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Wstęp

Jednym z kierunków działania branży ziemniaczanej określonym w Programie dla Polskiego Ziem-
niaka jest profesjonalna produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej. 

Objawy bakteriozy pierścieniowej wywoływane są przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. se-
pedonicus (Cms), które w warunkach naturalnych porażają przede wszystkim rośliny ziemniaka (Solanum 
tuberosum) i pomidora (Lycopersicon esculentum). Bakteria ta nie przeżywa zimy w glebie, lecz przy ni-
skiej temperaturze i wilgotności otoczenia może przetrwać i zachować patogeniczność na resztkach po-
żniwnych i samosiewach rosnących w polu, a także na sprzęcie rolniczym, częściach maszyn, środkach 
transportu, workach i ścianach przechowalni, a nawet na butach i odzieży – na wszystkich powierzch-
niach, które miały kontakt z zainfekowanym materiałem roślinnym. Główny sposób rozprzestrzeniania 
się bakterii na dużą odległość to przenoszenie z zakażonymi sadzeniakami. Mogą je również przenosić 
owady (mszyce, stonka ziemniaczana) oraz rozprzestrzeniać się wraz z wodą. Jednak do infekcji wtórnej 
na polu dochodzi rzadko. Do przenoszenia się bakterii może dojść także w wyniku kontaktu bulw pora-
żonych ze zdrowymi (zwłaszcza gdy bulwy kiełkują, co sprzyja uszkodzeniu powierzchni ziemniaków).

Choroba ta rozprzestrzenia się poprzez:
q	Zakażone bulwy do sadzenia;
q	Kontakt bulw zdrowych z zakażonymi;
q	Samosiewy i inne rośliny psiankowate;
q	Nieoczyszczone i nieodkażone środki transportu, maszyny i narzędzia.

Asekuracja – zabezpieczenie się przed innym rozwojem wypadków, niż spodziewany.
Bioasekuracja – działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otocze-

niu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się w obrębie gospodarstwa wirusów, bakterii, mykoplazm, pasożytów, 
wektorów biologicznych, poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów 
chorobotwórczych.

Bioasekuracja fitosanitarna – dotyczy zapobiegania chorobom roślin oraz likwidowania zagrożeń 
dla zdrowia człowieka i jakości produktów rolnych.

BIOASEKURACJA w produkcji ziemniaka dotyczy:
q	Pola
n	wysadzanie wyłącznie materiału kwalifikowanego;
n	prawidłowe zmianowanie, agrotechnika i nawożenie;
n	dobór właściwych odmian;
n	dezynfekcja maszyn i narzędzi uprawowych;
n	monitoring plantacji;
n	zwalczanie samosiewów i roślin żywicielskich dla agrofagów;
n	ograniczanie przejazdów maszyn przez plantację.
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q	Miejsca produkcji, przechowywania, sortowania 
n	dezynfekcja przechowalni i jej wyposażenia (transporterów, sortowników, urządzeń do mycia 

i pakowania);
n	stosowanie mat dezynfekujących;
n	stosowanie niższych temperatur przechowywania;
n	izolowanie różnych partii ziemniaków i sadzeniaków;
n	stosowanie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi bulw.

q	Plonu
n	ograniczenie ryzyka uszkodzeń bulw poprzez właściwy sposób zbioru;
n	optymalne warunki przechowywania.

q	Przemieszczania i dystrybucji
n	dezynfekcja środków transportu;
n	stosowanie nowych opakowań;
n	dokumentowanie dróg przemieszczania i dystrybucji;
n	stosowanie oznakowani zgodnie z wymogami.

Nie ma skutecznych środków ochrony roślin hamujących rozwój chorób bakteryjnych na ro-
ślinach, najlepszym sposobem ich ograniczania jest profilaktyka. A w szczególności bezwzględ-
ny wybór zdrowego materiału rozmnożeniowego. Do sadzenia zawsze należy stosować sadzeniaki 
kwalifikowane lub bulwy przebadane pod kątem obecności groźnych patogenów ziemniaka (dotyczy 
to zarówno bakterii C. michiganensis ssp. sepedonicus, jak i R. solanacearum (wywołującej rizokto-
niozę). Sadzeniaki powinny być hodowane, przechowywane i przemieszczane osobno od ziemniaków 
konsumpcyjnych lub przemysłowych. Zdecydowanie należy unikać ich krojenia. Ważne jest przestrze-
ganie zasad prawidłowego zmianowania, wysadzanie ziemniaków na glebach dobrze zmeliorowa-
nych i przewiewnych. Należy stosować zwalczanie samosiewów ziemniaka, podobnie jak chwastów 
mogących być rezerwuarem bakterii Rs i Cms. W celu zapobiegania przenoszenia bakterii należy 
unikać stosowania tego samego sprzętu w różnych miejscach produkcji. Jeżeli jest to niemożliwe, 
sprzęt należy czyścić i dezynfekować przed przemieszczeniem do kolejnego gospodarstwa (również 
koła pojazdów przejeżdżających pomiędzy różnymi miejscami produkcji). Ważne jest też prowadzenie 
starannej dokumentacji prac w gospodarstwie, która w razie wykrycia bakterii umożliwi wprowadzenie 
odpowiedniego postępowania kwarantannowego, opisanego w rozporządzeniach ministra rolnictwa.

Działaniami profilaktycznymi w zapobieganiu występowaniu tej choroby są:
q	Zdrowy materiał sadzeniakowy
q	Przestrzeganie zasad prawidłowego zmianowania
q	Wysadzanie na glebach przepuszczalnych i napowietrzonych
q	Zwalczanie samosiewów ziemniaka i innych żywicieli bakterii
q	Unikanie uszkodzeń mechanicznych podczas zabiegów, zbioru, transportu, sortowania i przecho-

wywania
q	Oczyszczanie, mycie i dezynfekcja maszyn rolniczych, środków transportu, miejsc przechowywa-

nia, opakowań.
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Inne metody zapobiegawcze
q	Wysadzanie kwalifikowanego materiału wolnego od patogena, pochodzącego od sprawdzonych firm. 
q Obserwacja roślin obecnych na plantacji, czy nie występują objawy typowe dla bakteriozy (zwijanie 

i żółknięcie liści między nerwami). Lustracje prowadzić od fazy kwitnienia, najlepiej po opadach 
deszczu. 

q	W przypadku podejrzeń zgłosić do odpowiednich służb. 
q	Unikanie uszkodzeń i zranień bulw w trakcie sadzenia, zbioru, sortowania i przechowywania. 
q	Prawidłowe zmianowanie (jako przedplon rośliny zbożowe). 
q	Zachowanie 4-letniej przerwy w uprawie ziemniaka na tym samym polu. 
q	Niszczenie samosiewów ziemniaka, a także innych roślin zasiedlanych przez tego agrofaga (chwa-

sty z rodziny psiankowatych). 
q	Ustawić odpowiednią głębokość kopania. 
q	Zbiór i transport przeprowadzać dla każdej odmiany osobno.
q	Po przerobie nie pozostawiać odpadów w pobliżu przechowalni, lecz utylizować bądź wykorzystać 

na paszę dla zwierząt. 
q	Wykorzystanie osobnego sprzętu przy produkcji sadzeniaków i tych przeznaczonych do konsump-

cji. W przechowalni nie składować bulw w tym samym pomieszczeniu.
q	W trakcie przechowywania utrzymywać optymalne warunki przechowalnicze.

Kolejny aspekt profilaktyki to higiena fitosanitarna w procesie produkcji, dystrybucji i przetwarza-
nia ziemniaków. Przy zwalczaniu bakterii Cms i Rs niezwykle ważne jest odpowiednie czyszczenie 
i mycie wszystkich powierzchni mających kontakt z porażonym materiałem roślinnym. Odzież robo-
czą i niektóre materiały (np. worki) można prać w temperaturze około 90°C° uzyskujemy wówczas 
efekt bakteriobójczy. W odniesieniu do innych powierzchni zazwyczaj tylko chemiczna dezynfekcja 
daje gwarancję całkowitego i skutecznego odkażenia. Jednak ze względu na możliwość neutraliza-
cji substancji czynnych zawartych w dezynfektantach przez resztki organiczne ważne jest usuwanie 
resztek roślin poprzedzające dezynfekcję. W wielu przypadkach może być wskazane wykorzystanie 
myjki wysokociśnieniowej z generatorem pary wodnej i niskopieniących detergentów przemysłowych. 
Skuteczność myjki wysokociśnieniowej jest uzależniona od rodzaju powierzchni i czasu zabiegu (im 
bardziej porowata powierzchnia, tym dłuższy powinien być zabieg). Jeżeli do mycia używamy deter-
gentów, to dezynfekcję powinno poprzedzać płukanie i osuszanie. Dezynfekcję nie zawsze możemy 
przeprowadzać w warunkach kontrolowanych. Należy jednak pamiętać, że skuteczność różnych de-
zynfektantów różni się nie tylko w zależności od koncentracji środka. Wpływ ma też temperatura oto-
czenia i czas stosowania środka dezynfekcyjnego. Największą skuteczność dezynfektanty wykazują 
w temperaturze 15-20°C przy czasie oddziaływania preparatu wynoszącym około 15 minut. W przy-
padku R. solanacearum szczególne zagrożenie może sprawiać fakt, że bakterie przeżywają w glebie 
i wodzie – zarówno w wodach powierzchniowych, jak i irygacyjnych czy używanych do oprysków. 
Dlatego ważne jest zabezpieczenie wszelkich odpadów powstałych w trakcie obrotu oraz przetwarza-
nia ziemniaków. Zwłaszcza ziemniaków pochodzących z partii materiałów zagrożonych, aczkolwiek 
zachowanie ostrożności w stosunku do ziemniaków o nieznanym statusie zdrowotności stanowi rów-
nież ważny element profilaktyki chorób ziemniaka. 
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Dezynfekcja
Jedną z zasadniczych metod zapobiegawczych eliminujących występowanie choroby jest higiena 

fitosanitarna pomieszczeń, narzędzi, maszyn, a także opakowań stosowanych w trakcie całego proce-
su produkcji ziemniaka od wysadzenia do przechowywania.

Skuteczność dezynfekcji, mającej na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów na przedmiotach 
i powierzchniach użytkowych, zależy m.in. od:
q	Kondycji bakterii – ich liczby, gatunku i aktywności fizjologicznej;
q	Właściwości środka dezynfekcyjnego – m.in. stężenia i czasu działania.;
q	Warunków środowiska – głównie temperatury, wilgotności i obecności zanieczyszczeń;
q	Rodzaju dezynfekowanej powierzchni.

Dezynfekcja obejmuje dwa sposoby odkażania powierzchni: 
n	termiczna: pranie odzieży roboczej w temperaturze 90°C, stosowanie pary wodnej 100-150°C, 
n	chemiczna: zastosowanie środka odkażającego.

Dezynfektanty możemy aplikować różnymi sposobami (opryskiwanie, zanurzanie, wcieranie). Zamgła-
wianie może być zastosowane tylko przez wyszkolone firmy. Czyszczenie, mycie, dezynfekcję i spłuki-
wanie prowadzimy rozpoczynając od ścian, szklarni, hali produkcyjnej, w kierunku od góry do dołu, a na 
końcu podłogi od wnętrza ku wyjściu. Z uwagi na toksyczne działanie środków na zdrowie człowieka, 
przed wykonaniem zabiegu warto zaopatrzyć się w obuwie i odzież ochronną. 
q	Stosować się do zaleceń producenta środka i uważnie czytać etykietę. 
q	Prowadzić szczegółowy rejestr aplikacji dotyczący dezynfekcji pomieszczeń. 
q	Przed wejściem do sortowni zamontować maty dezynfekcyjne (dł. 1 m) wypełnione środkiem od-

każającym.
Spośród wielu środków dostępnych na rynku, zastosowanie znajdą tylko te zwalczające bakterię, 

zaś dobór będzie zależny od powierzchni jaką chcemy zdezynfekować i ceny. Istnieje możliwość na-
bycia odporności bakterii na daną substancję czynną, dlatego ważna jest rotacja środków o innym 
składzie substancji aktywnych.

Skuteczny program dezynfekcji
q	Oczyszczanie, mycie
q	Płukanie
q	Osuszanie
q	Dezynfekcja
q	Zabezpieczenie odpadów i resztek roślinnych.

Mimo że objawy bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach spotykamy rzadko, choroba ta może być 
przyczyną znacznych strat ekonomicznych, przede wszystkim ze względu na to, że jako organizm kwa-
rantannowy podlega obowiązkowemu zwalczaniu. W związku z tym pozytywne wyniki obowiązkowych 
przesiewowych badań laboratoryjnych, umożliwiających wykrycie bakterii Cms lub Rs, nawet w niewiel-
kiej koncentracji, skutkują koniecznością wdrożenia postępowania, które ma na celu zapobieganie roz-
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przestrzenianiu się bakterii. Urzędowy nadzór nad przestrzeganiem zasad ograniczania organizmów 
kwarantannowych w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Wykrycie obecności bakterii Cms pociąga za sobą konieczność wprowadzenia w życie określonych 
prawnie czynności, do których należy w pierwszej kolejności wskazanie porażonego i prawdopodobnie 
porażonego materiału roślinnego, skażonych narzędzi i maszyn rolniczych, miejsc produkcji lub po-
mieszczeń składowania bulw. Następnym krokiem jest ustalenie źródła oraz strefy porażenia, a także 
ustalenie postępowania kwarantannowego w gospodarstwach znajdujących się w wyznaczonej strefie 
zagrożenia. Obowiązki producentów, których gospodarstwa znajdą się w tej strefie, nakładane są w for-
mie decyzji administracyjnej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin. Jednym z tych obowiązków jest 
przeprowadzenie zabiegu oczyszczania i odkażania przedmiotów mogących mieć kontakt z porażonymi 
i prawdopodobnie porażonymi bulwami. Ziemniaki znajdujące się na terenie miejsca produkcji uznanego 
za skażone przeznacza się do konsumpcji lub karmienia zwierząt. Innym sposobem utylizacji porażonych 
bulw jest ich wywóz na wyznaczone składowisko odpadów, spalenie lub przerób przemysłowy. Warun-
kiem zastosowania wybranej metody utylizacji jest zagwarantowanie możliwości unieszkodliwienia resz-
tek pozostałych z przerobu, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób gwarantujący, że nie 
istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii C. michiganensis ssp. sepedonicus. Na polach uznanych 
za porażone należy niszczyć samosiewy ziemniaków i inne naturalnie występujące rośliny żywicielskie 
bakterii Cms. Nie wolno tam uprawiać ziemniaków ani innych roślin stwarzających ryzyko rozprzestrze-
niania się bakterii Cms przez trzy sezony wegetacyjne następujące po roku, w którym wykryto skażenie. 
W czwartym sezonie dopuszcza się uprawę ziemniaków w celach innych niż produkcja sadzeniaków 
(z dowolnych ziemniaków). W kolejnym sezonie uprawy ziemniaka, przy zachowaniu właściwego pło-
dozmianu, dopuszcza się sadzenie ziemniaków niezależnie od kierunku uprawy. Ziemniaki podlegają 
obowiązkowej kontroli inspektorów PIORiN, w tym także badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii 
Cms przez okres pięciu lat od stwierdzenia porażenia. Inny sposób postępowania kwarantannowego 
na polach uznanych za porażone dopuszcza zawieszenie uprawy roślin rolniczych lub leśnych w ciągu 
kolejnych czterech sezonów wegetacyjnych na rzecz użytkowania jako pastwisko. W pierwszym sezo-
nie uprawy ziemniaka po tym okresie dopuszczona jest uprawa ziemniaków, ale pod warunkiem uży-
cia sadzeniaków urzędowo kwalifikowanych. Na polach innych niż porażone, w sezonie wegetacyjnym 
następującym po roku, w którym stwierdzono skażenie, nie sadzi się ziemniaków albo dopuszcza się 
uprawę sadzeniaków urzędowo kwalifikowanych z przeznaczeniem bulw pochodzących z tej uprawy do 
konsumpcji lub do przerobu przemysłowego. W drugim sezonie wegetacyjnym po wykryciu porażenia 
dopuszcza się uprawę ziemniaków z kwalifikowanego materiału siewnego na ziemniaki do wysadzenia 
w tym samym gospodarstwie w roku przyszłym, na ziemniaki konsumpcyjne i przemysłowe. W trze-
cim sezonie po wykryciu porażenia na polach innych, niż porażone, dopuszcza się uprawę ziemniaków 
z przeznaczeniem na kwalifikowane sadzeniaki oraz ziemniaki konsumpcyjne i przemysłowe.

Bulwy i rośliny ziemniaka uznane za porażone: 
1. Umieszcza się na składowisku odpadów. 
2. Przeznacza się do przemysłowego przetworzenia, po bezpośrednim i natychmiastowym dostar-

czeniu do zakładu przetwórczego 
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3. Wykorzystuje się do produkcji biogazu: 50°C/ 24 godziny lub 70°C/ 1 godzinę 
4. Konsumpcja (tylko Cms) lub skarmianie po ugotowaniu lub uparowaniu. 
5. Spala się. 
6. Zakopuje na polu gdzie były uprawiane (tylko Cms). 
7. Przeznacza się do skarmienia na surowo lub po zakiszeniu, pod warunkiem, że: obornik będzie 

poddany kompostowaniu 65°C/3 dni, a kompost wykorzystany na tym samym polu, po roku lub 
dwóch teren przeznaczony pod uprawę ziemniaków konsumpcyjnych lub sadzeniaków.

BIOASEKURACJA W ŁAŃCUCHU DOSTAW ZIEMNIAKA
1. Współpraca wszystkich uczestników łańcucha w celu zachowania właściwej higieny.
2. Przechowywanie sadzeniaków w nowych opakowaniach i czystych zdezynfekowanych skrzyniach.
3. Nie przecinanie bulw, nawet jeśli zakupione są sadzeniaki kwalifikowane.
4. Utrzymywanie magazynu, sprzętu i skrzyń w czystości – dezynfekcja!
5. Planowanie prac z wyprzedzeniem, tak aby zachować higienę i jakość.
6. Prowadzenie rejestru wszystkich działań.
7. W miarę możliwości korzystanie z własnego pola i sprzętu.
8. Korzystając z obcego sprzętu pamiętanie o dokładnej dezynfekcji.
9. Nie składowanie w swoim magazynie obcych ziemniaków, a w przypadku ich przyjęcia wydziele-

nie osobnego magazynu i oznakowanie skrzyń.
10. W trakcie obrotu posługiwanie się umowami gwarantującymi pochodzenie produktu, znakowanie 

swojego produktu. Zawsze należy zachowywać formę pisemną. 
11. W przypadku załadunku na transport, wymaganie dezynfekcji poświadczonej protokołem.
12. Bycie transparentnym, informowanie odbiorcy o możliwych ryzykach w swoim produkcie.
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