uprawa
CHOROBY. Ograniczanie zarazy ziemniaka i alternariozy

Zaraza zmienną jest
Nim ziemniak trafi na nasz stół, producenci rolni muszą ponieść niemałe nakłady, aby go wyprodukować. Lwią część
tych kwot pochłania ochrona przed chorobami, spośród których najważniejsze jest zwalczanie zarazy ziemniaka. Choroba ta, dzięki dużej zmienności stanowi nadal poważny
i do dziś nie rozwiązany problem. Światowe straty z tytułu
utraty potencjalnych plonów ziemniaka oraz nakłady ponoszone na ochronę plantacji przed tą chorobą sięgają rocznie
4 mld euro.
cydy były niedostatecznie skuteczne,
bowiem wytworzone nowe typy kojarzeniowe zarazy spowodowały wzrost
stopnia porażenia wielu odmian.
Następowało przełamywanie ich odporności genetycznej na dotychczasową, dobrze znaną formę choroby,
 formy liściowej zarazy ziemniaczanej, w przypadku której pierwotnym źródłem zakażeń były
chore sadzeniaki, odrzucone z boku
kopca, podczas jego opróżniania.
Na chorych roślinach rozwijała się
choroba, a pojawiające się zarodniki
były rozsiewane na duże odległości i infekowały kolejne plantacje
ziemniaka.

fot. Edward Krajewski

Spadek plonowania ziemniaków
na plantacjach niechronionych
przed zarazą ziemniaka szacuje się
na 70%, a w przypadku wczesnego
porażenia i silnej epidemii może on
dochodzić nawet do 100%. Na tak
duże straty plonów mają wpływ pojawiające się coraz wcześniej infekcje polowe, które często zaczynają
się na plantacji już w maju, kiedy
nie doszło jeszcze do gromadzenia
plonu. Nie bez znaczenia jest też
duża zmienność i wytwarzanie się
nowych form chorobowych zarazy
ziemniaka:
 formy łodygowej zarazy ziemniaka,
na którą stosowane dotychczas fungi-

W okresie kwitnienia i tuberyzacji, kiedy przyrost liści jest niewielki i następuje
nagromadzenie masy bulw, nadal należy chronić nać ziemniaka
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Mobilne zarodniki

Zarodniki zarazy przenosiły się
z tych źródeł infekcji nawet na odległość kilkudziesięciu kilometrów,
a jedna chora roślina była w stanie
zainfekować 150 ha tej uprawy. Jednak, przy upalnej i suchej pogodzie, ta
starsza forma zarazy na liściach może
ulec zniszczeniu wraz z zaschnięciem
liści i nie rozprzestrzenia się.
Nowa forma agresywnej infekcji zarazy ziemniaka, która atakuje łodygi jest znacznie bardziej agresywna
i rozwija się w każdych warunkach
pogodowych. Choroba najczęściej
lokuje się w górnej lub środkowej
części łodyg rośliny, której aktywności
nie przerywa susza i w sprzyjających
warunkach pogodowych aktywuje się
tworząc nowe ogniska choroby.
Dochodzi wtedy do porażenia
i pogorszenia stopnia jakości przechowywanych bulw. Zarodniki
mogą być spłukiwane przez deszcz
z części nadziemnej chorej rośliny
do gleby i infekować młode, niedojrzałe bulwy. Również kontakt
z chorą nacią w czasie zbioru prowadzi do infekowania zdrowych
bulw, dlatego ważnym czynnikiem
zmniejszającym zasięg infekcji jest
chemiczne lub mechaniczne zniszczenie naci przed zbiorem. Pojawiające się ciepłe zimy, czy okrywa
śniegowa sprawiły, że część niewykopanych, porażonych chorobą
bulw, zimowało do wiosny w glebie
i w postaci samosiewów w innych
uprawach, gdzie nie były chronione, stanowiły dodatkowe źródło
infekcji. Dodatkowym źródłem porażenia roślin ziemniaka, były także
infekcje poprzez zarodniki przetrwalnikowe choroby tzw. oospory.
Mogą one przetrwać niskie temperatury i zachować żywotność w glebie do następnego roku, gdzie stają
się wczesnym źródłem pierwotnego
porażenia roślin ziemniaka.
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Skuteczny program
ochrony

W okresie początkowego rozwoju roślin, po wschodach, gdy mija
50-55 dni od posadzenia sadzeniaków i rośliny są jeszcze zdrowe, zadaniem ochrony jest profilaktyczne
ograniczenie możliwości infekcji
chorobą. Gdy panuje bezdeszczowa,
słoneczna pogoda bez mgieł i porannej rosy, do pierwszego zabiegu
stosujemy preparaty kontaktowe
(powierzchniowe), a przy wilgotnej
pogodzie - wgłębne.
W okresie gwałtownego rozwoju
części nadziemnej, zabiegi powinny
chronić istniejące rośliny, a przede
wszystkim młode odrosty pędów.
Należy wtedy zastosować fungicydy układowe (systemiczne), które
łatwo przemieszczają się do łodyg
i chronią nowe przyrosty roślin lub
układowo-wgłębne, jak np. Infinito
687,5 SC.

Chronić nać

W okresie kwitnienia i tuberyzacji,
kiedy przyrost liści jest niewielki
i następuje nagromadzenie masy
bulw, ochrona ma za zadanie nadal chronić nać ziemniaka. W tym
okresie możemy stosować fungicydy kontaktowe lub wgłębne, ale
w przypadku wystąpienia zarazy
łodygowej - układowe, zawierające
np. propamokarb, jak w preparacie
Tattoo C 75 SC czy Pyton Consento 450 S.C.
Ostatni etap ochrony plantacji
ziemniaków to dojrzewanie bulw
i zasychanie roślin. Tu ważna jest
ochrona plonu bulw. Należy stosować fungicydy zapewniające niszczenie zarodników pływkowych –
zoospor, spływających z chorych ro-

fot. Jolanta Markowska

Skuteczny
program
ochrony
przed zarazą ziemniaka powinien
uwzględniać:
 fazę wzrostu roślin,
 rodzaj występującej infekcji chorobowej,
 optymalny termin wykonania zabiegu,
 dobór odpowiedniego preparatu
ochronnego i jego optymalną dawkę.

Jedna bulwa zainfekowana chorobą podczas wykopek czy transportu, zanim trafi
do miejsca przechowania, może zainfekować około 1000 innych bulw

ślin do gleby i zakażających bulwy.
Dobre rezultaty ochronne uzyskamy stosując preparaty zawierające
fluazynam, jak np. Altima 500 SC.
Najlepiej wówczas zniszczyć nać
chemicznie, desykantem z dodatkiem tego fungicydu. Zabieg desykacji, przeprowadzony w optymalnym terminie, nie tylko zabezpiecza bulwy przed przedostaniem się
wirusów, rizoktoniozy czy wspomnianej zarazy ziemniaka, ale także
przyspiesza osiągnięcie dojrzałości
fizjologicznej bulw oraz przygotowuje plantacje do zbioru i minimalizuje zagrożenie uszkodzeń mechanicznych ziemniaków.

Jedna zainfekowana
bulwa

Jedna bulwa zainfekowana chorobą podczas wykopek, transportu na przenośnikach kopaczek czy
kombajnu, znajdująca się w środkach transportu i na sortownikach,
zanim trafi do miejsca przechowania, może zainfekować około 1000
innych bulw. Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym podczas
zbioru, który powinien przebiegać
przy ciepłej i bezdeszczowej pogodzie, gdy gleba ma ponad 8 0C,
sprawnym sprzętem, bez ubytków
w osłonach amortyzujących przed
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obiciami jest niezwykle ważnym
czynnikiem dla ich dobrego przechowania.

Wyznaczyć
krytyczny moment

W wielu krajach tworzy się systemy wspomagające podjęcie decyzji
w ochronie przed zarazą ziemniaczaną (np. system NegFry). Systemy te, w oparciu o parametry pogody czy termin wschodów ziemniaka, wczesność i odporność odmiany, jak i inne czynniki, pozwalają
na określenie okresów krytycznych,
w których może dojść do porażenia
ziemniaków przez chorobę. Jest on
szczególnie pomocny w określeniu wykonania pierwszego zabiegu
ochronnego. Wykorzystanie stacji
monitorujących przebieg pogody
i stosowanie zabiegów grzybobójczych według wskazań systemu
monitorującego, w porównaniu
do intensywnej ochrony, która zaczynała się najczęściej z chwilą
zwierania ziemniaków w międzyrzędziach i była prowadzona w odstępach cotygodniowych, pozwoliło
na zmniejszenie liczby zabiegów
o 30%. Wyniki tego monitoringu
są dostępne w internecie na stronie
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu pod adresem www.ior.po39

uprawa
znan.pl/monitoring-ziemniaka.php
lub na stronie Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod adresem www.dss.iung.
pulawy.pl.

Rośnie zagrożenie
alternariozą

W ostatnich latach obserwuje się
wzrastające zagrożenie ze strony innej choroby - alternariozy.
Jej objawy są wywoływane przez
dwa gatunki grzyba: Alternaria alternata i Alternaria solani. Ważne
jest, aby użyty do ograniczania tej
choroby fungicyd dobrze zwalczał
oba gatunki grzyba, a nie tylko jeden z nich. W początkowym okresie rozwoju choroby (objawy choroby najczęściej obserwowane są w 50
-70 dni po posadzeniu) bywają
często mylone z objawami zarazy.
Pierwsze objawy choroby występują na roślinach osłabionych w wyniku warunków stresujących - np.
suszy czy nadmiernej wilgotności
albo spowodowanych niedoborem
składników odżywczych (azotu).
Początkowo na dolnych, najstarszych liściach roślin, pojawiają się
liczne, drobne plamy ciemnobrązowego koloru, z koncentrycznie
ułożonymi pierścieniami, przypominającymi słoje drzew. Na granicy
martwej i zdrowej tkanki liścia występuje żółta otoczka (w przypadku
zarazy ziemniaka taka otoczka ma
kolor seledynowy).

Zniszczyć grzybnię

Najlepsze rezultaty w walce z tą
chorobą daje wykonanie zabiegów
chemicznych fungicydami, które dobrze hamują wzrost grzybni
obu gatunków grzyba, zawierającymi w swoim składzie sam mankozeb, jak np. Dithane Neotec
75 WG lub mankozeb z zooksamidem, jak w preparacie Unikat
75 WG. Dobre rezultaty w ograniczaniu wzrostu obu gatunków
grzybni alternarii możemy osiągnąć poprzez zastosowanie fluazynamu, jak np. w preparacie Altima
500 SC lub propinebu zawartego
w preparacie Antracol 70 WG.
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W tabeli wymieniono także inne
fungicydy, które bardzo dobrze
ograniczają A. allternata, jak np. Infinito 687,5 S.C. lub lepiej hamują
rozwój A. solani, jak np. Ridomil
Gold MZ 68 WG lub Revus 250
SC, przy czym drugi gatunek grzyba też jest ograniczany, ale z mniejszą skutecznością. Znajomość objawów chorobowych na liściach może
dopomóc w optymalnym doborze
fungicydu do zastosowanego w gospodarstwie zabiegu ochrony, który
najskuteczniej zwalczy występującą
chorobę na plantacji.

Niszczenie
przed zbiorem

Niszczenie naci przed wykonaniem
zbioru przyspiesza dojrzewanie
bulw oraz zmniejsza ich uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo
chroni bulwy przed porażeniem
przez choroby wirusowe, rizoktoniozę i zarazę ziemniaka. Plantacje
przeznaczone do długotrwałego
przechowywania lub te, z których
pozyskiwać będziemy sadzeniaki,
powinny mieć wykonaną chemiczną desykację, a do zabiegu może
być dodany fungicyd, dodatkowo
powstrzymujący źródła infekcji.
Po wykonaniu desykacji ziemniaki
powinny być wykopane w okresie
dwóch tygodni, najlepiej w słoneczny, bezdeszczowy dzień, gdy bulwy
w znacznie mniejszym stopniu będą
narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Niełatwy ekoziemniak

Ziemniaki są także uprawiane w gospodarstwach ekologicznych, gdzie
znacznie trudniej zapewnić plantacjom uprawnym dobrą zdrowotność.
Podstawą sukcesu w ich uprawie jest
odpowiednie zmianowanie, gdzie
ziemniak nie pojawia się wcześniej
niż co 4-5 lat na tym samym stanowisku, z wykorzystaniem odmian
wczesnych lub o podwyższonej odporności na zarazę. Polecane do uprawy są przede wszystkim odmiany
bardzo wczesne i wczesne, których
sadzeniaki powinny być podkiełkowane a redliny okryte folią lub włók-

niną, aby przyspieszyć ich wegetację
i możliwość nagromadzenia plonu
przed atakiem zarazy i szkodników.
Do uprawy polecane są odmiany
o podwyższonej odporności na zarazę ziemniaka. Niestety, wśród odmian
wczesnych brakuje takich ziemniaków, ale na uwagę zasługuje odmiana Cyprian, posiadająca odporność
na poziomie 5 w skali 9-stopniowej
na zarazę ziemniaka. Plantacje ziemniaka można też zapobiegawczo
opryskiwać preparatami miedziowymi, opartymi na wodorotlenku
miedzi, tlenku miedzi, tlenochlorku
lub siarczanu miedzi. Są to preparaty
kontaktowe, działające powierzchniowo i w okresie wzrostu naci, zabiegi z ich użyciem powinny być powtarzane co 7-10 dni, aby chronić nowe
przyrosty. Zostały one zaznaczone
tłustym drukiem w tabeli.

Skonsultować użycie

Decyzję o ich zastosowaniu należy wcześniej skonsultować z jednostką certyfikującą gospodarstwo
ekologiczne. Unia Europejska dąży
do ograniczenia stosowania preparatów miedziowych i trwają badania nad zastąpieniem ich przez
inne metody ochrony np. poprzez
wielokrotne zastosowanie preparatów mikrobiologicznych zawierających grzyb z rodzaju Trichoderma
asperellum, obecny w dostępnym
w Polsce preparacie Trifender WP.
Stosowanie tego preparatu na glebę przed posadzeniem ziemniaków,
w dawce 1 kg/ha oraz nalistnie, minimum sześciokrotnie, w dawkach
100 g/ha, co 7-10 dni, zmniejszyło
porażenia ziemniaków do poziomu
15% wobec 50% porażenia chorobą na poletku kontrolnym.
Przed zastosowaniem zabiegu należy zawsze dokładnie zapoznać się
z etykietą stosowanych preparatów
i stosować się do zamieszczonych
tam zaleceń oraz do zaleceń Instytutu Ochrony Roślin.
W tabeli podajemy pełną paletę fungicydów do ograniczania
zarazy ziemniaka i alternariozy
ziemniaka.
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Fungicydy do ograniczania zarazy ziemniaka i alternariozy

Dawka fungicydu do ograniczania

Nazwa fungicydu

Zaraza ziemniaka
kg, l/ha

Acrobat MZ 69
Altima 500 SC,
Nando 500 SC,
Zignal 500 SC
Antracol 70 WG
Blotch 500 SC, Bravo 500 SC,
Pilar-chlorotalonil 500SC
Gwarant 500 SC
Champion 50 WP,
Funguran Easy 50 WP
Mag 50 WP
Cuproflow 375 SC
Neoram 37,5
Cuproxat 345 SC
Curzate Cu 49,5 WP
Curzate Top 72,5 WP, Curzate 72,5 WP,
Ekonom MC 72,5 WP,
Inter Optimum 72,5WP, Toska 72,5 WP,
Micexanil 76 WP, Helm-Cymi 72,5 WP
Dithane NeoTec 75 WG,
Mac-Mankozeb 75 WG,
Sancozeb 80 WP
Ekonom 72 WP
Ekonom MM72 WP
Rywal 72 WP
Indofil 80 WP
Fantic M WP
Mohican73 WP
Galben M 73 WP
Folpan 80 WP
Indofil 80 WP
Infinito 687,5 SC
Konkret 50 WP
Mag 50 WP
Merpan 500 SC
Micexanil 76 WP
Miedzian 50 WP
Nordox 75 WG
Armetil MZ 72 WP
Planet 72 WP
Polyram 70 WG
Pyton Consento 450 SC
Pyton 60 WG
Ranman 400 SC Twin Pack
Revus 250 SC
Ridomil Gold MZ 67,8 WG
Tanos 50 WG
Tattoo C 75 SC
Unikat 75 WG
Valbon 72 WG

Alternarioza
kg, l/ha

2,0
0,3-0,4

0,3-04

1,8

1,8
2,0

2-3,0
2,0
2,5-3,0
2,5

Substancja aktywna:
1 - systemiczna;
2 - wgłębna;
3 - kontaktowa
Dimetomorf2, Mankozeb3
Fluazynam3
Propineb3
Chlorotalonil3

-

Chlorotalonil3 + Zn

-

Wodorotlenek miedzi3

2,5-3,5
3,0
5
3

-

Tlenochlorek miedzi3

-`

Siarczan miedzi3
Cymoksanil2, tlenochlorek miedzi3

2

-

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0

-

1,5-2,0
2,0
1,2-1,6
3,0-3.5
2,5
3
2
2,5-3,0
1,0

1,5
2,0
-

2,0
1,5-1,8
1,5-2,0
1,0-1,25
0,2 + 0,15
0,6
2,0
0,5-0,7
1,5-2,5
2,0
1,6

-

2,5
1,5-2,0
1,0
2,5
0,5
2,0-2,5
2,0
-

Cymoksanil2, Mankozeb3

Mankozeb3

Metalaksyl1, Mankozeb3

Benalaksyl1, Mankozeb3
Folpet3
Mankozeb3
Propamokarb1,Fluopikolid2
Tlenochlorek miedzi3, Mancozeb3
Wodorotlenek miedzi3
Kaptan3
Cymoksanil2, Mankozeb3
Wodorotlenek miedzi3
Tlenek miedzi3
Metalaksyl1, Mankozeb3
Metiram3
Propamokarb1,Fenamidion2
Fenamidion2, Mankozeb3
Cyjazofamid3
Mandipropamid 2,3
Metalaksyl1, Mankozeb3
Cymoksanil2, Famoksadan3
Propamokarb1, Chlorotalonil3
Zoksamid3, Mankozeb3
Bentiowalikard2, Mankozeb3

Tłustym drukiem zaznaczono fungicydy polecane dla gospodarstw ekologicznych.
źródło:
1. Program ochrony roślin Flamingo wg stanu na 31.03.2011 r.
2. J. Kapsa – Zaraza wiedzie prym IHAR-PIB Bonin, Nowoczesna uprawa nr 6/2010.
3. J. Kowalska – Ochrona upraw ziemniaków w systemie rolnictwa ekologicznego IOR PIB Poznań 2010 r.

Marian Karasek DODR we Wrocławiu
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