętów mających kontakt z ziemniakami; 

- regularnym usuwaniu resztek gleby z maszyn i urządzeń do transportu i sortowania 

   ziemniaków; 

- zachowaniu wysokich standardów higienicznych w miejscach produkcji ziemniaka 

- zachowaniu ostrożności przy pożyczaniu sprzętu i przejazdach przez miejsce produkcji  

  ziemniaka; 

- właściwej utylizacji (zagospodarowaniu) odpadowych bulw ziemniaka.  

 

 

Fot. 6. Bulwa porażona bakteriozą pierścieniową 

Opracowano na podstawie: www.notatnikrolnika.pl, http://rolniczeabc.pl 
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