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BAKTERIOZA PIERŚCIENIOWA ZIEMNIAKA
Co należy wiedzieć, aby skutecznie zwalczać chorobę. 

Dlaczego będzie trudno wyeliminować bakteriozę pierścieniową ziemniaka?

Ziemniak jest rośliną atakowaną przez wiele chorób i szkodników kwarantannowych. 
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka, której sprawcą jest bakteria Clavibacter michiga-
nensis subsp. sepedonicus (Cms) wraz ze śluzakiem (Ralstonia solanacearum), stano-
wi istotne zagrożenie dla upraw ziemniaka w krajach UE. W wielu krajach świata, także  
w państwach członkowskich Wspólnoty, choroba ta ma status kwarantannowy, a więc pod-
lega obowiązkowi zwalczania z urzędu. W Polsce sprawy jej zwalczania są regulowane 
przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, 
poz. 94, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 
2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Dz. U. Nr 
75, poz. 709). W przypadku wykrycia organizmu szkodliwego podejmowane są działania 
administracyjne zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. 

Choroba może być przyczyną poważnych strat gospodarczych. Mogą to być straty 
bezpośrednie – związane z obniżeniem plonu będącym następstwem zamierania roślin  
i gnicia bulw, bądź pośrednie – wynikające z dyskwalifikacji plantacji oraz zakazu eksportu 
i dystrybucji ziemniaków wewnątrz kraju. 

Choroba jest bardzo trudna do wyeliminowania. Według informacji podanej przez 
Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO), dotychczas żaden  
z krajów, gdzie wystąpiła choroba, nie odniósł pełnego sukcesu w zniszczeniu Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus. Często w gospodarstwach, w których zwalczono chorobę, 
po kilku latach stwierdzano następne jej przypadki. Po pierwsze dlatego, że u pewnych 
odmian choroba rozwija się powoli, odmiany te są nosicielami bakterii (tzw. odmiany tole-
rancyjne), a po drugie, jak wykazały doświadczenia w takich krajach jak USA czy Kanada, 
po latach intensywnych działań odstąpiono od przestrzegania procedur fitosanitarnych. 
Głównym przenośnikiem bakterii były wtedy pojazdy transportujące ziemniaki. 

Walce z chorobą nie sprzyja funkcjonujący w Polsce system uprawy, charakteryzujący 
się niskim poziomem stosowania kwalifikowanych sadzeniaków. Prowadzenie produkcji 
ziemniaków w setkach tysięcy gospodarstw znacznie utrudnia ograniczenie choroby do 
takiego stopnia, by nie powodowała ona znacznych strat gospodarczych. Znana jest historia 
zwalczania bakteriozy pierścieniowej w Finlandii, gdzie choroba została wyeliminowana 
z systemu nasiennego dopiero po 25 latach celowych działań (powszechna wymiana sa-
dzeniaków, kompleksowy nadzór służb fitosanitarnych). Było to o tyle łatwiejsze, gdyż 
uprawą ziemniaków zajmuje się w Finlandii tylko kilka tysięcy plantatorów.
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Trudności w skutecznym wyeliminowaniu choroby wynikają też z biologicznej natury 
choroby, która nie do końca została poznana. Do czynników mających istotny wpływ na 
zagrożenie chorobą należą: czynniki klimatyczne sprzyjające rozwojowi patogena, zdolność 
bakterii do przezimowania na porażonych resztkach roślin i samosiewach ziemniaka, zdol-
ność do przeżywania i zachowania patogeniczności na workach, ścianach przechowalni, na 
maszynach oraz innym sprzęcie, który miał kontakt z porażonym materiałem ziemniaka, 
brak skutecznych środków chemicznych i metod biologicznych zwalczania choroby oraz 
występowanie choroby w formie bezobjawowej.

Występowanie choroby w świecie 

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest rozpowszechniona w 31 krajach, na pięciu 
kontynentach. Chorobę po raz pierwszy wykryto w 1906 r. w Niemczech. Szeroko rozpo-
wszechniła się w 1940 r. w Ameryce Północnej.

Jeszcze do niedawna uważano, że choroba występuje w chłodnych, północnych regio-
nach Ameryki, Kanady, Chin oraz w północnej Europie i Rosji, ale ostatnio była odno-
towywana również w kilku bardziej na południe wysuniętych rejonach Europy (Węgry, 
Grecja, Hiszpania).

Na terenie Europy choroba była szeroko rozpowszechniona w całej Skandynawii.  
W dalszym ciągu występuje w większym nasileniu w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, 
Łotwa) oraz w Niemczech, Polsce, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie i na Białorusi. Sporadycz-
nie ogniska choroby wykrywano w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Republice Czeskiej  
i Słowacji. W Danii, Finlandii i Szwecji choroba została zwalczona w systemie nasien-
nym, ale nadal sporadycznie występuje w produkcji towarowej, natomiast w Niemczech od 
2000 roku systematycznie zmniejsza się wykrywalność choroby w ziemniakach zarówno 
nasiennych jak i towarowych. W 2003 r. wykryto pierwsze ognisko choroby na terenie Wiel-
kiej Brytanii (Walia). Kraje takie jak Włochy, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia  
i Słowenia są obecnie uważane za wolne od patogena.

W dwóch głównych regionach produkcji sadzeniaków w Europie, w Szkocji, jak do 
tej pory, nie stwierdzono występowania bakteriozy, natomiast w Holandii wykrywane są 
pojedyncze jej ogniska.

Objawy

Nazwa gatunkowa Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) oznacza „po-
wodująca gnicie”. Występowanie objawów choroby uzależnione jest od wpływu czynni-
ków środowiska, liczby komórek bakterii w tkance, a także odmiany ziemniaka (niektóre 
odmiany są bardziej predysponowane do wystąpienia objawów niż inne). 

Objawy na roślinach

Objawy na liściach i łodygach porażonych roślin ujawniają się pod koniec okresu we-
getacji i mogą być podobne do zmian chorobowych, wywoływanych przez inne patogeny, 
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takie jak: zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans), więdnięcie grzybowe (Verticillium 
alboatrum) lub czynniki fizjologiczne (skutki suszy, czy też objawy starzenia się rośliny). 
Obserwuje się zahamowanie wzrostu chorych roślin, brzegi liści zwijają się, bledną, więdną, 
usychają i zwisają na łodygach. Liście i łodygi zmieniają barwę na matowo-jasnozieloną, 
szarozieloną, czasem są cętkowane, żółte, przy czym charakterystyczne jest żółknięcie 
tkanki pomiędzy nerwami. Więdnięcie postępuje od dołu ku górze łodygi. Mogą być za-
atakowane liście z jednej strony łodygi lub listki z jednej strony liścia. Więdnięcie całych 
pędów występuje wyjątkowo, przy silnym porażeniu roślin. Sucha i upalna pogoda wpływa 
stymulująco na rozwój choroby i wystąpienie objawów, natomiast nadmiar wilgoci hamuje 
i maskuje ich wystąpienie.

Objawy na bulwach

Objawom występującym na częściach nadziemnych rośliny towarzyszą zmiany cho-
robowe w tkance bulw. Objawy na powierzchni bulw i w ich wnętrzu mogą być różne,  
w zależności od tego, w jakiej fazie wzrostu uległy one zakażeniu. Porażenie młodych 
bulw następuje przez stolony. Wczesne objawy porażenia są widoczne na przekroju bulw, 
w części przystolonowej, w postaci różnej długości przebarwień wiązki przewodzącej, od 
szklistych do kremowo-żółtych.

W zaawansowanej fazie choroby przebarwienie wiązki przewodzącej może być jasno-
brązowe i obejmować cały jej pierścień. Przy ściśnięciu bulwy następuje wyciek kremo-
wej, serowatej i bezwonnej masy zgniłych komórek tkanki ziemniaka wraz z licznymi 
komórkami bakterii oraz rozwarstwienie się bulwy na część zewnętrzną i rdzeń. 

W zaawansowanym stadium choroby na powierzchni bulw można zauważyć nieregu-
larne pęknięcia skórki, a wokół oczek lekko czerwone lub brunatne plamy. Takie bulwy są 
szczególnie podatne na wtórną infekcję bakteriami mokrej zgnilizny, która może maskować 
objawy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Metody wykrywania 

Wykrywanie bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus jest trudne ze 
względu na zasiedlanie przez bakterię wewnętrznych części rośliny. Szczegółowe metody 
wykrywania i identyfikacji stosowane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa są zamieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania 
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganen-
sis subsp. sepedonicus (Dz. U. Nr 75, poz. 709). Polegają one na laboratoryjnej analizie 
próby 200 bulw reprezentującej partię do 25 ton. Próbę ocenia się najpierw wizualnie,  
a następnie przeprowadza się ekstrakcję bakterii z tkanki pobranej z okolicy przystolonowej 
bulwy i wykrywa komórki Cms za pomocą testu immunofluorescencyjnego (IF), stosując 
przeciwciała poli- i monoklonalne. Pozytywne wyniki testu potwierdza się w teście bio-
logicznym na oberżynie (gatunek z tej samej rodziny co ziemniak). W kolejnym etapie,  
z tkanki oberżyny izoluje się bakterie na podłoża mikrobiologiczne. Stosowana dotychczas 
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procedura wykrywania sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka nie daje pewności 
wykrycia choroby w przypadku występowania niewielkiej liczby komórek Cms, dlatego 
też w najbliższym czasie, zgodnie z przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej zmianami, 
zostaną wprowadzone nowe, czulsze techniki, np. technika molekularna.

Drogi rozprzestrzeniania się choroby

Za prawidłową można uznać tezę, że sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka ma 
szczególnie dobre warunki do przetrwania i zachowania zdolności do zakażenia w wysoce 
zmechanizowanym systemie produkcji ziemniaków.

Porażony materiał nasadzeniowy

Głównym źródłem rozprzestrzeniania sprawcy bakteriozy pierścieniowej są porażone 
sadzeniaki. Patogen może porażać i zasiedlać ziemniaki w sposób całkowicie bezobjawowy 
i w ten sposób przetrwać nie wykryty przez kilka rozmnożeń sadzeniaków.

Odmiany odznaczają się różną podatnością na występowanie objawów bakteriozy  
w następstwie infekcji, a dodatkowo ich reakcja może różnić się w zależności od warun-
ków środowiska. Ryzyko porażenia bezobjawowego jest większe w tzw. odmianach tole-
rancyjnych, w których bakterie mogą utrzymywać się zachowując żywotność i zdolność 
do zakażenia.

Uszkodzenia

Patogen wydaje się niezdolny do pokonania nieuszkodzonej skórki, ale według niektó-
rych autorów może wnikać przez oczka nieuszkodzonych bulw. Ryzyko rozprzestrzeniania 
się bakterii podczas obrotu wzrasta, jeśli bulwy lub kiełki są uszkodzone. Wszelkie uszko-
dzenia tkanki, a także cięcie bulw przed sadzeniem, ułatwiają infekcje. W szczególności 
podczas sadzenia, gdy bulwy są nadmiernie skiełkowane, łatwo pojawiają się zranienia, 
które narażają tkankę kiełka zdrowej bulwy na kontakt z bakteriami z porażonych bulw.

Porażone powierzchnie

Bakterie łatwo rozprzestrzeniają się w sposób bezpośredni z chorych tkanek ziemniaka 
przez kontakt z innymi bulwami, np. podczas obrotu, a także w sposób pośredni przez 
porażone powierzchnie materiałów do pakowania (skrzynie, kosze, palety, worki, big-bagi 
itp.), maszyn do sadzenia, zbioru i uprawy, przenośników czy sortowników.

Podczas zbioru plonu możliwości rozprzestrzeniania się choroby wzrastają. Patogen 
może przeżyć przez długi okres, możliwe, że nawet przez lata, w wysuszonych tkankach 
ziemniaka i przy względnie niskiej wilgotności. Dowiedziono długotrwałą przeżywalność 
bakterii na maszynach, powierzchniach produkcyjnych i przechowalniczych, odzieży. Bakte-
ria może przeżyć co najmniej 24 miesiące na workach, papierze i plastiku przy wilgotności 
względnej 12% i temperaturze od 5°C do 20°C albo 14 miesięcy przy wilgotności względ-
nej 94%. Temperatura zamrożenia raczej podnosi przeżywalność bakterii. Dowiedziono, 
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że przeżywalność jest niska na mokrych powierzchniach albo na suchych powierzchniach 
w wilgotnych warunkach. W związku z tym, zaleca się mycie (szczególnie parowanie) 
powierzchni przed dezynfekcją.

Przenoszenie w polu

Kwestia zdolności Cms do przeżycia w glebie nie jest jednoznacznie zbadana. Przeży-
walność jest niższa w glebie wilgotnej, a większa w niektórych, ale nie wszystkich, typach 
gleb suchych. Istnieją wskazania, że pewne znaczenie ma rozprzestrzenianie się patogena 
przez podmokłe, nie zmeliorowane gleby i może dochodzić do rozwoju porażenia w polu. 
Faktycznie ryzyko związane z potencjalną przeżywalnością patogena w glebie jest słabo 
zbadane, ale zwykle uważa się je za niskie.

Wiele badań wskazuje na to, że przenoszenie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka  
z rośliny na roślinę na plantacji odgrywa małą rolę. 

Zakażone samosiewy ziemniaka mogą utrzymać porażenie przez kilka kolejnych po-
koleń. Przenoszenie prawdopodobnie następuje przez kontakt z porażonymi samosiewami 
podczas zbiorów i obrotu kolejnego plonu.

Woda

Bakteria w wodzie przeżywa względnie krótko. Może ona przeżyć do 35-52 dni  
w sterylnej wodzie z kranu lub dejonizowanej, a krócej w niesterylnej wodzie powierzch-
niowej. Z powodu braku w wodzie rośliny żywicielskiej, w której Cms mógłby przetrwać 
i rozmnażać się, tak jak to ma miejsce w przypadku śluzaka, jest mało prawdopodobne 
rozprzestrzenianie Cms przez nawadnianie powierzchniowe. Istnieje natomiast możliwość 
przeniesienia Cms poprzez wodę użytą do mycia bulw. Wykazano, że jeżeli w czasie do 
48 godzin od mycia bulw porażonych, tę samą wodę użyje się do mycia bulw zdrowych, 
może dojść do zakażenia bulw.

Owady

Znane są doniesienia o przenoszeniu patogena przez następujące owady: stonkę ziem-
niaczaną, mszycę, konika polnego oraz jeden z gatunków nie występującego w Polsce 
chrząszcza.

Urzędowy nadzór nad zwalczaniem choroby w Polsce sprawuje Państwowa Inspek-
cja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która przeprowadza kontrole wizualne i laborato-
ryjne plantacji ziemniaków i wykopanych bulw. Określa także i nadzoruje sposoby 
postępowania w przypadku wykrycia bakterii. Upowszechnia również wiedzę na temat 
choroby, wśród producentów i dystrybutorów ziemniaków, poprzez szkolenia, ulotki 
instruktażowe, artykuły w prasie fachowej i komunikaty. Jednakże bezpośredni ciężar 
zapobiegania występowaniu choroby i jej zwalczania spoczywa na podmiotach zajmu-
jących się produkcją i dystrybucją ziemniaków. Od podjęcia odpowiednich działań 
zależy powodzenie uprawy i obrotu. Działania, które powinny być podejmowane przez 
te podmioty przedstawiono poniżej.
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Zapobieganie wystąpieniu choroby 

Uprawiać kwalifikowany (lub co najmniej przebadany) materiał sadzeniakowy. 
Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nawet mając wolny od patogena materiał, nie 
jest możliwe, z przyczyn obiektywnych, całkowite wyeliminowanie ryzyka wystąpienia 
porażenia w następnych rozmnożeniach wegetatywnych. Z całą pewnością jednak, 
dokładne rozpoznanie źródła pochodzenia materiału jest najpewniejszym sposobem na 
zredukowanie tego ryzyka do minimum;

Unikać krojenia sadzeniaków;
Obserwować rośliny na plantacji i zwracać uwagę na te o zahamowanym wzroście, 

więdnące z objawami żółknięcia między nerwami i zwijania blaszek liściowych; 
Prowadzić urzędowe kontrole ziemniaków, które obejmują zarówno inspekcje wi-

zualne na plantacji, jak i badania laboratoryjne losowo wybranych prób. Trzeba jednak 
pamiętać, że wykonanie tych badań również nie eliminuje całkowicie ryzyka, że Cms 
w ziemniakach występuje. Taką pewność dałoby dopiero zbadanie wszystkich bulw, 
ale jest to oczywiście ze względów praktycznych niemożliwe; 

Przeprowadzać bezwzględnie dezynfekcję używanych podczas procesu produkcji 
ziemniaków maszyn, sprzętu i pojazdów oraz opakowań i przechowalni, włączając 
w to odzież i obuwie. Natomiast wszelkie odpady powstające w procesie produkcji 
ziemniaków należy utylizować. W przypadku bulw przeznaczonych do sadzenia, zaleca 
się używania nowych opakowań; 

Rozdzielić produkcję ziemniaków sadzeniaków od ziemniaków konsumpcyjnych. 
Użycie tego samego sprzętu i maszyn podnosi ryzyko infekcji krzyżowych. Najbez-
pieczniej byłoby nie używać tego samego sprzętu i maszyn do zbioru ziemniaków 
sadzeniaków i pozostałych oraz nie przechowywać zebranych bulw z obu grup w tym 
samym pomieszczeniu;

Unikać wypożyczania maszyn i sprzętu pomiędzy miejscami produkcji i składo-
wania; 

Unikać zranień bulw przy sadzeniu, wykopywaniu, zbieraniu, sortowaniu i trans-
porcie. Ręczne usuwanie kiełków może być powodem uszkodzeń bulw.

W walce z bakteriozą pierścieniową ziemniaka nie ma obecnie lepszego sposobu 
eliminacji choroby, jak zachowanie wysokiej higieny i wymagań sanitarnych, utrzy-
manie czystości i stosowanie dezynfekcji w całym systemie produkcji ziemniaków  
w kraju. Najważniejszym elementem ograniczającym tą groźną chorobę jest DE-
ZYNFEKCJA.

Dezynfekcja – zasady

Regularnie i systematycznie czyścić i dezynfekować wszystkie maszyny, wyposażenie 
oraz pomieszczenia wykorzystywane w poszczególnych etapach produkcji ziemniaka; 

►
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Dezynfekcję maszyn i wyposażenia powinno poprzedzać dokładne wyczyszczenie 
i wymycie całej ziemi i innych pozostałości. Taka kolejność jest niezwykle ważna  
z uwagi na to, że ziemia i resztki organiczne mogą istotnie zredukować efektywność 
substancji odkażających. Dezynfekcja nie może zastąpić czyszczenia;

Czyszczenie, mycie i dezynfekcję poszczególnych maszyn i urządzeń przeprowadzać 
w sposób systematyczny, rozpoczynając od ich wierzchołka i od wnętrza do płaszczyzn 
zewnętrznych, w dół;

Podczas zabiegu odkażania, płyn dezynfekujący powinien przez co najmniej 10 minut 
mieć kontakt z powierzchnią. W pomieszczeniach zamkniętych najlepiej stosować fumi-
gację. Powierzchnie, w zależności od ich porowatości, zawierają różną liczbę bakterii. 
Wg badań Uniwersytetu Płn. Dakota, USA, liczba bakterii usuniętych z czyszczonych 
powierzchni (100 cm) budynku przechowalni wynosiła (w tys. szt.): dla plastiku – 0,1, 
dla betonu – 12,5, dla metalu – 13,9, dla naturalnego drewna – 22,5, dla pomalowanego 
drewna – 34,3 i dla cegły – 75,5.  
W literaturze spotyka się dużo przykładów negatywnych skutków niestosowania od-

każania maszyn. Oto przykład: wysadzenie czystej partii sadzeniaków za pomocą nie-
odkażonej sadzarki, która wcześniej była użyta do sadzenia porażonej partii, dało ok. 
6% zainfekowanych roślin w polu. Podczas operacji przerobu jedna zainfekowana bulwa 
może zakazić wiele bulw.

W przypadku dezynfekowania przyczepy transportującej ziemniaki należy:
Oczyścić najpierw całą przyczepę z brudu i resztek ziemniaczanych (np. używając 

miotły), po czym przyczepę umyć, rozpoczynając od wnętrza skrzyni, systematycznie 
w dół;

Z umytej przyczepy usunąć całą pozostającą wodę;
Odkazić przyczepę z użyciem odpowiedniego środka dezynfekującego, stosując się 

do instrukcji stosowania tego środka;
Utrzymać, co najmniej 10-minutowy kontakt środka dezynfekującego z odkażaną 

powierzchnią;
Usunąć pozostający na powierzchniach nadmiar środka spłukując go wodą, rozpo-

czynając od wierzchołka. 

Jakie środki dezynfekujące stosować 

Znane są liczne środki dezynfekcyjne, odpowiednie do stosowania w różnych okolicz-
nościach. Wybór uzależniony jest od rodzaju odkażanej powierzchni (drewno, metal, guma 
itp.), stopnia zabrudzenia powierzchni, stopnia korozyjności środka (ważne w przypadku 
występowania materii organicznej na odkażanej powierzchni) oraz od dostępności środka na 
rynku (nie wszystkie środki są zarejestrowane w naszym kraju). Do dezynfekcji mogą być 
stosowane środki ochrony roślin, obecnie zarejestrowane w Polsce do zwalczania bakterii 
lub powszechnie dostępne środki sanitarne o działaniu bakteriobójczym. 
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Wykorzystanie podczas dezynfekcji pary wodnej, przy minimalnej temperaturze 82°C 
przez 5 minut, może być również efektywne, ale nie we wszystkich przypadkach

.
Zalecane postępowanie z przechowalnią (kontenerową), 
przeznaczoną do składowania ziemniaków

Pomieszczenie przechowalni, po zakończeniu sezonu, kiedy wszystkie bulwy są usu-
nięte, powinno być zamiecione, umyte wodą z dodatkiem detergentów pod ciśnieniem  
i odkażone. W okresie poprzedzającym nowy sezon produkcji należy odkażanie powtórzyć. 
Podwójne odkażanie wyeliminuje brud i zredukuje możliwość wystąpienia zakażenia. 
Miejsca o dużym ruchu, gdzie brud i resztki roślinne są osadzone na podłodze przez 
przemieszczające się wózki transportujące ziemniaki, powinny być gruntownie czyszczone 
raz na tydzień. 

Odkażanie kontenerów (po ich uprzednim wyczyszczeniu i umyciu) najlepiej prze-
prowadzić w miejscach osłoniętych (aby uniknąć wysuszającego działania słońca  
i wiatru) pamiętając, że czas pozostawania środka odkażającego na powierzchni powi-
nien wynosić co najmniej 10 minut. Stosowanie pianowych środków dezynfekujących 
ułatwi dezynfekcję w tym zakresie. Przestrzenna fumigacja przechowalni i umieszczo-
nych w niej kontenerów jest tańszym sposobem odkażania; 

Odkażanie drewnianych kanałów wentylacyjnych musi być szczególnie staranne  
z uwagi na materiał, z którego są zbudowane. Drewno jest porowate i trudne do dezyn-
fekcji, dlatego, w miarę możliwości, kanały drewniane należy zastąpić metalowymi, co 
ułatwi dezynfekcję i znacznie zredukuje możliwość przeżywania bakterii;

W przypadku dużych gospodarstw/przedsiębiorstw, należy zadbać o to, aby droga 
przejazdu wózków transportujących ziemniaki z przechowalni do sortowni i dalej do 
miejsca składowania ziemniaków przygotowanych do sprzedaży nie mogła krzyżować 
się z drogą przejazdu pojazdów klientów odbierających towar.

Zalecane postępowanie z sortownią ziemniaków 
(w szczególności dotyczy dużych gospodarstw, 
produkujących sadzeniaki ziemniaka) 

Dostęp do budynku przechowalni i sortowni powinien być chroniony przez za-
mknięte drzwi. Przed drzwiami należy wystawić sanitarne (gąbczaste) maty, nasączone 
płynem dezynfekującym, aby pracownicy mogli na nich wycierać i dezynfekować 
obuwie. Maty należy wyłożyć we wszystkich kluczowych wejściach. Przy wejściu 
wywiesić informację o konieczności wykonywania dezynfekcji obuwia. Wszyscy bez 
wyjątku powinni zastosować się do tych szczególnych procedur;

Płyn dezynfekujący należy uzupełniać codziennie, a na koniec każdego tygodnia 
maty dokładnie umyć, aby usunąć glebę i resztki roślinne. Wymyte i wysuszone maty 
ponownie nasączyć środkiem dezynfekującym; 

►
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Zapewnić obuwie „służbowe”, które nigdy nie powinno opuszczać rejonu prze-
chowalni i sortowni. To ograniczy możliwość przeniesienia bakterii do przechowalni 
z zewnątrz;

Wszystkie partie ziemniaków powinno się uważać za potencjalne źródło choroby. 
Dlatego codziennie należy przeprowadzać odkażanie sortownika: na zakończenie dnia 
pracy, a także po każdej zmianie odmiany i partii sortowanych ziemniaków w ciągu 
dnia; 

Jeśli podłogi i części sortowni są drewniane, to w miarę możliwości należałoby 
zastąpić je metalowymi, a jeszcze lepiej – plastikowymi. To poprawi sanitarne aspekty 
operacji sortowania i ułatwi przeprowadzanie czyszczenia i odkażania;

Ziemniaki, które wypadły z linii sortowniczej należy usuwać  z sortowni i oddzielać 
od innych śmieci, zanim zostaną zmiażdżone przez środki transportu.

Zalecane postępowanie z otoczeniem kompleksu przechowalniczo-sortowniczego 
(w szczególności dotyczy dużych gospodarstw, produkujących sadzeniaki ziemniaka)

Teren wokół przechowalni i sortowni wydzielić (najlepiej ogrodzić płotem), zapew-
niając tylko jeden, kontrolowany wjazd;

Każdy pojazd wjeżdżający na teren przechowalni po towar, za każdym razem powi-
nien być odkażony, najlepiej w komercyjnej myjni, która wystawi dokument potwier-
dzający przeprowadzenie dezynfekcji. Czystość środków transportujących jest ważna 
z tego względu, że pracownicy gospodarstwa nasiennego, pomagając załadować każdy 
pojazd, wchodzą do jego wnętrza i mają kontakt z mogącym tam występować, nabytym 
przy okazji wcześniejszego przewozu ziemniaków, skażeniem;

Pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa (samochody odbiorców i własny sprzęt) 
muszą przejeżdżać przez obniżenie wypełnione środkiem dezynfekującym. Głębokość 
obniżenia musi być taka, aby płyn odkażający całkowicie obmył opony pojazdu. Ob-
niżenie powinno być odpływowe i oczyszczane na koniec każdego dnia pracy w celu 
usunięcia błota i resztek roślinnych;

Od kierowców powinno się wymagać, by stawali na matach dezynfekujących  
i odkażali swoje obuwie, gdy tylko wysiądą z pojazdu. W przypadku większej liczby 
klientów, można np. wyznaczyć pewien obszar (pomieszczenie) dla kierowców, aby 
mogli tam usiąść i zrelaksować się, wypić kawę i skorzystać z toalety, bez chodzenia 
po terenie wokół przechowalni.

Zaostrzone procedury sanitarne, które były i są stosowane w gospodarstwach nasiennych 
za granicą, w dużej mierze przyczyniły się do znacznego ograniczenia choroby. Współautor 
niniejszego opracowania miał w 1984 r. możliwość zwiedzenia farmy nasiennej Porter  
w stanie Maine, USA. Przed wjazdem ustawiona była duża tablica informująca o przestrze-
ganiu reguł obowiązujących na terenie części gospodarczej. Pola ziemniaczane ogrodzono 
wysokim płotem, a przy wjeździe na nie znajdowało się obniżenie wypełnione płynem 
dezynfekującym do odkażania opon przemieszczających się pojazdów. 

►

►

►

►

►

►

►

►



10

Inne działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby

Unikać wysadzania ziemniaków na polach okresowo zalewanych, szczególnie na 
tych częściach pola, gdzie odprowadzanie wody jest niedostateczne (słaby system 
drenażowy);

Nie dopuszczać do nadmiernego skiełkowania sadzeniaków. W przeprowadzonych 
doświadczeniach z użyciem nadmiernie skiełkowanych sadzeniaków (powyżej 2 cm), 
obarczonych 4% porażeniem, stwierdzono zasiedlenie przez patogena w ok. 37% po-
rażonych roślin w polu. Dla porównania, partia sadzeniaków z krótkimi kiełkami (0,5 
cm) dała tylko 9% chorych roślin;

Przestrzegać zasad prawidłowego zmianowania;
Unikać mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie na cele nasienne. W przy-

padku chemicznego zwalczania chwastów, ostatnie redlenie przeprowadzić, zanim 
rośliny pojawią się na powierzchni gleby;

Unikać przejazdów maszynami przez plantację. Porażona nać jest również poten-
cjalnym źródłem infekcji poprzez śluz i sok pochodzący z uszkodzonych łodyg. Jeśli 
istnieje konieczność przejazdów (wielokrotne opryski przeciwko chorobom, np. zarazie 
ziemniaka i wirusom), pojazd zawsze powinien przejeżdżać tymi samymi redlinami. 
W przypadku plantacji nasiennych, ziemniaki z pasów przejazdowych powinny zostać 
zebrane osobno i nie przeznaczane do sadzenia;

Zapewnić ostrożny zbiór i przerób (sortowanie), aby zminimalizować uszkodze-
nia. Zwiększyć udział w dawce nawozowej potasu i fosforu. Sprzyja to tworzeniu się 
mocniejszej skórki. Pod uprawę ziemniaków odkamieniać pola. Odpowiednio ustawiać 
głębokość kopania, w celu uniknięcia cięcia bulw przez maszynę. Ograniczyć wyso-
kość spadania ziemniaków podczas zbioru i przerobu. Zabezpieczyć ostre krawędzie 
urządzeń. Stosować zamknięte ogniwa rolek, itp.;

Wyeliminować z praktyki nasiennej kopcowanie ziemniaków;
Po przerobie ziemniaków nie lokalizować wysypisk odpadów w pobliżu przechowal-

ni. Takie pryzmy mogą stanowić źródło bakteriozy i innych chorób ziemniaka (zarazy 
ziemniaka, czarnej nóżki i mokrej zgnilizny). Jeśli na pryzmach odpadów przezimują 
bulwy i wyrosną rośliny, należy je zniszczyć, używając herbicydów. Odpady ziemnia-
czane (nadgniłe, niekształtne i uszkodzone bulwy) powinny być natychmiast utylizowane 
lub przeznaczone na paszę dla zwierząt gospodarskich;

W przypadku mycia ziemniaków jadalnych, należy dezynfekować i wymieniać 
wodę po każdym myciu danej partii, szczególnie, jeśli ziemniaki pochodzą z różnych 
źródeł (miejsc produkcji); 

Zwalczać samosiewy ziemniaków. Istnieje kilka sposobów ograniczania ilości bulw 
pozostawianych na polu po zbiorze. Przede wszystkim należy przestrzegać zasad dobrej 
praktyki rolniczej, która zminimalizuje udział bulw drobnych. Odpowiednio wyregulo-
wać maszyny zbierające ziemniaki (odległość między ogniwami łańcucha). Stosować 
w płodozmianie uprawy, które skutecznie hamują wzrost i rozwój ziemniaków, jako 
uprawy obcej. Po zbiorze ziemniaków nie stosować głębokiej orki, by pozwolić wy-
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marznąć bulwom znajdującym się w wierzchniej warstwie gleby. W przypadku dużego 
nasilenia samosiewów stosować herbicydy.

Prewencja i zwalczanie bakteriozy w firmach hodowlano-nasiennych 

Firmy hodowlano-nasienne muszą zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznej 
produkcji materiałów nasiennych przedbazowych i bazowych, występuje tam bowiem kon-
centracja produkcji materiału wyjściowego dla nasiennictwa, wysoki stopień mechanizacji 
procesów produkcyjnych i kontakt z setkami odbiorców z całego kraju. Dlatego firmy takie 
zobowiązane są do przedsięwzięcia szeregu środków zaradczych i wprowadzenia ostrego 
reżimu sanitarnego. Przykładowo możliwe jest podzielenie terenu gospodarstw na strefy:

Strefa I – Laboratorium mikrorozmnażania in vitro. Przed wejściem wywieszona jest 
tablica informująca o znacznie ograniczonym dostępie do pomieszczeń. Wystawione są maty 
sanitarne. Personel jest zobowiązany do przestrzegania szczególnych zasad zachowania 
czystości. W celu niedopuszczenia do pomieszczeń laboratorium kurzu wytwarzanego przez 
ruch pojazdów, wiatr itp. zamontowane są urządzenia (wentylatory, filtry powietrza itp.), 
które powodują w pomieszczeniach wytworzenie tzw. pozytywnego ciśnienia powietrza.

Strefa II – Produkcja minibulw w kompleksie szklarniowym. Przed wejściem do kom-
pleksu pracownicy przebierają się w specjalnym pomieszczeniu zlokalizowanym tuż przy 
jedynym, kontrolowanym wejściu. Aby być pewnym, że zrobili to prawidłowo, w szklar-
niach obowiązuje inny kolor odzieży ochronnej. Zmieniają też obuwie robocze. Przed każdą 
szklarnią wystawione są maty odkażające. Wystawiony jest zeszyt, w którym pracownicy 
notują godziny wejścia i wyjścia z kompleksu, rodzaj wykonywanej pracy i stosowane 
procedury sanitarne. Dwa razy w roku, przed wysadzaniem roślin in vitro i po zbiorze 
minibulw, przeprowadza się gruntowną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń kompleksu.

Strefa III – Przechowalnia wraz z sortownią materiałów przedbazowych (PBIII i PBII). 
W kompleksie obowiązują procedury sanitarne i inne opisane powyżej. 

Strefa IV – Przechowalnia wraz z sortownią materiałów bazowych i kwalifikowanych 
(BI, BII, CA). W tym kompleksie przechowuje się, przerabia i prowadzi sprzedaż ziemnia-
ków kwalifikowanych. W tej strefie obowiązują procedury sanitarne związane z bezpośrednim 
kontaktem z odbiorcą.

Strefa V – Przechowalnia materiałów hodowli nowych odmian ziemniaka. Zasadniczymi 
elementami strategii firm hodowlano-nasiennych w zakresie przeciwdziałania obecności 
bakteriozy pierścieniowej w produkcji nasiennej są: masowa produkcja materiałów wyj-
ściowych tzw. minibulw, skrócenie cyklu namnażania ziemniaków, izolacja części hodow-
lanej, produkcyjnej i handlowej oraz intensywne testowanie na obecność bakterii wszystkich 
kategorii hodowlanych i nasiennych.

Z zakresu problematyki produkcji nasiennej ziemniaka interesującym przykładem wy-
dają się być duńskie działania, które wprowadzono na czas zwalczania choroby. W re-
jonach zamkniętych wydzielono kilka dobrze izolowanych gospodarstw, którym firmy 
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hodowlano-nasienne powierzały namnażanie materiałów przedbazowych (PB). Uzyska-
ny materiał sadzeniakowy był przejmowany przez te firmy do dalszego rozmnażania we 
własnych gospodarstwach lub na podstawie umów licencyjnych w przedsiębiorstwach  
i gospodarstwach nasiennych. Podmioty te mogły prowadzić dalsze namnażanie w ramach 
tego samego miejsca produkcji według obowiązującego schematu: z BI stopniowo do CB.  
W przypadku sprzedaży na zewnątrz, następowała urzędowa degradacja, np. z BII, za-
wsze do najniższego stopnia CB. Każde gospodarstwo nasienne, aby móc kwalifikować 
ziemniaki zgodnie ze schematem nasiennym, zmuszone było do zaopatrywania się w BI 
w firmie hodowlano-nasiennej. System zapewnił lepszą kontrolę rozprowadzania materia-
łów nasiennych przez służby sanitarne, zmniejszył liczbę podmiotów prowadzących obrót 
nasienny, w tym nieuczciwych uczestników rynku, a przede wszystkim pozwolił znacznie 
skuteczniej ograniczyć występowanie bakteriozy pierścieniowej.

***

W skutecznej walce z chorobą ważna jest świadomość istniejących zagrożeń i wiedza 
na temat czynnika sprawczego, a także wspólne działania całego sektora ziemniaczanego 
w ograniczaniu źródeł występowania. To, że obecnie to czy inne gospodarstwo jest wolne 
od choroby, nie znaczy wcale, że może czuć się bezpieczne. Dlatego, dla bezpieczeństwa 
wszystkich, te szczególne procedury w całym systemie produkcji ziemniaków, muszą być 
przestrzegane i stosowane.
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