
Bakterioza w uprawie czosnku 

 

W bieżącym sezonie już kilku producentów czosnku ozimego zgłosiło się do 

mnie – jako doradcy – z chorymi roślinami, prosząc o rozpoznanie choroby  

i zalecenia ochrony. We wszystkich przypadkach była to bakterioza czosnku. 

Od kilku lat producenci czosnku mają poważne problemy z chorobami 

odglebowymi, szczególnym zagrożeniem są jednak choroby bakteryjne, 

ponieważ w programie ochrony nie było zarejestrowanych żadnych 

środków do ochrony przed tą groźną chorobą. Jak rozpoznać chorobę 

bakteryjną czosnku od innych chorób odglebowych pochodzenia 

grzybowego. Bakterioza czosnku objawia się w postaci miękkiej, wodnistej 

(śluz o żółtawym zabarwieniu) zgnilizny ząbków czosnku począwszy od 

szyjki, gniją stopniowo łuski zewnętrzne, po czym zgnilizna obejmuje całe 

ząbki czosnku. Gniciu czosnku towarzyszy zawsze charakterystyczny dla 

bakterii smród. Bakterie rozwijają się w temperaturze 4 – 27°C (opt. 21–

26°C), przy wysokiej wilgotności powietrza. Do infekcji roślin dochodzi 

najczęściej poprzez uszkodzone tkanki, podczas pielęgnacji roślin 

uszkodzenia przez szkodniki, ulewne deszcze, gradobicie, podczas zbioru czy 

przycinania szczypioru. Źródłem zakażenia może być również gleba, jeżeli 

czosnek uprawiany jest po czosnku lub innych roślinach z rodziny 

cebulowych. 



Jakie są oczekiwania producentów od doradcy? Podać skuteczny środek 

chemiczny, który zwalczy chorobę w 100%. Takiego środka oczywiście nie 

ma. W bieżącym roku jest zarejestrowany tylko jeden środek na bakteriozę 

czosnku. Jest to Nordox 75WG (tlenek miedzi), który zaleca się stosować od 

fazy widocznych 4 liści do początku powstawania pędu kwiatowego. 

W ochronie czosnku nie jest jednak najważniejsza ochrona chemiczna. 

Podstawą jest profilaktyka. Do sadzenia trzeba używać zdrowego materiału 

pochodzącego z pewnego źródła. Aby zapobiec wystąpieniu bakteriozy 

czosnku należy stosować właściwy płodozmian i przestrzegać co najmniej  

5-letniego zmianowania. Nie wolno uprawiać czosnku po czosnku ani po 

innych roślinach z rodziny cebulowych. Najlepiej uprawiać go po zbożach 

(wyjątek – owies), trawach, koniczynie i lucernie. Można uprawiać po 

pomidorach, ogórkach, fasoli i sałacie. Nie należy także sadzić roślin na 

glebach ciężkich i podmokłych.  
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