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JAK SKUTECZNIE ZWALCZAĆ CHOROBY
NA PLANTACJACH ZIEMNIAKA
Jednym z ważniejszych problemów na plantacjach ziemniaków jest występowanie różnorodnych patogenów wywołujących liczne choroby tej rośliny. Czynnikiem sprzyjającym ich występowaniu jest wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaka, który powoduje, że jest on szczególnie narażony na ich występowanie. Sprawcy chorób (patogeny) zimują w większości w przechowywanych bulwach lub resztkach roślinnych, pozostawionych w glebie i przenoszą się wraz
z sadzeniakami na rok następny, stanowiąc wiosną źródło zakażenia nowej plantacji.
Choroby atakują rośliny ziemniaka na wszystkich etapach jego rozwoju, począwszy od
sadzeniaka, aż do przechowywanego plonu. Rozwój chorób na plantacji wpływa zarówno na
zmniejszoną obsadę roślin na polach (istotną rolę odgrywa tu mokra zgnilizna i parch srebrzysty), wolniejszy rozwój roślin (niszczenie kiełków przez rizoktoniozę), obniżoną plonotwórczość roślin poprzez zmniejszenie ich powierzchni asymilacyjnej (niszczenie naci przez
zarazę ziemniaka i alternariozę) czy
wreszcie straty ilościowe i jakościowe w przechowywanym plonie (mokra
i sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka).
Nie potrzeba nikogo przekonywać,
że ochrona plantacji przed chorobami
jest konieczna. Zwalczając choroby
poprzez ograniczanie ich rozwoju powinno się stosować przede wszystkim
działania profilaktyczne (tab. 1).
Bardzo ważnym elementem profilaktycznej ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami jest odpowiedni
płodozmian. Uprawa rośliny poprzedzającej uprawę ziemniaka może
wpływać nie tylko na strukturę gleby
i jej zasobność w składniki pokarmowe, ale także wpływać na zdrowotność plantacji. W ostatnich dwóch latach, na polach ziemniaczanych uprawianych po rzepaku pojawił się zupełnie nowy problem zdrowotnościowy
– zgnilizna twardzikowa (fot. 1). Cho- Fot. 1. Objawy zgnilizny twardzikowej na łodygach
roba ta powszechnie występująca na ziemniaka
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Tabela 1. Istotne elementy integrowanej ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami
Etapy uprawy
ziemniaka

Ważniejsze elementy ochrony plantacji

wybór pola, rodzaj gleby, płodozmian
odpowiednie techniki uprawy
optymalne nawożenie i nawadnianie
zwalczanie chwastów
wybór odmiany
zdrowy sadzeniak (kwalifikowany materiał)
Decyzje podejmowane przyspieszenie kiełkowania roślin (podkiełkowanie lub pobudzenie bulw)
w trakcie sadzenia
zaprawianie sadzeniaka i/lub gleby
termin sadzenia i gęstość
usuwanie źródeł infekcji
Ochrona plantacji
optymalne nawadnianie
w okresie wegetacji
ochrona chemiczna (zwalczanie patogenów i szkodników)
dojrzałość bulw
Przygotowanie
niszczenie naci (desykacja)
plantacji do zbioru
odpowiednie warunki pogodowe w trakcie zbioru
i zbiór
unikanie uszkodzeń mechanicznych
przesuszenie ziemniaków i kondycjonowanie
Przygotowanie
sortowanie
ziemniaków do
zaprawianie chemiczne
przechowywania
optymalne warunki przechowywania w zależności od przeznaczenia
i przechowywanie
plonu
Poprzednia
uprawa i decyzje
podejmowane przed
sadzeniem

rzepaku, do tej pory nie była znana w Polsce na roślinach ziemniaka. Z kolei uprawa ziemniaka w monokulturze (ziemniaki po ziemniakach) będzie sprzyjała występowaniu rizoktoniozy (fot. 2). Kolejne lata uprawy ziemniaka na tym samym polu sprzyjają wzrostowi populacji
grzyba Rhizoctonia solani – sprawcy choroby w glebie.
Ważnym elementem ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami będzie także wybór
odporniejszej odmiany ziemniaka do uprawy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarazy ziemniaka. Chociaż w asortymencie zarejestrowanych w Polsce odmian jedynie 14% ma
podwyższoną odporność na tę chorobę, to ich uprawa pozwala na ograniczenie liczby stosowanych zabiegów chemicznych.
Najważniejsze znaczenie w ochronie plantacji ziemniaków przed chorobami ma zdrowy
sadzeniak, szczególnie w profilaktyce chorób bakteryjnych. Chora bulwa, także z utajoną
infekcją jest jedynym źródłem występowania czarnej nóżki na plantacji, a w konsekwencji
mokrej zgnilizny w plonie. Rolnik nie może wpłynąć na przebieg warunków meteorologicznych sprzyjających występowaniu choroby (opady, okresowo zalewane pola), ale kwalifikowane sadzeniaki w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ograniczenie występowania
choroby.
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Sadzenie podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków sprzyja szybszemu rozwojowi roślin, co
ma wpływ na ograniczanie zarówno rizoktoniozy
(wrażliwy kiełek krócej narażony jest na atak grzyba
z gleby), jak i zarazy ziemniaka (rośliny, szczególnie
odmian wcześniejszych,
zdążą wytworzyć większość plonu przed epidemią i zniszczeniem naci).
Bardzo istotnym zabiegiem ochronnym jest
niszczenie źródeł zakażenia. Zabezpieczenie stert
odpadowych (przykrycie
ich czarnymi plastikowymi
płachtami), ochrona chemiczna plantacji odmian
wczesnych przed zarazą, Fot. 2. Rizoktonioza ziemniaka – próchnienie podstawy łodyg
niszczenie samosiewów
ziemniaka w uprawach następczych w znacznym stopniu może ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazy ziemniaka. Z kolei selekcja negatywna (usuwanie chorych roślin wraz
z ich plonem z pola) jest ważnym elementem profilaktyki przed czarną nóżką czy rizoktoniozą.
Oprócz zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych, powszechnie stosuje się ochronę
chemiczną, szczególnie w zwalczaniu zarazy ziemniaka i alternariozy. Prawidłowo prowadzona ochrona chemiczna w okresie wegetacji, z użyciem fungicydów może powstrzymać
lub bardzo spowolnić rozwój choroby, chroniąc rośliny ziemniaka przed całkowitym zniszczeniem.
Posiadając w ręku dobrą broń, jaką są nowoczesne fungicydy, nie należy zapominać o innych ważnych elementach ochrony, m.in. terminowości wykonywania zabiegów. Chemiczna
ochrona przed zarazą może polegać na intensywnym stosowaniu fungicydów już od wschodów ziemniaka lub jako ochrona zrównoważona, opierać się na prognozowaniu występowania patogena i wykorzystaniu systemów decyzyjnych wspomagających podejmowanie decyzji o jej rozpoczęciu.
Najlepszym terminem rozpoczęcia ochrony jest termin zapewniający profilaktyczną
ochronę plantacji (1-2 zabiegi). Warstwa fungicydu profilaktycznego powinna zapewnić
ochronę roślin przed kontaktem z zarodnikami zwalczanego patogena, wywołującego proces chorobowy. W praktyce, najczęściej termin pierwszego zabiegu na polu określany jest
w sposób uproszczony – wykonuje się go w momencie zwierania roślin w rzędach lub gdy
występują pierwsze objawy choroby na plantacjach wcześniejszych odmian. Kolejne zabieAGRO
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gi stosuje się w zależności od warunków pogodowych; przy większym zagrożeniu rozwoju
choroby kolejne aplikacje wykonuje się co 7 dni (fungicydy powierzchniowe) – 10 dni (fungicydy wgłębne lub układowe). W warunkach niesprzyjających chorobie odstępy można wydłużyć do 10-14 dni.
Program stosowania fungicydów powinien uwzględniać stadium wzrostu roślin w chronionej uprawie. Rozwój roślin na plantacji w okresie wegetacji można podzielić na cztery główne
etapy i w zależności od etapu stosować odpowiednią ochronę:
 Okres kiełkowania i wschodów ziemniaka. Zadaniem ochrony w tym okresie jest profilaktyka – ograniczanie możliwości zakażeń. Można zastosować fungicydy o działaniu powierzchniowym. Jeżeli warunki pogodowe w okresie wiosennym zwiększają ryzyko występowania chorób (np. podwyższona wilgotność) należy zastosować fungicydy działające
profilaktycznie, ale i interwencyjnie, czyli wnikające do rośliny, a więc o działaniu co najmniej wgłębnym.
 Okres szybkiego wzrostu plantacji. Stosowanie zabiegów chemicznych w tym okresie
ma przede wszystkim zabezpieczyć ochronę nowych przyrostów. Najbardziej przydatne
w tym czasie będą fungicydy wnikające i przemieszczające się w roślinach, a więc o działaniu układowym (systemicznym) i układowo-wgłębnym.
 Okres kwitnienia, stabilizacji naci i tuberyzacji. Zadaniem dla fungicydów w tym czasie jest utrzymanie ciągłości prowadzonej ochrony, zapobieganie przedwczesnemu zniszczeniu powierzchni asymilacyjnej poprzez ograniczanie rozwoju już istniejących infekcji,
jak też zapobieganie nowym zakażeniom. Intensywność i jakość stosowanych w tym czasie środków ochrony uzależniona jest od warunków meteorologicznych. W warunkach
większego zagrożenia (opady, wysoka wilgotność) stosujemy fungicydy częściej, najlepiej
o działaniu układowym i układowo-wgłębnym. Jeżeli warunki pogodowe nie sprzyjają występowaniu ważnych gospodarczo chorób (wysokie temperatury, susza) można wydłużyć
okresy między kolejnymi zabiegami i stosować fungicydy o działaniu powierzchniowym lub
wgłębnym. W przypadku występowania zarazy łodygowej zawsze należy stosować fungicydy układowe.
 Okres fizjologicznego starzenia się roślin. Zadaniem ochrony w tym okresie jest przede
wszystkim ochrona bulw. Należy więc wykorzystać fungicydy mające właściwości ochrony
bulw, czyli niszczące zoospory.
Ostatnim zabiegiem ochrony plantacji ziemniaka jest desykacja roślin, która zabezpiecza
bulwy przed porażeniem przez wirusy, zarazę ziemniaka i rizoktoniozę, przyspiesza osiągnięcia dojrzałości fizjologicznej bulw, powoduje lepsze przygotowanie plantacji do zbioru czy
zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych.
Unikanie uszkodzeń mechanicznych to podstawa prawidłowo prowadzonego zbioru bulw
ziemniaka. Należy zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak wilgotność gleby (wysoka zawartość wody w bulwach wpływa na ich podatność na uszkodzenia), temperatura gleby (poniżej 8oC bulwy bardziej wrażliwe na spękania), rodzaj zastosowanego do wykopek sprzętu
i doświadczony ich operator.
Przed złożeniem plonu na przechowywanie, bulwy należy przesuszyć (unikanie chorób
bakteryjnych) i poddać je zabiegowi kondycjonowania (kilkudniowe przetrzymanie w temperaturze 14-16oC), który umożliwi zabliźnienie się drobnych ran (zapobieganie rozwojowi suchych zgnilizn).
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