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Streszczenie 
Umiejętne stosowanie środków ochrony roślin jest jednym z głównych elementów integrowanej ochro-
ny roślin, która daje największe efekty, lecz jednocześnie stwarza duże zagrożenia związane z możli-
wością niekorzystnego wpływu na środowisko oraz powstawania odporności patogenów na pestycydy. 
Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania ziemniak jest w dużym stopniu narażony na ataki 
wielu agrofagów. W uprawie ziemniaka do patogenów o największym ryzyku indukowania odporności 
należą grzyby z rodzaju Alternaria oraz organizm grzybopodobny Phytophthora infestans. Właściwa 
ochrona powinna uwzględniać mechanizmy działania fungicydów i ich mobilność oraz fazy rozwojowe 
ziemniaka i warunki pogodowe w okresie wegetacji.  
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d 1 stycznia 2014 r. obowiązują w 
Polsce przepisy o stosowaniu inte-
growanej produkcji rolniczej, która 

ma na celu uzyskiwanie produktów rolnych 
najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdro-
wia ludzi i konkurencyjnych na rynku, a jed-
nocześnie ochronę otaczającego środowiska 
bez naruszania krajobrazu rolniczego (No-
wacki 2014).  
 Założeniem integrowanej ochrony roślin 
jest łączenie zabiegów agrotechnicznych, 
wykorzystanie postępu biologicznego i takie 
stosowanie środków ochrony, aby liczebność 
agrofagów utrzymywała się poniżej progu 
ekonomicznej szkodliwości. Zgodnie z tymi 
zasadami w pierwszym rzędzie do zwalcza-
nia agrofagów wskazuje się metody nieche-
miczne (biologiczne, fizyczne, agrotechnicz-
ne), a po metody chemiczne (stosowanie 
środków ochrony roślin) należy sięgać dopie-
ro wtedy, gdy jest to uzasadnione ekono-
micznie. 
 Ze względu na wegetatywny sposób roz-
mnażania ziemniak jest rośliną w dużym 
stopniu narażoną na ataki wielu agrofagów. 
Stąd też działania w systemie integrowanej 
ochrony mają na celu przede wszystkim pro-
filaktykę (Kapsa i in. 2014), a stosowanie 
środków ochrony powinno być jedynie jej 

dopełnieniem. Po chemiczne metody ochro-
ny należy sięgać w razie konieczności i wte-
dy, gdy istnieje zagrożenie przekroczenia 
progu ekonomicznej szkodliwości danego 
agrofaga. Trzeba jednak pamiętać, że sto-
sowanie metod chemicznych, zwłaszcza 
kiedy nie przestrzega się obowiązujących 
zasad, często stanowi duże zagrożenie dla 
środowiska i pożytecznych organizmów za-
siedlających plantacje ziemniaka. A niewła-
ściwe użycie środków ochrony (najczęściej 
wielokrotnie po sobie lub w obniżonych daw-
kach) może dodatkowo obniżać ich skutecz-
ność poprzez wytworzenie się odporności 
patogenu na daną substancję aktywną. 
 Na podstawie badań FRAC (Fungicide 
Resistance Action Committee) opracowa-
no listę patogenów ziemniaka, których zwal-
czanie wiąże się z różnym stopniem ryzyka 
wytworzenia się odporności na stosowane 
środki ochrony (tab. 1). Wśród patogenów 
stwarzająch ryzyko spadku skuteczności 
fungicydów w wysokim i średnim stopniu 
znalazły się te, które wywołują dwie najgroź-
niejsze choroby ziemniaka – alternariozę 
(Alternaria alternata, Alternaria solani) i za-
razę (Phytophthora infestans). Zwalczanie 
ich ze względu na powszechność i termin 
występowania, ilość źródeł infekcji oraz dużą 
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mobilność (sprawcy zarówno alternariozy, 
jak i zarazy są doskonale przystosowani do 
przenoszenia się z wiatrem na duże odległo-
ści), jest trudne i wymaga użycia wszystkich 
metod dostępnych w integrowanej ochronie 
roślin. Metody biologiczne (odporność od-
mian) i agrotechniczne w przypadku tych 
chorób mogą tylko wspomagać działanie 

środków ochrony roślin. Wymagane jest tu 
nie tylko pełne wykorzystanie metod nie-
chemicznych, ale także odpowiednie podej-
ście do stosowania środków ochrony: 
uwzględnienie wielu czynników, które 
wzmogą skuteczność ochrony, nie stwarza-
jąc ryzyka wytworzenia się odporności. 

Podział sekcji (ciągły)

Tabela 1  
Patogeny ziemniaka o różnym stopniu ryzyka  

tworzenia się odporności (wg FRAC 2014) 

Ryzyko powstawania 
odporności Patogen Wywoływana choroba 

Helminthosporiun solani parch srebrzysty 
Rhizoctonia spp. rizoktonioza Niskie 
Sclerotinia sclerotiorum zgnilizna twardzikowa 
Alternaria solani sucha plamistość liści 
Colletotrichum spp. antraknoza ziemniaka Średnie 
Phytophthora infestans zaraza ziemniaka 
Alternaria alternata brunatna plamistość liści Wysokie Botrytis cinerea szara pleśń 

 
 
 Jednym z ważnych elementów jest ciągłe 
monitorowanie populacji patogenów, zwłasz-
cza P. infestans, który wytwarza wciąż nowe 
ra-sy i genotypy, zdolne przełamywać nie 
tylko odporność odmian (Lees i in. 2012), ale 
także powodować spadek skuteczności 
niektórych substancji aktywnych fungicydów 
(Kapsa 1992, 2002; Śliwka 2013). 
 Kolejnym ważnym czynnikiem jest termin 
stosowania środków oraz dawka na hektar. 
Alternarioza ziemniaka pojawia się w Polsce 
najczęściej w czerwcu, szczególnie w II i III 
dekadzie (Osowski 2012). Najlepszym ter-
minem rozpoczęcia jej zwalczania jest po-
czątek drugiej fali infekcyjnej, kiedy widocz-
ne są pierwsze objawy choroby (Holm 2002, 
Khan i in. 2003, Osowski 2012). Badania 
przeprowadzone przez Gent i Schwartz 
(2003) wykazały, że od chwili wystąpienia 
objawów na dolnych liściach do wytworzenia 
się materiału infekcyjnego może upłynąć ok. 
7 dni, co daje czas na wykonanie skutecz-
nego zabiegu ochronnego. 
 Sprawcą alternariozy ziemniaka są grzyby 
z rodzaju Alternaria: A. alternata i A. solani, 
które występują na ziemniaku przez cały 
okres wegetacji. Liczne badania wykazały, 
że w zależności od warunków meteorolo-
gicznych zmienia się liczebność sprawców 

odnotowywana w pułapkach Burkarda i raz 
dominuje jeden, a raz drugi (Osowski 2012, 
Kapsa 2014). Zaobserwowana zmienność 
występowania sprawców alternariozy może 
być jedną z przyczyn różnej skuteczności 
użytych środków ochrony (Kapsa 2015). Z 
badań laboratoryjnych i polowych wynika, że 
skutecznie zwalczają alternariozę substancje 
czynne mankozeb, propineb, piraklostrobina 
i difenokonazol (Osowski 2012, Kapsa 2014, 
2015) – tabele 2-4. 
 W przypadku zarazy ziemniaka termin 
pierwszego zabiegu jest trudny do wyzna-
czenia. Ze względu na możliwość rozprze-
strzeniania się (nawet do 80 km od źródła 
infekcji) oraz szybkość, z jaką niszczy ona 
nać (do 10% powierzchni asymilacyjnej ro-
śliny dziennie) skuteczna ochrona polega 
przede wszystkim na profilaktyce, czyli wy-
konywaniu zabiegów przed wystąpieniem 
objawów na plantacji i dalszych zabiegach 
do końca sezonu. Stosowany powszechnie 
uproszczony sposób wyznaczania pierwsze-
go zabiegu: na odmianach wczesnych kiedy 
rośliny wchodzą w fazę zwierania w rzędach, 
a na późniejszych – kiedy wystąpią objawy 
choroby na wczesnych, jest mało precyzyjny 
i często zabiegi są wykonywane zbyt późno, 
co obniża skuteczność ochrony.  
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 Innym sposobem, wykorzystywanym na 
plantacjach towarowych, jest rozpoczynanie 
zabiegów w chwili, kiedy rośliny osiągną 
wysokość 15-20 cm. Umożliwia to przepro-
wadzenie jednego lub więcej zabiegów profi-
laktycznych, które odsuną w czasie infekcję i 
stworzą korzystne warunki do gromadzenia 
się plonu. 
 Najskuteczniejszą ochronę przed zarazą 
ziemniaka zapewnia korzystanie z systemów 
decyzyjnych (DSS). Długoletnie badania w 
Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka 
w Boninie nad wykorzystaniem systemu de-
cyzyjnego w ochronie plantacji ziemniaka 
wykazały, że dzięki niemu można było w 
ciągu całego sezonu zmniejszyć liczbę za-
biegów nalistnych o 1 do 3, wykonując jed-
nocześnie 1-2 zabiegi profilaktyczne (Kapsa 
i in. 2014). W doświadczeniach produkcyj-
nych ochrona według wskazań DSS pozwa-
lała zaoszczędzić od 3 do 6 zabiegów 
ochronnych w porównaniu z ochroną inten-
sywną, przy tej samej skuteczności (Bernat, 
Osowski 2010). 
 O skuteczności ochrony decyduje, oprócz 
terminu stosowania i liczby zabiegów, wła-
ściwy dobór środków ochrony roślin (Kapsa 
2012). Do zwalczania zarazy i alternariozy 
zarejestrowane są środki różniące się spo-
sobem działania oraz mobilnością w roślinie 

(tab. 2-4). W zależności od sposobu działa-
nia fungicydu wyróżnia się następujące gru-
py środków: 
• zapobiegawcze = profilaktyczne – fungi-
cyd obecny jest na powierzchni rośliny, a 
jego działanie polega na inaktywacji inoku-
lum grzyba przed kiełkowaniem lub penetra-
cją tkanek; 
• lecznicze = interwencyjne – fungicyd dzia-
ła aktywnie przeciwko patogenowi bezpo-
średnio po zakażeniu, ale zanim objawy cho-
roby staną się widoczne;  
• wyniszczające – fungicyd działa aktywnie 
na patogen wewnątrz widocznego uszko-
dzenia rośliny, chroniąc gospodarza przed 
dalszym rozwojem patogenu. 
 Pod względem mobilności fungicydy dzie-
lą się na następujące podstawowe grupy 
(tab. 5): 
• powierzchniowe (kontaktowe), które nie 
wnikają w głąb chronionej rośliny. Powinny 
być aplikowane przed wystąpieniem infekcji 
(profilaktycznie), aby do niej nie dopuścić; 
• wgłębne (translaminarne), o większej mo-
bilności, mogą się przemieszczać na głębo-
kość kilku warstw komórek, do 2-3 dni po 
infekcji mogą mieć działanie interwencyjne; 
• systemiczne lub układowe – wnikają do 
różnych części rośliny, chronią nowe przyro-
sty. 

Podział sekcji (ciągły) 
Tabela 5 

Sposób działania fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób ziemniaka 

DZIAŁANIE NA PATOGEN 
ZAPOBIEGAWCZE  INTERWENCYJNE, WYNISZCZAJACE 

 INFEKCJA INKUBACJA CHOROBA  
WŁAŚCIWA 

DZIAŁANIE W ROŚLINIE 
POWIERZCHNIOWE  

WGŁĘBNE  
SYSTEMICZNE 

 
 

Dużą pomocą dla producenta ziemniaków 
we właściwym wyborze fungicydu do zwal-
czania zarazy mogą być opinie międzynaro-
dowego gremium specjalistów skupionych 
przy Euroblight (tab. 6). Wybór fungicydu 
powinien uwzględniać jego sposób działania 
oraz mobilność, a także dostosowanie do 
fazy rozwoju rośliny (tab. 7). 
 Przy wyborze fungicydu należy pamiętać 
nie tylko o jego właściwościach, ale także o 

ryzyku powstawania odporności patogenów 
na środki, jeśli są stosowane zbyt często w 
okresie wegetacji. FRAC na podstawie licz-
nych doświadczeń opracował listę substancji 
aktywnych, które różnią się pod względem 
ryzyka powstawania odporności patogenów 
(tab. 2-4). Przy ich aplikowaniu należy prze-
strzegać zasad, które zapewnią skuteczność 
działania.  
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Tabela 7 
Program ochrony w zależności od fazy rozwoju ziemniaka,  

stadium rozwoju patogenu i warunków pogodowych (Kapsa i in. 2014) 

Skala BBCH 

01-09 11-15 21-25 31-39 41-49 51-59 61-69 71-79 81-89 91-99 
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Etap  
rozwoju 

kiełkowanie 
i wschody szybki wzrost tuberyzacja naturalne starze-

nie się roślin 

Zadanie 
ochrony 

ograniczanie  
możliwości infekcji 

ochrona  
nowych  
przyrostów 

utrzymanie ciągłości 
ochrony ochrona bulw 

Typ  
fungicydu 

profilaktycznie              
powierzchniowy,           
w warunkach wilgot-
nej wiosny – wgłębny 

tylko  
układowy 
lub układo-
wo-wgłębny 

wgłębny lub powierzch-
niowy, w przypadku 
wystąpienia zarazy  
łodygowej – układowy 

mający właściwo-
ści ochrony bulw, 
czyli niszczący 
oospory 

Liczba 
zabiegów 1 - 2 2 - 3 3 4 3 

 
 

Według Kapsy (2015) w strategii anty-
odpornościowej należy m.in. unikać poje-
dynczego stosowania substancji aktywnych, 
zwłaszcza tych o wysokim lub podwyższo-
nym ryzyku indukowania odporności, ograni-
czać do maksymalnie 2 zabiegów użycie 
„ryzykownych” fungicydów, uwzględniając 
zalecane przez producenta dawki, oraz prze-
miennie stosować fungicydy z różnych grup 
chemicznych, które nie stwarzają ryzyka 
odporności krzyżowej z użytym wcześniej 
środkiem. 
 Przemienne stosowanie fungicydów o 
różnym mechanizmie działania jest jednym z 
podstawowych narzędzi zapobiegania uod-
pornianiu się agrofagów (Sobczak 2013). 
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