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Integrowana Ochrona Roślin 
Zadaniem integrowanej ochrony roślin jest 

połączenie różnych dostępnych metod ochrony 
ARGOTECHNICZNYCH, BIOLOGICZNYCH 

I CHEMICZNYCH, utrzymujących występowanie 
agrofagów poniżej progów ich ekonomicznej 

szkodliwości.
Metody agrotechniczne i biologiczne - NADRZĘDNE

Ochrona chemiczna – UZUPEŁNIAJĄCA

OBNIŻENIE POZIOMU CHEMIZACJI ROLNICTWA
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Integrowana Ochrona Roślin 

Metody agrotechniczne
• prawidłowe zmianowanie         

zmniejszenie poziomu patogenów w glebie

• właściwy wybór gleby pod uprawę 
ograniczenie porażenia przez parcha zwykłego i występowanie 

alternariozy ziemniaka poprzez unikanie do uprawy gleb lekkich, okresowo 

za suchych i ubogich w składniki pokarmowe

ograniczenie porażenia przez bakterie z rodzaju Pseudomonas
(czarna nóżka, mokra zgnilizna) oraz grzyba Rhizoctonia solani (rizoktonioza
ziemniaka) poprzez unikanie do uprawy gleb ciężkich, podmokłych, trudno 
ogrzewających się

• stosowanie wysokiej jakości materiału 
sadzeniakowego
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Integrowana Ochrona Roślin 
Metody biologiczne (hodowlane)

• dobór odmian charakteryzujących się 
podwyższoną odpornością na najważniejsze 
gospodarczo patogeny
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Integrowana Ochrona Roślin 

Prawidłowa identyfikacja sprawców chorób 
ziemniaka, stanowi istotny element 

integrowanej ochrony tej rośliny
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Choroby ziemniaka

• Choroby grzybowe 
– zaraza ziemniaka

– alternarioza

– rizoktonioza

– parch srebrzysty

• Choroba bakteryjna
– czarna nóżka

– parch zwykły 

• Występowanie każdej z tych chorób powoduje 
obniżenie plonu oraz pogarsza jego jakość.
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) 

• Phytophthora infestans (Montagne) de 
Barry – organizm grzybopodobny

• W Polsce straty plonu spowodowane 
przez zarazę na niechronionych 
plantacjach ziemniaka wynoszą 25–55%.

• Wielkość strat powodowanych przez 
zarazę zależy od:
– terminu wystąpienia choroby w 

sezonie
– nasilenia infekcji

• warunki pogodowe
• odporność uprawianych odmian na 

patogena.
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http://www.fotografartur.pl/portfolio/fotografia-po-godzinach



Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)

• Źródła choroby
• resztki porażonych roślin 

pozostawione na polu

• rośliny wyrastające z chorych 
bulw pozostawionych na 
wysypiskach i miejscach 
przebierania

• porażone sadzeniaki

• rośliny, które uległy porażeniu 
stają się źródłem infekcji dla roślin 
sąsiadujących
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)

Agrotechniczne metody ograniczające występowanie choroby
• używanie do sadzenia tylko zdrowych sadzeniaków 
• niedopuszczanie do występowania źródeł pierwotnej infekcji, jakimi są wyrzucane 

na wysypiska chore bulwy podczas sortowania i przebierania
• stosowanie podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków przesuwające 

wegetację roślin na okres wcześniejszy
• właściwe nawożenie mineralne uwzględniające odpowiednie zaopatrzenie roślin 

we wszystkie makro i mikroelementy
• prawidłowe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
• dobrze uformowane szerokie redliny, które ograniczają ryzyko kontaktu młodych 

bulw z zarodnikami grzyba
• przy stosowaniu nawadniania używać systemów kroplujących
• desykacja naci
• właściwy termin zbioru 
• wykorzystanie wysokiej, genetycznej odporności odmian na patogena
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)

Ochrona chemiczna roślin ziemniaka
• Teoretyczny próg szkodliwości tj. moment korzystny do rozpoczynania 

zabiegów

– Wystąpienie warunków meteorologicznych 
sprzyjających rozwojowi choroby
podwyższona wilgotność względna powietrza

optymalna temperatura: 12-15oC sprzyjają pierwszym 
infekcjom, dalszy rozwój choroby przebiega 
intensywniej w temperaturach wyższych od 18oC

opady

– Zwieranie się roślin w rzędach
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)
Ochrona chemiczna roślin ziemniaka

Nalistne zabiegi ochronne przy wykorzystaniu fungicydów o różnym mechanizmie działania
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Preparaty układowe (systemiczne) Preparaty wgłębne
Preparaty kontaktowe 

(powierzchniowe)

-wnikają do rośliny i przez pewien 
okres krążąc wraz z sokami, 
zabezpieczają ją przed porażeniem.
-ochronne działanie obejmuje 
także nowo przyrastające części 
roślin.
-zdolność wyniszczenia w roślinie 
patogena, jeżeli doszło do infekcji i 
jego rozwój już się rozpoczął. 
-dopuszczalna jest maksymalnie 
dwukrotna ich aplikacja w jednym 
sezonie wegetacyjnym.
-przemienne stosowanie środków 
ochrony (inna substancja aktywna).

-wnikają do rośliny na kilka warstw 
komórek w głąb,
- przemieszczanie się w roślinie jest 
lokalne. 
-ograniczone działanie ochronne w 
stosunku do rozwijających się 
przyrostów.
-przemiennie stosowanie
-skutecznie chronią rośliny na 
plantacjach o zwartym łanie oraz w 
warunkach często powtarzających 
się intensywnych opadów. 
-polecane są do ochrony plantacji 
w pełni rozwoju. 

-chronią rośliny przed infekcją 
przez okres ok. 7 dni. 
-istotne dokładne pokrycie 
roślin fungicydem. 
-nie przemieszczają się w 
roślinie
-nie mają zdolności 
wyniszczania sprawcy 
choroby po jego wniknięciu 
do rośliny. 
-do ochrony plantacji w pełni 
wegetacji, kiedy rozwój części 
nadziemnej roślin jest już 
ukończony. 



Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)

• Częstotliwość oprysków przeciwko zarazie w 
integrowanym systemie uprawy należy uzależnić od:

• przebiegu pogody 

• wczesności odmian

• odporności odmian

• Należy przestrzegać zasad: 
• przemiennego stosowania różnych substancji aktywnych zawartych 

w stosowanych preparatach 

• przy wyborze preparatu należy uwzględnić: 
– fazę rozwoju roślin, 

– warunki klimatyczne, 

– skład chemiczny i sposób działania preparatu 
oraz okres karencji
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) 

Terminy wykonania zabiegów chemicznych

• Odmiany wczesne 

• I zabieg: po zwarciu roślin w rzędzie, ok. 45 dni od posadzenia
preparat o działaniu systemicznym

• II zabieg: po około 10-14 dniach od zabiegu I
preparat o działaniu kontaktowym

• ostatni zabieg: 30 dni przed zbiorem
preparaty skuteczne w ochronie bulw przed zarazą ziemniaka
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Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) 

Terminy wykonania zabiegów chemicznych

• Odmiany średnio wczesne i późniejsze
• I zabieg: w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby

preparat o działaniu systemicznym

• II zabieg: po około 10-14 dniach od zabiegu I
preparat o działaniu kontaktowym lub wgłębnym, w zależności od nasilenia 
zagrożenia

• kolejne zabiegi wykonywać tylko w warunkach dużego zagrożenia 
zarazą

przemiennie preparatami o działaniu kontaktowym co 5-7 dni i wgłębnym co 
10-14 dni

•ostatni zabieg: do końca sierpnia
preparaty skuteczne w ochronie bulw przed zarazą ziemniaka

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Oddział w Jadwisinie



System wspomagający podejmowanie decyzji w ochronie 
roślin ziemniaka

System wspomagania decyzji (Decision support
system – DSS) to zbiór instrukcji, mający 

wesprzeć rolnika lub doradcę w 
podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegu 

chemicznego. Decyzje o wykonaniu zabiegu, o 
terminie i dawce, rodzaju stosowanej metody 
ochrony podejmuje się w wyniku analizy wielu 

czynników (meteorologiczne i odmianowe).
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Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji 
w ochronie roślin ziemniaka

Informacje o zagrożeniu plantacji ziemniaka przez najważniejsze agrofagii
udostępniają za pośrednictwem Internetu liczne instytucje

• „Prognoza negatywna” wystąpienia zarazy
• IUNG Puławy: http://www.ipm.iung.pulawy.pl/

• Optymalny termin rozpoczęcia zabiegów chemicznych przeciwko Ph. infestans
i zagrożenie stonką ziemniaczaną
– Instytut Ochrony Roślin – PIB: http://www.ior.poznan.pl/redir,monitoring_ziemniaka
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-

branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-
wspomaganiapodejmowania-decyzji-w-ochronie-roslin

– Zrzeszenie Plantatorów i Producentów Ziemniaka w Luboniu: http://www.zppz-lubon.pl/
– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile: http://www.zetpezet-pila.com.pl/

• Zalecenia dotyczące ochrony chemicznej ziemniaka przed sprawcą zarazy ziemniaka
– Instytut Ochrony Roślin – PIB: http://stanfit.ior.agro.pl/

• Zalecenia dotyczące chemicznego zwalczania sprawców zarazy ziemniaka 
i alternariozy
– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

http://piorin.gov.pl/sygn/start.phpI
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Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji w 
ochronie roślin ziemniaka – IUNG Puławy
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Alternarioza (Alternaria alternata i Alternaria solani) 
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Sucha plamistość liści 
Aletrnaria alternata

Brunatna plamistość liści 
Alternaria solani



Alternarioza (Alternaria alternata i Alternaria solani) 

– Sucha plamistość liści (Alternaria alternata)
– Brunatna plamistość liści (Alternaria solani)
– Nazywana „suchą zarazą” 

• Szkodliwość
– straty plonu w Polsce 10–30%, na świecie do 70%
– zdrobnienie plonu
– mniejsza liczba bulw

• Źródła choroby
– porażone sadzeniaki
– resztki pożniwne
– sąsiednie uprawy
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Alternarioza (Alternaria alternata i Alternaria solani) 

• Warunki sprzyjające rozwojowi choroby

– temperatura powietrza >18°C 
(optymalna 24–28°C)

– wilgotność względna powietrza około                                                                  
80%, umiarkowane ilości opadów przerywane 
okresami suszy

– uprawa ziemniaków na glebach lekkich okresowo 
za suchych i ubogich w składniki pokarmowe 
(niedożywienie roślin)
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Alternarioza (Alternaria alternata i Alternaria solani) 

Agrotechniczne metody ograniczające występowanie choroby

• stosowanie zdrowych sadzeniaków

• właściwe zmianowanie

• nawożenie dostosowane do potrzeb rośliny i uwzględniające 
zarówno makro- jak i mikroskładniki 

• zbiór w pełni dojrzałych bulw 

• niszczenie resztek pożniwnych

• uprawa odmian o niskiej skłonności na porażenie przez 
patogena
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Alternarioza (Alternaria alternata i Alternaria solani) 

Ochrona chemiczna roślin ziemniaka

• Teoretyczny próg szkodliwości tj. moment 
korzystny do rozpoczynania zabiegów

– Wystąpienie pierwszych objawów choroby na 
roślinach ziemniaka

• Nalistne zabiegi chemiczne fungicydami 
zawierającymi w swoim składzie mankozeb
oraz chlorotalonil. 
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Wykaz środków ochrony roślin

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-

srodkow-ochrony-roslin

• Instytut Ochrony Roślin – PIB
– http://www.ior.poznan.pl/baza/srodki_ochrony_roslin.html
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Rizoktonioza (Rhizoctonia solani)
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Ospowatość bulw 
Zdrobnienie i deformacja 

bulw 

Bulwy powietrzne

Opilśń łodygowa

Próchnienie podstawy łodyg Nekrozy kiełków



Rizoktonioza
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Szkodliwość

• brak kiełkowania

• opóźnienie wschodów 

• osłabienie rozwoju roślin

• straty jakości plonu: zdrobnienie, 
deformacje i spękania bulw

• straty ilości plonu do 50%

Źródła porażenia

• porażone bulwy

• gleba w której zimują skleroty

• resztki pożniwne



Czynniki sprzyjające rozwojowi rizoktoniozy

• sadzenie do zimnej i wilgotnej gleby
• zbyt głębokie sadzenie
• brak zmianowania
• niska temperatura gleby i wysoka jej wilgotność 
w czasie kiełkowania i wschodów roślin
• wysoka wilgotność powietrza i temperatura 
>190C sprzyjają występowaniu ospowatości na 
bulwach
• opóźnienie zbioru bulw po desykacji
• skłonność odmiany 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Oddział w Jadwisinie



Metody ograniczania rizoktoniozy

Metody agrotechniczne

• uprawa co 3-4 lata na tym samym polu

• właściwe nawożenie (potas-podnosi odporność roślin)

• zdrowy materiał sadzeniakowy

• pobudzanie lub podkiełkowywanie bulw w celu skrócenia okresu wschodów

• sadzenie do gleby ogrzanej - sadzeniaki niepodkiełkowane 7-8°C, podkiełkowane 5-6°C

• selekcja negatywna na plantacjach nasiennych

• zbiór po zakończeniu pełni wegetacji roślin

• zbiór bulw przeznaczonych na sadzeniaki po 10-14 dniach od momentu desykacji

Metody hodowlane

• stosować odmiany o niskiej skłonności na występowanie choroby

Metody chemiczne

• zaprawianie bulw
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Czarna nóżka - Erwinia carotovora ssp. 
atroseptica

• Sprawcą choroby są bakterie z 
rodzaju Erwinia.

• Głównym źródłem infekcji w 
sezonie następnym jest bulwa 
sadzeniakowa (mokra zgnilizna).

• Czarna nóżka może występować 
przed wschodami (zgnilizna 
sadzeniaków), po wschodach oraz 
w okresie pełni rozwoju rośliny 
ziemniaka (infekcja wtórna). 
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Czarna nóżka
Źródła zakażenia:

• gleba

• porażone sadzeniaki

• chore rośliny wyrosłe z chorych 
sadzeniaków

• porażone bulwy na stertach 
odpadowych

Warunki sprzyjające rozwojowi:

• temperatura powietrza 23–25°C

• duża ilości opadów lub okresowe 
zalewanie pola wodą

• gleby cięższe - gliniaste

• następcza uprawa po warzywach i po 
łubinie
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Metody ograniczania czarnej nóżki
Metody agrotechniczne:

• prawidłowe zmianowanie

• uprawa certyfikowanego materiału sadzeniakowego

• sadzenie zdrowych nie krojonych sadzeniaków

• pobudzanie lub podkiełkowywanie bulw 

• uprawa na glebach o uregulowanych stosunkach wodnych

• selekcja negatywna (liczba selekcji uzależniona od nasilenia objawów)

• usuwanie samosiewów ziemniaka stanowiących źródło infekcji

• zbiór w pełnej dojrzałości technologicznej

• właściwe przygotowanie  do przechowywania

• przechowywanie w odpowiednich warunkach, w przypadku kopcowania 
miejsce przechowywania zmieniać co sezon

Metody hodowlane: 

• uprawa odmian o podwyższonej odporności

Brak chemicznej ochrony
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Parch zwykły
Jednym z głównych 
problemów w produkcji 
ziemniaka są choroby 
skórki. 

W warunkach naszego 
kraju podstawowe 
znaczenie mają:

 parch zwykły

 parch srebrzysty

 ospowatość
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Czynniki determinujące występowanie parcha zwykłego

Źródła porażenia:

• bakterie bytujące w glebie

• materiał sadzeniakowy 

• resztki pożniwne 

Czynniki decydujące o porażeniu:

• gleba – lekkie gleby piaszczyste o odczynie zasadowym (pH 5,2-7,0)

• czynniki meteorologiczne – susza w okresie wiązania bulw

• agrotechnika 

• odporność odmiany
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Metody ograniczające występowanie parcha zwykłego

Metody agrotechniczne 

• uprawa na tym samym polu co 4-5 lat

• stosowanie przedplonów : gorczycy, łubinu, wyki

• wapnowanie gleb wapnem węglanowym w uprawach przedplonowych –
lepsze przemieszanie wapna w warstwie ornej

• nawożenie nawozami fizjologicznie kwaśnymi, np.: siarczan amonu, 
superfosfat, sól potasowa,  a także stosowanie mikroelementów, takich jak 
miedź, bor, mangan

• zdrowy materiał sadzeniakowy

• nawadnianie plantacji w okresie wiązania bulw (III.05-III.06)

Metody hodowlane

• uprawa odmian o podwyższonej odporności

Metody chemiczne

• zaprawianie sadzeniaków
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Parch srebrzysty
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Czynniki sprzyjające występowaniu parcha srebrzystego
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Źródła porażenia:

• materiał sadzeniakowy

• gleba 

Czynniki decydujące o porażeniu:

• odmianowe zróżnicowanie

• warunki przechowywania (wysoka wilgotność)



Metody ograniczania występowania parcha srebrzystego
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Metody agrotechniczne:

• zdrowy materiał sadzeniakowy

Metody hodowlane

• odporność odmiany

Metody chemiczne

• zaprawianie bulw jesienią po zbiorze lub przed sadzeniem



Odmiana

Parch zwykły Parch srebrzysty Ospowatość

Indeks 
porażenia bulw 

[9°]

Udział parcha 
[%]

Indeks 
porażenia bulw  

[9°]

Udział parcha  
[%]

Indeks 
porażenia bulw 

[9°]

Udział bulw 
porażonych [%]

Ametyst 7,0 3,9 3,8 76,4 5,9 54,7
Boryna 6,8 24,4 3,4 84,1 6,3 19,2

Bursztyn 7,4 8,4 4,2 84,9 6,6 24,4
Etiuda 6,4 35,5 4,1 81,9 4,9 58,9
Etola 7,6 28,3 5,3 66,7 6,1 47,6

Gawin 7,4 11,6 4,3 81,7 4,8 60,0
Gustaw 4,5 6,9 4,1 82,6 6,3 66,1
Gwiazda 7,3 12,9 5,3 69,3 5,8 48,9

Hubal 7,5 6,8 4,4 75,9 6,2 38,7
Ignacy 6,5 7,9 5,5 63,1 b.d. b.d.

Igor 7,6 19,6 3,1 95,0 7,1 7,4
Jubilat 7,8 3,0 3,8 80,1 5,2 35,0
Jurek 6,9 16,4 4,2 75,2 b.d. b.d.

Jutrzenka 8,3 3,4 4,1 77,5 b.d. b.d.
Kaszub 7,7 13,0 5,9 55,6 6,1 14,9

Legenda 7,4 11,6 3,5 87,1 5,5 55,9
Michalina 7,3 25,9 4,4 77,2 6,5 49,2

Oberon 6,8 11,8 3,3 89,7 6,4 22,4
Stasia 7,4 10,9 4,0 76,0 5,3 73,3
Zenia 6,9 19,3 5,4 69,7 7,4 68,0

Występowanie chorób skórki zaawansowanych materiałów hodowlanych, które 
uzyskały status odmiany w latach 2008-2012



Podsumowanie

Podstawowym elementem integrowanej ochrony
roślin powinno być świadome zarządzanie uprawą
oparte na:

– znajomości warunków klimatyczno-glebowych 
gospodarstwa

– znajomości szkodników i chorób uprawianego gatunku 

– stosowaniu prawidłowej agrotechniki

– korzystaniu z postępów hodowli odmian odpornych na 
agrofagi
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Dziękujemy za uwagę
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