
Kako nadzorovati in preprečevati nekatere skladiščne bolezni in napake 
 
Pri skladiščenju krompirja se srečujemo z različnimi boleznimi in napakami, ki jih lahko bolj 
ali manj uspešno nadzorujemo oziroma preprečujemo. Posebej so nevarne pri pridelovalcih, 
ki skladiščijo večje količine krompirja, saj je tu potrebno temeljito in pravilno zračenje ter 
drugi pripadajoči ukrepi. Razdelimo jih na bolezni gnitja, bolezni, ki se pojavljajo na kožici in 
na različne napake gomoljev. V današnjem prispevku bom pozornost namenil predvsem 
ukrepom, kako jih nadzorovati in preprečevati. 
 
1. Bolezni gnitja 
A. Bakterijske bolezni (mokra gniloba) 
Povzročajo jo lahko bakterije iz rodov Erwinia, Pseudomonas, Bacillus, Clostridium in 
Flavobacterium. Najpogosteje je vzrok okužba z bakterijo črna noga (E.carotovora var. 
atroseptica ali var. carotovora). Gomolji se lahko okužijo med skladiščenjem ali že pred 
izkopom. Okužba lahko nastopi skozi lenticele, rane ali po stolonu iz materine rastline. 
Okužbe se najprej pokažejo kot lahno vdrte rjavkaste in vodene lezije premera od 0.3 do 0.6 
cm. V suhem okolju se zasušijo. V vlažnem okolju okužba napreduje in lahko zajame cel 
gomolj ter se širi na sosednje gomolje. Gnilo tkivo je mokro, krem barve, z rahlo, delno 
zrnato konsistenco. Okuženo tkivo se ostro loči od zdravega in se zlahka izpere stran. Blizu 
roba se pogosto razvijejo rjavi do črni pigmenti. Gnijoče tkivo je sprva brez vonja, ob 
kasnejšem napadu drugih organizmov pa se razvije značilen vonj. 
Ukrepi za preprečevanje: 
- izogibati se je potrebno poškodbam gomoljev, 
- čim zgodnejši izkop, 
- ne skladiščimo gomoljev okuženih s plesnijo, črno nogo in drugimi boleznimi, 
- gomolji naj bodo suhi, med izkopom se ne smejo zmočiti, izogibati se je potrebno tudi vlagi 
zaradi kondenzacije, 
- pridelka ne ogrevamo, da bi zacelili rane, če so bili gomolji mokri ob izkopu ali so obstaja 
sum, da so okuženi s to nevarno boleznijo, 
- med obdobjem celjenja ran se izogibajmo temperatur nad 15 oC in visoki zračni vlagi (nad 
95 %). 
Ti ukrepi ne veljajo za karantense bolezni, saj je tam potreben mnogobolj strog pristop. 
 
B. Suha trohnoba ali gangrena 
Povzročajo jo glive iz rodu Phoma. Na kožici gomoljev se razvijejo temne vdrtine, navadno 
ob očesih, poškodbah in lenticelah. Iz njih se razvijejo večje vdrtine nepravilnih oblik, 
globina poškodb ni v povezavi z njihovo površino. Zdravo tkivo se ostro loči od bolnega. 
Ukrepi za preprečevanje:  
- izogibati se moramo mehaničnim poškodbam gomoljev, 
- zagotoviti je potrebno ustrezno obdobje celjenja ran, 
- izogibajmo se nizkim temperaturam med skladiščenjem, 
- pri semenskem krompirju se uporabi fungicid po izkopu. 
 
C. Bela trohnoba 
Povzročajo jo glive iz rodu Fusaruim. Ta bolezen napada gomolje v skladiščih, pa tudi sajene 
gomolje. Približno po mesecu skladiščenja opazimo majhne vdrtine na mestih poškodb. 
Micelij se širi po gomolju, po določenem času dobimo popolnoma okužene gomolje 
spremenjene v mumije. V zelo vlažnih razmerah se bela trohnoba lahko razvije v vlažno 
gnilobo. 
Ukrepi za preprečevanje: 



- izogibajmo se poškodb gomoljev, 
- izogibajmo se zgodnjemu izkopu v vročih razmerah, 
- izogibajmo se visokim temperaturam med skladiščenjem, 
- uporaba fungicidov, 
- ustrezen kolobar na polju. 
 
D. Krompirjeva plesen 
Krompirjeva plesen ni tipična skladiščna bolezen, ob močnih okužbah gomoljev pa lahko 
povzroči velike izgube pridelka, tako na polju kot tudi v skladišču. Na kožici gomoljev 
opazimo porjavele lise, ki so temnejše ob robovih. Zelo so vidne lenticele. Ob prerezu 
opazimo motno barvo mesa, ki se širi od roba navznoter. Okužba s plesnijo omogoči 
sekundarno okužbo z drugimi boleznimi (mokra gniloba), kar lahko pomeni veliko izgubo 
pridelka. 
Ukrepi za preprečevanje: 
- saditev zdravega semena, 
- pravočasna zaščita na polju,  
- zadovoljivo osipanje, 
- izkop v suhem vremenu. 
 
Pri vseh boleznih, ki povzročajo mokro gnilobo, je potrebno pravočasno odkriti morebitna 
žarišča okužbe v skladišču in jih s pravočasnim in zadostnim zračenjem osušiti. 
 
2. Bolezni na kožici gomoljev 
A. Pikasta pegavost gomoljev 
Povzroča jo bolezen Oospora pustulans. Po okužbi korenin, stolonov in podzemnih delov 
stebel se razvijejo svetle pege, ki se večajo, potemnijo in prečno pokajo. Povrhnjica se lahko 
loči od ostalega tkiva. Na gomoljih se v skladišču pojavijo vijolično črne rahlo privzdignjene 
pege premera 2 mm. Pojavijo se lahko razpršeno po površini ali v skupkih okoli ran, očes ali 
stolona. Včasih se pojavijo večja prizadeta območja, ki so lahko tudi rjave barve, če je okolje 
vlažno.    
Ukrepi za preprečevanje: 
- uporaba čistega, razkuženega semena, 
- izgibati se je treba poznemu izkopu v vlažnih in hladnih razmerah, 
- uporaba fungicidov, 
- zadovoljivo obdobje celjenja ran, 
- izogibajmo se nizkim temperaturam med skladiščenjem.  
 
Podobni znaki se na gomoljih pojavijo ob prezgodnji uporabi sredstva CIPC (tuberite npr.), 
ko kožica še ni zaceljena. Zato je ta sredstva potrebno uporabljati po navodilih proizvajalca. 
 
B.  Srebrolikost 
Povroča jo gliva Helminthosporium solani. Majhne svetlo rjave okrogle pege brez ostrega 
roba se pogosto združujejo in pokrivajo večjo površino gomoljev. Poškodovana površina ima 
srebrnkast sijaj, posebej še, če jo omočimo. Poškodbe povzročajo večjo izgubo vode in zato 
venenje gomoljev. 
Ukrepi za preprečevanje:  
- uporaba zdravega semena, 
- zgodnji izkop takoj po dozorelosti, 
- uporaba fungicidov, 
- ranice naj se celijo na suhem zraku,  



- izogibajmo se visokim temperaturam med skladiščenjem. 
 
3. Napake gomoljev: 
A. Kalitev preprečujemo: 
- z uporabo sredstev proti kalitvi, 
- tako, da se izogibamo visokim temperaturam med skladiščenjem, 
- s poznim izkopom. 
 
B. Kalitev v gomolj preprečujemo: 
- z uporabo sredstev proti kalitvi, 
- sredtvo je potrebno uporabiti pred začetkom kalitve. 
 
C. Venenje gomoljev (izguba vode) preprečujemo da: 
- ne izkopavamo nedozorelih gomoljev, 
- se izogibamo prepoznemu izkopu, 
- se izogibamo mehaničnim poškodbam, 
- zagotovimo zadovoljivo obdobje celjenja kožice, 
- se izogibamo visokim temperaturam med skladiščenjem, 
- kar najbolj zmanjšamo zračenje,  
- pri uporabi hlajenja zračimo kar z najmanjšo razliko med temperaturo zraka in gomoljev, 
- preprečujemo kalitev, 
- preprečujemo okužbo z srebrolikostjo. 
 
Č. Poškodbe zaradi pritiskov preprečijemo tako da: 
- preprečujemo venenje, 
- se izogibamo skladiščenju več kot 2 do 3 m na debelo brez ustreznega zračenja, 
- raje skladiščimo v boksih kot pa razsuto, 
- uporabljamo vlažilce zraka v skladišču. 
 
D. Poškodbe gomoljev pod površino (temne do črne pege cca. pol centimetra pod površino) 
preprečujemo: 
- z ustrezno pripravo tal za saditev (ni grud zemlje in kamenja), 
- z uporabo ustreznih količin kalijevih gnojil, 
- s previdnim ravnanjem med izkopom, ob transportu in med manipulacijo v skladiščih, 
- z izogibanjem prevelikim padcem gomoljev, 
- s prepečevanjem venenja, 
- gomolje sortiramo in pakiramo pri temperaturah okoli 10 oC. 
 
E. Sladkanje gomoljev preprečimo: 
- s pravočasnim izkopom pridelka, predno se temperature znižajo, 
- izogibamo se skladiščenji pri prenizki temperaturi, 
- pravilnim zračenjem. 
 
Če so gomolji že sladki, napako odpravimo tako, da gomolje za krajši ali daljši čas postavimo 
na toplo, da se sladkor izdiha oz. povrne nazaj v škrob. To seveda ne velaj za sladkor, ki se je 
nakopičil kot posledica velike fiziološke starosti pozno spomladi. Tu omenjeni  ukrep ne 
pomaga. 
 
F Izgubo barve mesa gomoljev preprečujemo z: 
- izogibanjem visokim temperaturam med skladiščenjem, 



- preprečevanjem okužbe s srebrolikostjo, 
- kontrolo venenja gomoljev. 
 
Naštel sem najpomembnejše bolezni in napake, ki se navadno ne pojavijo posamično, temveč 
v različnih kombinacijah. Zato moramo pri skladiščenju včasih hkrati upoštevati več različnih 
strategij hkrati in poiskati ustrezen kompromis. Na splošno velja, da z zdravim krompirjem v 
dobrem skladišču nimamo težav, pri skladiščenju krompirja slabe kakovosti pa se navadno 
pojavi več težav hkrati. Velja si zapomniti tudi pravilo, da v skladišču lahko kakovost 
krompirja le ohranimo ali poslabšamo, ne moremo pa je izboljšati. 
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