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wie choroby ziemniaka, czarna nóżka 
i mokra zgnilizna, powodowane są 
przez bakterie, które mają zdolność 

rozkładania ścian komórkowych w części 
nadziemnej i w bulwach. Według badań an-
kietowych prowadzonych w Zakładzie Na-
siennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w 
Boninie (Osowski 2010) oraz w badaniach 
polowych Czajki i innych (2006) rośliny z 
objawami czarnej nóżki na plantacjach 
ziemniaka w ostatnich latach stanowiły śred-
nio ok. 2%, w skrajnych wypadkach zdarzało 
się silne porażenie, sięgające ok. 30% (Ga-
wińska-Urbanowicz 2009). Porażenie roślin, 

w tym bulw, może mieć formę utajoną, czyli 
latentną, w której bakterie znajdują się we-
wnątrz rośliny/bulwy, ale objawów choroby 
nie widać. Sytuacja może się zmienić, kiedy 
zaistnieją warunki sprzyjające uaktywnieniu 
się bakterii i w następstwie rozwojowi choro-
by, czyli duża wilgotność i optymalna tempe-
ratura dla rozwoju bakterii zarówno w polu, 
jak i w przechowalni. Bakterie wywołujące 
obie wymienione choroby należą do różnych 
rodzajów (tab. 1). Wraz z rozwojem metod 
różnicowania gatunków bakterii ich nazwy 
czasami się zmieniają, co pokazano w tabeli.  
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Tabela 1 
Nazwy bakterii powodujących dwie choroby ziemniaka: czarną nóżkę i mokrą zgniliznę 

Nowa nazwa Synonim Źródło 

Pectobacterium atrosepticum Erwinia carotovora subsp. atroseptica * 

P. carotovorum subsp.  
carotovorum 

E. carotovora subsp. carotovora 
* 

P. wasabiae E. carotovora subsp. wasabiae  * 

P. carotovorum subsp. 
brasiliensis 

 
*** 

Dickeya dianthicola 
E. chrysanthemi biovar 1, 7, 9; E. chrysanthemi 
pv. dianthicola, P. chrysanthemi pv. dianthicola 

** 

D. chrysanthemi bv.  
chrysanthemi 

E. chrysanthemi biovar 5; E. chrysanthemi pv.  
chrysanthemi; P. chrysanthemi pv. chrysanthemi 

** 

D. dadantii 
E. chrysanthemi biovar 3 (niektóre szczepy);  
P. chrysanthemi biovar 3 (niektóre szczepy) 

** 

D. zeae 
E. chrysanthemi biovar 8 i 3 (niektóre szczepy);  
P. chrysanthemi biovar 8 i 3 (niektóre szczepy) 

** 

D. paradisiaca 
E. chrysanthemi biovar 4; E. chrysanthemi pv.  
paradisiaca, E. paradisiaca, Brenneria paradisiaca 

** 

„D. solani” E. chrysanthemi biovar 3 (niektóre szczepy) **** 

*Gardan i in. 2003, **Samson i in. 2005, ***Duarte i in. 2004,  
****Sławiak, Łojkowska, van der Wolf 2009 

 
 

W latach 90. ubiegłego wieku prowadzo-
no w Polsce badania nad składem gatunko-
wym bakterii powodujących czarną nóżkę i 
mokrą zgniliznę ziemniaka (Śledź i in. 1998). 
Spośród 700 badanych izolatów bakterii do 
gatunku P. atrosepticum należało: 58% izo-
latów pochodzących z rejonów północnych, 
67% z rejonów centralnych i 50% z połu-
dniowej części kraju. Pozostałe izolaty nale-
żały do gatunku P. carotovorum subsp. caro-
tovorum. Wyizolowano w Polsce także bak-
terie P. wasabiae, zaliczone uprzednio do 
bakterii E. carotovorum subsp. carotovorum 
(Nabhan i in. 2012). 
 W 2004 r. zaczął się pojawiać i szybko 
rozprzestrzeniać w Europie nowy gatunek 
bakterii z rodzaju Dickeya – Dickeya biovar 
3, nazwany roboczo „Dickeya solani”. Bakte-
rie te izolowane są powszechnie w Holandii i 
Izraelu, a ponadto w Holandii rozprzestrze-
nia się także D. dianthicola (Toth i in. 2011). 
Straty ekonomiczne w Holandii związane z 
degradacją plantacji nasiennych wynoszą 

ok. 30 mln euro rocznie (Sławiak i in. 2009). 
Bakterie D. dianthicola były wykryte także w 
ziemniakach w Hiszpanii i w Finlandii (za 
Toth i in. 2011). W Polsce po raz pierwszy 
wykryto bakterie „D. solani” w odmianie San-
te w 2005 r. (Sławiak, Łojkowska, van der 
Wolf 2009).  
 Objawy chorób powodowane przez bakte-
rie Dickeya są podobne, nie do odróżnienia 
od objawów chorób powodowanych przez 
bakterie z rodzaju Pectobacterium (fot. 1 i 2). 
Z pionierskich prac badawczych wynika, że 
bakterie Dickeya spp. wywołują chorobę z 
niższego poziomu inokulum, mają większe 
możliwości rozprzestrzeniania się w roślinie 
(fot. 3.), są istotnie bardziej agresywne, mają 
wyższą optymalną temperaturę wzrostu w 
porównaniu z bakteriami z rodzaju Pectobac-
terium (Czajkowski i in. 2012, Toth i in. 
2011). Nieznana jest wrażliwość odmian 
ziemniaka na te bakterie ani agresywność 
izolatów.  
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Fot. 1. Objawy porażenia bulw przez bakterie „Dickeya solani” (Fera, UK Crown Copyright)  

i Pectobacterium atrosepticum (fot. R. Lebecka) 

 

      
Fot. 2. Objawy porażenia części nadziemnej przez bakterie „Dickeya solani”  

(Fera, UK Crown Copyright) i bakterie z rodzaju Pectobacterium (fot. S. Sobkowiak) 
 
 

 
Fot. 3. Przemieszczanie się bakterii „Dickeya 

solani”, barwionych białkiem fluoresceiny  
(świecącym na zielono), w korzeniach ziemniaka 
(za zgodą J. M. van der Wolf, Wageningen, Holandia) 

 
 

Kolejnym nowym gatunkiem z rodzaju 
Pectobacterium powodującym czarną nóżkę 
ziemniaka i mokrą zgniliznę jest P. wasa-
biae. Wykryto ją na plantacjach ziemniaka w 
Nowej Zelandii (Pitman, Harrow, Visnovsky 
2010), Kanadzie, USA, Iranie (Boer de i in. 

2012), Finlandii, Holandii i Norwegii (wiado-
mość Czajkowski), a także w Polsce (Na-
bhan i in. 2012). Główny sposób rozprze-
strzeniania się bakterii to przemieszczanie 
bulw porażonych latentnie (Tsror i in. 2009). 
Do Izraela bakterie Dickeya zostały przywie-
zione w latach 2004-2006 w porażonych 
latentnie sadzeniakach z Holandii. Wielkość 
porażenia czarną nóżką w polu wynosiła 
średnio 10%, w zakresie od 2 do 30% (Tsror 
i in. 2009). Sadzeniaki są głównym źródłem 
zakażenia, ale oprócz nich także ważnym 
źródłem są inne rośliny uprawne i ozdobne, 
które są gospodarzami dla bakterii pektynoli-
tycznych. P. atrosepticum poraża przeważ-
nie ziemniak, P. carotovorum subsp. caro-
tovorum, poza ziemniakiem – wiele gatun-
ków roślin uprawnych, takich jak marchew, 
brukselka, seler, ogórek, cykoria (Pérom-
belon, Kelman 1980). Bakterie Dickeya mają 
wielu gospodarzy wśród roślin uprawnych, 
jak pomidor, kukurydza, ryż, tytoń, słonecz-
nik, cykoria, karczochy, bananowiec, ana-
nas, oraz wśród roślin ozdobnych, jak difen-
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bachia, filodendron, dalia, chryzantema, 
goździk, fiołek afrykański. Liczne gatunki 
roślin gospodarzy bakterii P. carotovorum 
ssp. i Dickeya spp. wymieniają Ma i inni 
(2007).  

Temperatura jest najważniejszym czynni-
kiem wpływającym na tempo rozmnażania 
się bakterii i ich zdolność do zakażania 
ziemniaka. W temperaturze poniżej 15oC P. 
atrosepticum i P. carotovorum subsp. caro-
tovorum są głównymi sprawcami czarnej 
nóżki i mokrej zgnilizny w ziemniaku, z 
przewagą P. atrosepticum. W wąskim zakre-
sie temperatur bliskim 22oC bakterie P. atro-
septicum i P. carotovorum subsp. carotovo-
rum rozmnażają się w podobnym tempie, w 
wyższych temperaturach dominuje P. caro-
tovorum subsp. carotovorum (Pérombelon, 
Kelman 1980). P. carotovorum subsp. brasi-
liensis, wykrywana w Brazylii, Izraelu i Połu-

dniowej Afryce (Marquez-Villavicencio i in. 
2011), jest podobnie jak P. carotovorum 
subsp. carotovorum ciepłolubna i wirulentna 
w stosunku do ziemniaka, w temperaturze 
28oC istotnie bardziej niż P. atrosepticum. 
Bakterie Dickeya spp. są wyraźnie ciepło-
lubne. Wymagania temperaturowe mają 
swoje odbicie w rozmieszczeniu geograficz-
nym tych bakterii. P. atrosepticum występuje 
powszechnie w klimacie umiarkowanym, 
Dickeya spp. są bakteriami przede wszyst-
kim klimatu tropikalnego, subtropikalnego i 
umiarkowanego ciepłego, a P. carotovorum 
subsp. carotovorum występuje we wszyst-
kich wymienionych strefach. Niemniej jednak 
w latach 80. XX w. w Holandii wyizolowano 
bakterie D. dianthicola, które tolerują niższe 
temperatury (Janse, Ruissen 1988). Opty-
malne temperatury wzrostu bakterii pokaza-
no w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Zakresy temperatur wzrostu bakterii z rodzaju Pectobacterium i Dickeya 

 Temperatura wzrostu (oC)* 

Bakterie mini-
malna 

opty- 
malna 

maksy-
malna 

Pectobacterium atrosepticum 3 27 35 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 6 28-30 37-42 
Dickeya spp. 6 34-37 >45 

*według Pérombelon i Kelman (1980) 

 
 

W ostatnich 20 latach obserwuje się 
zmiany w składzie populacji bakterii pektyno-
litycznych w uprawach ziemniaka. W Polsce 
wykrywa się bakterie z rodzaju Dickeya od 
2005 r. Wyraźne zmiany w składzie populacji 
bakterii, szerzenie się bakterii z tego rodzaju, 
obserwowane są w Holandii, gdzie prowadzi 
się diagnostykę porażenia latentnego sa-
dzeniaków. Badania zmian zachodzących w 
polskiej populacji bakterii pektynolitycznych 
są prowadzone przez zespół badaczy Uni-
wersytetu Gdańskiego.  
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Panczkrałt (groch z kapustą i ziemniakami) 
Ciapkapusta – Śląskie niebo”, proste, typowo śląskie danie serwowane  

ze smażonymi żeberkami lub kotletami mielonymi 
 
 
Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty  
1,3 kg ziemniaków 
60 dag łuskanego grochu 
60 dag wędzonego 
boczku 
45 dag cebuli 
3 dag czosnku 
majeranek, sól, pieprz 
mielony, listek laurowy, 
ziele angielskie 
 
 
 
 
 

Namoczony wcześniej groch ugotować na gęsto.  
Kapustę kiszoną ugotować z dodatkiem liści laurowych, ziela 
angielskiego i skórki z wędzonego boczku.  
Ziemniaki obrać, ugotować, przecisnąć przez praskę.  
Cebule pokroić w kostkę i usmażyć na pokrojonym boczku. 
Czosnek rozgnieść z solą.  
W rondlu połączyć wszystkie składniki, przyprawić majeran-
kiem, solą, pieprzem, dodać rozgnieciony czosnek i dokładnie 
wymieszać. Chwilę potrzymać na ogniu.  
Doskonałe jako dodatek do pieczeni wieprzowej, golonek czy 
pieczonego prosiaka. 
 

Śląskie smaki. Zbiór przepisów potraw  
regionalnych województwa śląskiego  

Red. H. Szymanderska  
Śląska Org. Turyst. Katowice 2011 


