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Zgorzel siewek 

 

 Nadeszła już wiosna  i czas przygotować rozsadę. Wysiewamy nasiona, 

pojawiają się pierwsze wschody, następnie siewki, pięknie rosną i co…???!!! 

Zaczynają więdnąć i zasychać, pierwsza myśl „za sucho” trzeba podlać, 

podlewamy i nic się nie dzieje rośliny nadal zwiędnięte. Niestety, ale tych 

więdnących nie da nam się już uratować, zostaje je tylko usunąć. Bywają 

również sytuacje kiedy wschodów nie ma w ogóle. Przyczyną takiej sytuacji jest 

kilka rodzajów grzybów oraz organizmów grzybopodobnych powodujących 

chorobę o nazwie zgorzel siewek.  

 
Fot 1. Siewki pomidora – skromne wschody  
 
 

 

Zgorzel siewek poraża różne rośliny, szczególnie podatne są pigwowiec, 

buraki i rośliny kapustne. Rozwojowi choroby sprzyjają duże zagęszczenie 

roślin, niska temperatura w okresie wschodów oraz zbyt głęboki wysiew nasion. 

W 2020 roku zgorzel siewek poraził mi siewki pigwowca chińskiego, 

spowodował straty roślin na poziome 90%.  
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W przypadku zgorzeli siewek najważniejsza jest profilaktyka: 

- stosować tylko dobrze rozłożony kompost z dodatkiem piasku (podłoże 

lepiej przepuszczalne) 

- nie dopuszczać do zaskorupienia się gleby przed wschodami. 

- kwalifikowany materiał siewny (znane, sprawdzone źródło) 

- zaprawianie nasion – poprzednie zaprawy nasienne zostały wycofane. 

Lecz pojawił się nowy środek pochodzenia naturalnego Fitogard (10% ocet 

winny z wina czerwonego) – osobiście nie testowałem.  

- odpowiednia rozstawa i głębokość siewu 

- w przypadku produkcji rozsady w pomieszczeniach – dezynfekcja 

podłoża 

- wysiew do ogrzanego podłoża, gleby 

- podlewanie wyciągiem ze skrzypu (1 torebka herbaty ze skrzypu na 1 litr 

wody) – osobiście nie testowałem 

 

 
Fot 2. Pierwsze objawy – więdniecie roślin   
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Ochrona w przypadku wystąpienia choroby: 

- podlewanie środkami grzybobójczymi np.: Magnicur Energy 

- usuwanie porażonych roślin  

 

Metody od działkowców: 

- moczenie nasion w herbacie rumiankowej 

- podlewanie roślin naparem ze skrzypu i rumianku  

 

 
Fot 3 – Przewężenie na łodyżce, roślina za niedługo zacznie usychać 
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Osobiście walczę z zgorzelą siewek, podczas produkcji rozsady,  

w następujący sposób: 

- nasiona wysiewam do podłoża odkażonego termicznie (w mikrofalówce 

albo w piekarniku) – stosuję substrat torfowy. 

- nasiona przykrywam cienką warstwa piasku – piasek przesiewam przez 

sitko. 

- zachowuję duże odstępy miedzy wysiewanymi nasionami (nasiona się 

nie stykają) – wole wysiać  w więcej pojemników niż za gęsto.  

- ziemie zraszam opryskiwaczem w którym jest przegotowana woda  

z dodatkiem niewielkiej ilości nadtlenku wodoru (woda utleniona z apteki). 

- jak siewki już się pojawią, co któryś raz podlewam wodą z dodatkiem 

Polyversum® WP. 

- jeśli sprzyja pogoda to doniczki w dzień wystawiam na balkon.  

- profilaktycznie zostawiam część nasion w opakowaniu gdyby wschody 

się nie pojawiły albo siewki zostały silnie porażone. 

 

 
Fot 4 – Silnie porażona roślina 
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Fot 5 – Usunięte porażone/martwe siewki 
 
 

 
Fot 6 – Siewki pomidora, nasiona wysiane w znacznych odległościach i przysypane piaskiem.  
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