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MĄCZNIAK
RZEKOMY CEBULI

Choroba grzybowa



Mączniak rzekomy cebuli, choroba powodowana przez 
grzyba Peronospora destructor, jest bardzo powszechny. 

Grzyb ten zimuje w  resztkach roślinnych, może też zostać 
przeniesiony z nasionami lub dymką. Najbardziej sprzyjające dla 

rozwoju choroby są temperatury od 10 do 130C, gdy powierzchnia 
liści przez długi czas pozostaje wilgotna, oraz gdy jest wysoka wil-

gotność względna powietrza (95%). 

Objawy: Mączniaka rzekomego najłatwiej jest zaobserwować wczesnym ran-
kiem w postaci aksamitnego fioletowawego nalotu. Zaatakowana powierzchnia 
liści stopniowo blednie, a następnie żółknie. Zmiany chorobowe mogą objąć 
liść dookoła i  spowodować jego załamanie. Epidemia może zacząć się na 
polu od niewielkich skupisk roślin, a następnie rozprzestrzenić się, szczegól-
nie przy wysokiej wilgotności względnej powietrza i spowodować znaczne 

ubytki liści. 
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ALTERNARIOZA
CEBULI

Choroba grzybowa



Alternarioza cebuli, powodowana przez Alternaria porri, 
jest prawdopodobnie jedną z  najpowszechniejszych cho-

rób cebuli i  spotykana jest na całym świecie. W  warunkach 
sprzyjających zarodnikowaniu (wilgoć na liściach lub wilgotność 

względna powietrza na poziomie 90% lub wyższym, utrzymują-
ca się przez ponad 12 godzin) zarodniki roznoszone są przez wiatr 

i atakują nowe liście. Choroba rozwija się najszybciej w temperatu-
rze 250C. Atakowana jest przede wszystkim starsza tkanka roślinna. 
Uważa się, że żerowanie wciornastków zwiększa podatność tkanek 
cebuli na alternariozę. 

Objawy: Najwcześniejszymi objawami alternariozy cebuli są niewielkie elip-
tyczne plamki koloru żółtawego, które zwykle później zmieniają zabarwie-
nie na purpurowo-brązowe. Kiedy zmiany powiększą się, w  ich obrębie 

widoczne są koncentryczne kręgi. Zmiany te zwykle obejmują liść do-
okoła, powodując jego opadanie. Mogą również rozwijać się poczy-

nając od wierzchołków starszych liści. 
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ZGNILIZNA 
SZYJKI CEBULI
Choroba grzybowa



Zgnilizna szyjki cebuli powoduje największe straty ze 
wszystkich chorób grzybowych, zarówno w  polu, jak 

i w przechowalni. Sprawcą jest grzyb Botrytis allii, który po-
trafi zimować w glebie lub na gnijących bulwach w postaci skle-

rocjów. 

Objawy: Choć większość strat powodowanych przez zgniliznę szyjki cebuli 
następuje podczas przechowywania, poważne uszkodzenia roślin są też moż-
liwe w  trakcie uprawy. U  roślin zainfekowanych na polu obserwuje się znie-
kształcenia liści, zahamowanie wzrostu oraz pękanie liści wokół szyjki. Pomię-
dzy łuskami wokół szyjki można zauważyć szarawe zarodnikowanie.  Rośliny 
zaatakowane w trakcie magazynowania mogą nie wykazywać zewnętrznych 
objawów choroby, która rozwija się całkowicie wewnątrz tkanek. Najpew-
niej zakażenie następuje przez szyjkę, po czym rozwija się bezobjawowo 

w przechowywanych cebulach. Wykazano, że Botrytis allii nie jest zdol-
ny do wytwarzania zarodników w kontrolowanej atmosferze (wyso-

ka zawartość CO2, niska O2, warunki chłodnicze), lecz nadal roz-
wija się i  niszczy zainfekowaną tkankę cebuli. Tkanka taka 

jest zapadnięta, nasiąknięta wodą i gąbczasta, o czer-
wonobrązowym zabarwieniu. Pomiędzy łuskami 

porażonych cebul widać szarawy nalot 
grzybni.

ZGNILIZNA 
SZYJKI CEBULI
Choroba grzybowa



PORAŻENIE 
STEMPHYLIUM VESICARIUM 

Choroba grzybowa



Choroba ta (nazwa ang. Stemphylium leaf blight), powo-
dowana przez grzyb Stemphylium vesicarium, pojawia się 

najczęściej na wierzchołkach liści, zmianach chorobowych 
wywołanych przez alternariozę oraz na uszkodzonym lub ob-

umierającym szczypiorze, i nieraz jest mylona z alternariozą. Cykl 
chorobowy i epidemiologia są podobne do alternariozy. Stemphy-

liuym vesicarium może pojawiać się na zmianach powodowanych 
przez alternariozę, tworząc czarny nalot grzybowy.

Objawy: Ponieważ grzyb ten zwykle występuje łącznie z Alternaria porri, ob-
jawy są identyczne lub przynajmniej bardzo podobne do alternariozy. Jednak 
zmiany chorobowe wywołane przez Stemphylium mają zwykle ciemniejszy 
kolor, od oliwkowobrązowego do czarnego, niż zmiany powodowane przez 
alternariozę. Przy porażeniu Stemphylium zmiany są nieraz najliczniejsze 

po nawietrznej stronie liści. Szybko rosną i zlewają się, powodując duże 
zniszczenia liści podczas dłuższych okresów wilgotności. 
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BAKTERIOZA 
PSEUDOMONAS VIRIDIFLAVA

Choroba bakteryjna



Tej chorobie bakteryjnej (nazwa ang. Bacterial streak 
and bulb rot), powodowanej przez Pseudomonas viridifla-

va, sprzyja nadmierne nawożenie i  utrzymujące się deszcze 
w chłodym okresie wiosny. 

Objawy: Na liściach z początku pojawiają się owalne ubytki lub nacieki, pro-
wadzące następnie do załamania całego liścia. Nacieki początkowo są zielone 
i wodniste, później przechodzą w obkurczone ubytki, barwy ciemnozielonej lub 
niemal czarnej u nasady porażonego szczypioru. Chore liście przeważnie odry-
wają się od cebuli nawet przy słabym pociągnięciu. Na wewnętrznych łuskach 
zbieranych cebul obserwowano czerwonobrązowe odbarwienia.
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MOKRA 
ZGNILIZNA CEBULI

Choroba bakteryjna



Mokra zgnilizna, powodowana przez Erwinia carotovora 
pv. Carotovora, jest częstym problemem w przypadku wie-

lu gatunków warzyw, przeważnie podczas przechowywania. 
U cebuli pojawia się zwykle po intensywnych opadach bądź po 

nawadnianiu skażoną wodą. Choroba ta dotyka przede wszystkim 
dojrzałe cebule w  wysokich temperaturach (20-300C) i  w  warun-

kach dużej wilgotności. 

Objawy: W uprawie polowej Erwinia carotovora pv. Carotovora powoduje, że 
środkowe łuski cebuli bledną i więdną. Porażone łuski cebuli początkowo są 
nasiąknięte wodą, później przybierają zabarwienie żółtawe lub brązowawe. 
W zaawansowanych stadiach choroby łuski miękną, stają się maziste i łatwo 
odpadają. Kiedy wnętrze cebuli psuje się, jej środkowa część wypełnia się 
cuchnącą cieczą. Przy zbiorach wierzchołki porażonych cebul odrywają 

się, a gnijące cebule pozostają w ziemi.
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USZKODZENIA 
POWODOWANE 

PRZEZ HERBICYDY
Choroba niezakaźna



Najczęściej uszkodzenia liści występują w  przypadku 
stosowania nadmiernych dawek herbicydów w  nieodpo-

wiednich stadiach rozwoju roślin lub podczas niesprzyjają-
cej pogody. Uszkodzenia mogą również być powodowane przez 

naniesienie herbicydów przez wiatr podczas oprysków na polach 
sąsiadujących z uprawą cebuli. Tego rodzaju uszkodzenia są najpo-

ważniejsze na skraju pól przy granicy z opryskiwaną uprawą, a ich 
stopień zmniejsza się wraz z odległością. 

Objawy: Herbicydy kontaktowe powodują przeważnie powstawanie chloro-
tycznych lub nekrotycznych plam. Liczne plamy mogą skutkować deformacją 
lub skręcaniem się liści. Herbicydy systemiczne, które przemieszczają się we-
wnątrz rośliny, powodują przeważnie żółknięcie liści. Mogą też wywoływać 
nekrotyczne plamy i zwijanie się liści. 
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NIEDOBORY 
POKARMOWE

Choroba niezakaźna



Kwaśny lub zasadowy odczyn gleby często prowadzi do 
niedoborów pokarmowych spowodowanych zablokowa-

niem pobierania składników pokarmowych. Niektóre typy 
gleb z natury zawierają niskie poziomy konkretnych składników 

odżywczych ze względu na swój skład chemiczny. Nadmierne lub 
niezrównoważone zastosowanie nawozów także może skutkować 

niedostępnością dla roślin pewnych składników pokarmowych.

Objawy: Poniższe symptomy mogą wskazywać na niedobory pokarmowe, z  tym że w celu 
właściwej identyfikacji potrzeb pokarmowych należy przeprowadzić analizy gleby i tkanek liści.
Azot: Niedobór powoduje zahamowanie wzrostu roślin oraz przebarwianie liści na kolor jasno-
zielony bądź żółty oraz ich zasychanie od wierzchołków. Ponadto liście są często wzniesione, 
a  cebule mniejsze niż zazwyczaj i  wcześniej dojrzewają. Nadmiar azotu powoduje szybki 
wzrost rośliny i opóźnione dojrzewanie. Cebule są bardziej miękkie i podatne na choroby 
przechowalnicze. 
Fosfor: Niedobór przejawia się powolnym wzrostem, opóźnionym dojrzewaniem i czę-

stym występowaniem przy zbiorach cebul o grubej szyjce. Liście są matowozielone 
i zasychają od wierzchołka, lecz nie żółkną, jak to jest przy brakach azotu i po-

tasu. 
Potas: Przy niedoborze liście początkowo przybierają barwę ciemnozie-

loną, a wierzchołki starszych liści zaczynają więdnąć, zwłaszcza po 
stronie górnej. W końcu więdną całe liście, a ich powierzchnia 

staje się błyszcząca, po pewnym czasie przybierając 
wygląd papierowy i pojawia się chloroza, po-

dobnie jak przy niedoborze azotu.
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USZKODZENIA 
BURZOWE

Choroba niezakaźna



Krople deszczu, grad i drobiny ziemi niesione przez silny 
wiatr ranią tkanki liści, szyjek i łodyg kwiatowych.

Objawy: Obrażenia spowodowane przez wiatr, ulewny deszcz lub grad 
są zwykle widoczne po tej stronie liści, która była wystawiona na najwięk-

szy wiatr w czasie burzy. Pojawiają się plamy, zwykle średnicy 1-5 mm, białe 
lub żółte, o okrągłym bądź nieregularnym kształcie. Deszcz rzadko powoduje 
poważne straty, jednak grad może doprowadzić do defoliacji roślin. Obrażenia 
spowodowane przez burzę bywają mylone z szarą pleśnią lub uszkodzeniami 
wywołanymi przez herbicydy, mogą też obniżać odporność roślin na patogeny 
grzybowe i bakteryjne.
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OPARZENIA 
SŁONECZNE

Choroba niezakaźna



Intensywne nasłonecznienie może powodować nagrze-
wanie się ciemnych gleb nawet do 65°C, powodując za-

mieranie tkanek na linii gruntu. Zbiór i  opryski roślin prze-
prowadzane w pełnym słońcu mogą prowadzić do oparzeń na 

powierzchni cebul.

Objawy: Na oparzenie słoneczne wrażliwe są przede wszystkim młode siew-
ki i  dojrzałe cebule. Wysokie temperatury gleby uszkadzają tkankę siewek 
na poziomie gruntu, powodując obsychanie i  załamywanie roślin. Oparzone 
wierzchnie tkanki cebul zapadają się, blakną i stają się śliskie. Następnie szybko 
wysychają, brązowieją i zamierają. 
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USZKODZENIA 
PRZEZ WCIORNASTKI

Choroba niezakaźna



Wciornastki zimują w cebulach, w stadium larwy lub po-
czwarki, w szczątkach liści lub w ziemi, albo na innych ro-

ślinach żywicielskich. Cykl życiowy tych owadów od jaja do 
postaci dorosłej może być ukończony w czasie dwóch tygodni. 

Wciornastki powodują największe straty po okresie suchej, gorą-
cej pogody. Chłody i deszcze powodują zmniejszenie ich populacji 

i ograniczenie szkód. 

Objawy: Wciornastki powodują charakterystyczne uszkodzenia cebuli, spowo-
dowane przez nakłuwanie i ścieranie powierzchni rośliny stożkowatym apara-
tem gębowym owadów. Początkowo na liściach pojawiają się drobne ciem-
nozielone plamki. Następnie przybierają one kolor białawy lub srebrzysty, 
a  jeżeli są liczne, mogą cały liść poznaczyć srebrzystymi smugami, jasno 
połyskującymi w świetle słońca. Silnie uszkodzone tkanki liści mogą więd-

nąć i  załamywać się, kiedy rośliny cierpią na brak wody. Wciornastki 
najłatwiej jest znaleźć pomiędzy świeżo wyrastającymi liśćmi lub 

w kwiatostanach.
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Zdrowe nasiona to klucz 
do zdrowych upraw.

Więcej informacji:
www.seminis.com


