
NIEINFEKCYJNE CHOROBY ZIEMNIAKA

DZIECIUCHOWATOŚĆ BULW ZIEMNIAKA
Choroba występuje dość często, zwłaszcza na glebach lekkich, 

słabo zatrzymujących wodę, szczególnie w latach o niekorzystnym 
rozkładzie opadów atmosferycznych. Na skutek długotrwałej suszy 
bulwy przedwcześnie dojrzewają, gdy jednak wystąpią obfite opa-
dy, wówczas do bulw spływają asymilaty, a bulwy wznawiają wzrost  
w części szczytowej albo też w okolicy oczek tworzą się nowe bulwki. 
Powoduje to zniekształcenie ich. W okresie zbioru skórka na części 
szczytowej bulwy i na małych bulwkach łuszczy się i łatwo ulegają 
one skaleczeniu, wskutek czego gniją. Zawierają one mniej skrobi, 
mają małą wartość handlową i nie nadają się do przechowywania. 

Zapobieganie:
 ▶ w celu ograniczenia choroby odmiany późne należy zbierać wcześniej, a w przypadku większego nasilenia dzieciucho-

watości zniekształcone bulwy bezpośrednio po zbiorze przeznaczyć na paszę lub na przerób.

BRUNATNA PUSTOWATOŚĆ BULW ZIEMNIAKA
Objawy tej choroby są widoczne tylko na przekroju bulw.  

W miąższu występują mniejsze lub większe jamy. Ich ścianki wy-
ścielone są brunatną, chropowatą warstwą korka. Zmiany te wy-
stępują bardzo często w bulwach dużych i są wynikiem zakłóceń  
w działalności enzymów w środkowych partiach tkanki. W tym 
miejscu skrobia ulega rozkładowi. Następuje nekroza komórek,  
a roślina odgranicza partie zdrowe od chorych warstwą korka. Cho-
robie sprzyjają nadmierne opady, zbyt duża rozstawa roślin i prze-
nawożenie azotem.

Zapobieganie:
 ▶ Wykluczenie czynników sprzyjających chorobie, a zwłaszcza 

przenawożenia azotem.

RDZAWA PLAMISTOŚĆ MIĄŻSZU 
BULW ZIEMNIAKA

Jest to choroba dość często spotykana, szczególnie na glebach 
lekkich, przepuszczalnych, a także na gliniastych słabo próchnicz-
nych. Na przekroju bulwy widoczne są rdzawe, niekształtne, nekro-
tyczne plamy, rozmieszczone nieregularnie. Miąższ objęty nekrozą 
po ugotowaniu bulw tworzy twarde czopki. Przyczyna choroby nie 
jest dotychczas poznana. Przypuszcza się, że lokalne zamieranie 
miąższu bulw jest wynikiem zaburzeń w gospodarce wodnej rośliny, 
spowodowanych nieregularnym zaopatrzeniem jej w wodę. Wystę-
powaniu choroby sprzyja zasadowy odczyn gleby. Rdzawa plami-
stość miąższu obniża wartość konsumpcyjną bulw i ich przydatność 
dla przemysłu krochmalniczego. Nie należy też używać chorych 
bulw na sadzeniaki, chociaż choroba nie przenosi się tą drogą, to jednak podobne objawy powodowane są przez choroby 
pasożytnicze, rozprzestrzeniane przez porażony materiał nasienny.

Zapobieganie:
 ▶ prawidłowe przygotowanie gleby do sadzenia;
 ▶ poprawa zawartości substancji organicznej w glebie.



USZKODZENIA TERMICZNE ROŚLIN I BULW ZIEMNIAKA
Nieodpowiednia temperatura może powodować uszkodzenia roślin i bulw w okresie wegetacji, a także uszkodzenia 

bulw podczas przechowywania.

PRZEMARZANIE ROŚLIN
Następuje ona podczas przymrozków wiosennych i jesiennych. W temperaturze od 0oC do -1°C uszkodzenia młodych 

roślin są niewielkie. Liście stają się ciemnozielone, a następnie zamierają i zasychają. Jeśli przymrozki są silniejsze (poniżej 
-2°C) i trwają dłużej, rośliny ulegają przemrożeniu. Po ustąpieniu przymrozku ich pędy więdną i zasychają. Uszkodzone 
rośliny wytwarzają nowe pędy, co znacznie opóźnia dojrzewanie bulw i ma duże znaczenie w przypadku uprawy odmian 
wczesnych oraz plantacji nasiennych (przeznaczonych na sadzeniaki). 

Zapobieganie:
 ▶ ziemniaki przeznaczone na wczesny zbiór należy uprawiać w rejonach mniej zagrożonych przez przymrozki, dobiera-

jąc odmiany bardziej wytrzymałe na niskie temperatury;
 ▶ wcześnie wykonać pierwsze obredlanie młodych roślin.

PRZEMARZANIE BULW
Następuje w temperaturze 0°C. Jeśli obniżka temperatury jest niewielka (do -2°C) i krótkotrwała, uszkodzeniu ulegają 

zewnętrzne części miąższu i wiązki naczyniowe. Na bulwach pojawiają się plamy z ciemną obwódką. Miąższ pod plamami 
ciemnieje. Jeżeli przymrozki są silniejsze i długotrwałe bulwy ulegają całkowitemu zmarznięciu, po odtajaniu zaś miękną  
i gniją. Uszkodzenie bulw przez przymrozki i mrozy może nastąpić również podczas zbioru. Uszkodzone bulwy tracą war-
tość handlową i nie nadają się do przechowywania, ponieważ łatwo gniją. W zależności od stopnia uszkodzenia trzeba je 
przeznaczyć na paszę lub na przerób w gorzelni. 

Zapobieganie
 ▶ bulwy należy zebrać przed występowaniem jesiennych przymrozków.

OPARZENIA SŁONECZNE BULW
W latach gorących i suchych, na glebach lekkich, bulwy przykryte cienką warstwą ziemi,  a zwłaszcza częściowo odkry-

te, ulegają oparzeniom pod wpływem silnego nagrzania lub bezpośredniego działania promieni słonecznych. Na bulwach 
pojawiają się małe, pęcherzykowate plamy, wewnątrz miąższ ciemnieje i zasycha. Czasem stają się one miękkie lub gąbcza-
ste. Nadają się wówczas tylko na paszę. 

Zapobieganie:
 ▶ wyższe obredlanie ziemniaków, przynajmniej częściowo, chroni bulwy przed oparzeniem.

USZKODZENIE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
Opryskiwanie ziemniaków fungicydami bądź insektycydami za pomocą niestarannie umytego opryskiwacza, po sto-

sowaniu preparatów przeciwko chwastom w zbożach, albo też dostanie się tego preparatu na plantacje ziemniaka w czasie 
zabiegu wykonywanego na sąsiednim polu, powoduje zaburzenia we wzroście roślin. Nerwy ulegają rozjaśnieniu, listki 
marszczą się i zaostrzają, a wzrost roślin ulega zahamowaniu. Po pewnym czasie preparat rozkłada się w roślinie, która 
wytwarza znowu normalnie wykształcone pędy. Zmiany chorobowe powodowane przez herbicydy mogą utrudniać pro-
wadzenie selekcji negatywnej i kwalifikacji polowej plantacji nasiennych, a także spowodować obniżkę plonu. 

Zapobieganie:
 ▶ starannie czyścić opryskiwacze po stosowaniu herbicydów.
 ▶ herbicyd stosować w dzień bezwietrzny.



NIEDOBÓR MAGNEZU
Zapotrzebowanie na magnez w uprawie ziemniaka szczególnie 

po kwitnieniu jest znaczne. Z uwagi na dużą zależność między prze-
biegiem procesów asymilacyjnych a zawartością magnezu, ziemnia-
ki z niedoborem magnezu wykazują mniejszą kumulację skrobi oraz 
dają mniejsze plony bulw. We wczesnym stadium rozwoju ziemnia-
ka liście są bladozielone przy normalnym wzroście rośliny. W póź-
niejszym stadium rozwoju liście stają się żółte i zwijają się, a przy 
tym stają się bardzo łamliwe.

Zapobieganie:
 ▶ systematyczna regulacja odczynu na glebach kwaśnych;
 ▶ nawożenie zrównoważonymi dawkami nawozów potasowych  

i fosforowych;
 ▶ stosowanie nawozów zawierających magnez.

NIEDOBÓR BORU
Bor odgrywa dużą rolę w uprawie ziemniaka zarówno w aspek-

cie plonotwórczym, jak i jakościowym. Szczególnie wysokie pH gle-
by może prowadzić do niedoboru boru. Powoduje to pękanie bulw 
ziemniaka i zwiększa możliwość infekcji uprawy. Rośliny stają się 
karłowate, wolniej rozwijają się, liście młodsze ulegają deformacji,  
a system korzeniowy zamiera.

Zapobieganie:
 ▶ niedopuszczenie do przewapnowania gleby;
 ▶ stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego;
 ▶ nawożenie nawozami zawierającymi bor.

NIEDOBÓR MANGANU
Mangan jest jednym z ważniejszych pierwiastków biorących 

udział w procesach przemiany materii zachodzących w ziemniaku 
i dlatego jego niedobór powoduje znaczne zmniejszenie zawartości 
skrobi i witaminy C w roślinie. Dostateczna ilość manganu w upra-
wie ziemniaka powoduje jego znacznie lepszy rozwój oraz wcze-
śniejsze kwitnienie. W przypadku niedoboru następuje bledniecie 
najmłodszych liści, stają się one płaskie, zwiędnięte, punktowo żółk-
nące. Obrzeża liści oraz żyłki mają często zdrowy wygląd.

Zapobieganie:
 ▶ unikanie uprawy na glebach lżejszych;
 ▶ unikanie wapnowania dużymi dawkami nawozów wapniowych, 

a szczególnie wapna węglanowego;
 ▶ unikanie intensywnego nawożenia mineralnego;
 ▶ unikanie niskich dawek nawozów potasowych;
 ▶ stosowanie nawozów zawierających mangan.
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