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Węgorek chryzantemowiec (Aphelenchoides
ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner, 1932 i węgorek
truskawkowiec (Aphelenchoides fragariae (Ritzema
Bos, 1891) Christie, 1932) są pasożytami roślin atakującymi nadziemne części roślin: pąki i liście. Żerowanie obu gatunków może powodować szkody
o znaczeniu ekonomicznym.
Zarówno węgorek chryzantemowiec, jak i węgorek truskawkowiec występują powszechnie w strefie
klimatu umiarkowanego, można je spotkać na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W Europie dane o ich występowaniu pochodzą m.in. z Anglii,
Austrii, Czech, Danii, Holandii oraz Niemiec, a także
z Polski.
Szkody powodowane przez żerowanie węgorków
Węgorka truskawkowca uznaje się głównie za
szkodnika truskawek, a węgorka chryzantemowca za
szkodnika chryzantem. Jednakże oba gatunki porażają
wiele innych gatunków roślin, zwłaszcza ozdobnych
oraz liczne chwasty. Znanych jest około 200 gatunków roślin żywicielskich dla A. ritzemabosi, oraz
około 300 dla A. fragariae. W liściach jednej rośliny
mogą żerować jednocześnie oba gatunki węgorków.

Jak wykazały obserwacje prowadzone w ostatnich latach w Polsce, w szkółkach roślin ozdobnych
straty ekonomiczne powodowane są przede wszystkim żerowaniem węgorka chryzantemowca. Straty
te dotyczą głównie uprawy krzewuszki (Weigela
Thunb.) i budlei (Buddleja).
Identyfikacja węgorków żerujących na
nadziemnych częściach roślin
W celu wykrycia węgorków należy pobrać liście
i pąki wierzchołkowe z roślin, które wyglądają na porażone przez nicienie. Pobrany materiał należy pociąć
na paski szerokości około jednego centymetra i umieścić na sicie o średnicy oczek powyżej 1 mm, znajdującym się na szalce Petriego i zalać wodą. Nicienie
opuszczą liście i przejdą przez oczka sita do wody. Po
24 godzinach sita należy usunąć z szalek Petriego.
Pod mikroskopem stereoskopowym w świetle przechodzącym i przy 40-krotnym powiększeniu można
sprawdzić czy w wodzie na szalkach Petriego są
nicienie.
Identyfikacja gatunku nicienia metodą mikroskopową oparta jest na cechach morfologicznych i morfometrycznych samic. Pozyskane nicienie należy

zabić, zakonserwować i przygotować z nich preparaty
mikroskopowe.

Cechy węgorka truskawkowca
[Aphelenchoides fragariae (Ritzema-Bos, 1891)
Christie, 1932]
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Samica o ciele smukłym, długości 450–895 µm.
Głowa nieznacznie szersza niż ciało u nasady
głowy i słabo wyodrębniona.
C Sztylet długości 10-11 µm. Guzy sztyletu małe,
ale wyraźne.
D Obrączka nerwowa znajduje się w odległości jednej szerokość ciała poniżej środkowego rozszerzenia gardzieli.
E Otwór wydalniczy położony na wysokości obrączki nerwowej lub tuż poniżej.
F Pole boczne wąskie, 1/7 szerokości ciała, złożone
z 2 linii.
G Woreczek zapochwowy dłuższy niż 5-krotna szerokość ciała lub połowa odległości między
wulwą a otworem odbytowym, często wypełniony spermą.
H Ogon wydłużony, stożkowaty, zakończony pojedynczym wyrostkiem (mucro), tępo zakończonym.
Główne cechy diagnostyczne pozwalające odróżniać węgorka chryzantemowca i węgorka truskawkowca pokazano na Ryc. 1.

Cechy węgorka chryzantemowca
[Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911)
Steiner & Buhrer, 1932]
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Samica o ciele smukłym, długości 680–1200 µm.
Głowa nieco szersza niż ciało u nasady głowy,
wyraźnie wyodrębniona od reszty ciała.
Sztylet długości 12–13 µm z niedużymi, ale wyraźnymi guzami przy podstawie.
Obrączka nerwowa znajduje się poniżej środkowego rozszerzenia gardzieli, w odległości ok.
1,5-krotnej szerokości ciała.
Otwór wydalniczy położony poniżej obrączki
nerwowej.
Pole boczne 1/6–1/5 szerokości ciała, z 4 liniami.
Woreczek zapochwowy dłuższy niż 5-krotna szerokość ciała lub połowa odległości między
wulwą a otworem odbytowym, często wypełniony spermą.
Ogon wydłużony, stożkowaty. Na końcu ogona
wyrostek (mucro) z 2–4 szczecinkami, w formie
pędzelka.

Ƃ

A. ritzemabosi
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Ryc. 1. Główne cechy diagnostyczne pozwalające odróżniać węgorka chryzantemowca [Aphelenchoides ritzemabosi
(Schwartz, 1911) Steiner, 1932] i węgorka truskawkowca [Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Christie, 1932]
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Biologia węgorków
W naszej strefie klimatycznej zimują osobniki dorosłe zgromadzone w pąkach, stożkach
wzrostu i resztkach roślinnych. Swoją aktywność
wznawiają wiosną, wraz z rozpoczęciem wzrostu
roślin.
Nicienie wędrują w górę rośliny, po łodydze do
liści w cienkiej warstwie wody, stają się najbardziej
ruchliwe w miejscach dużej koncentracji włosków
epidermalnych, tj. na wierzchołkach wzrostu i na
spodniej stronie liści. Wnikanie nicieni do miękiszu
liści następuje przez szparki oddechowe.
Osobniki dorosłe i młodociane węgorków po
wniknięciu do tkanek roślin żyją w przestrzeni międzykomórkowej miękiszu, którym się odżywiają. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja przemieszczaniu
się nicieni z liścia na liść i z rośliny na roślinę.
Węgorki żyjące w liściach mogą przeżyć w glebie
3–4 miesiące.

Fot. 1. Silnie uszkodzony przez węgorka chryzantemowca
liść i wierzchołek wzrostu budlei Dawida (Buddleja
davidii). Fot. Aneta Chałańska.

Zagrożenia wynikające z pojawienia się
szkodnika i opis uszkodzeń
Przemieszczanie się i żerowanie nicieni prowadzi
do rozrywania tkanki, co skutkuje powstaniem nekroz. Uszkodzenia te są nieodwracalne, a ich rozmiar
zależy od wielu czynników np. od odmiany rośliny,
gdyż poszczególne odmiany wykazują różną wrażliwość na żerowanie węgorków.
Na młodych roślinach typowym objawem żerowania węgorków jest zahamowanie wzrostu pędu
głównego, w wyniku czego rośliny wypuszczają
pędy boczne. Rośliny zasiedlone przez liczne nicienie rozwijają się znacznie wolniej niż rośliny
wolne od nicieni, często mają zniekształcone liście
i pąki (Fot. 1), nie kwitną i są skarłowaciałe (Fot. 2).
Szczególnie podatne na żerowanie nicieni są siewki
roślin, które ulegają silnej deformacji i skarleniu
(Fot. 3).
Na roślinach starszych, najczęściej objawy
są widoczne na liściach, gdzie uszkodzenie komórek miękiszowych powoduje pojawienie się
nekroz i zbrązowień w formie kanciastych plam
ograniczonych unerwieniem liści (Fot. 4). Niekiedy
obserwuje się czerwonawe przebarwienia liści
(Fot. 5).
Nicienie najczęściej przemieszczają się w górę
roślin, stąd typowe jest więdnięcie i zamieranie najpierw dolnych liści.

Fot. 2. Skarlała truskawka (Fragaria ananasa) – efekt
żerowania węgorka chryzantemowca.
Fot. Aneta Chałańska.

Fot. 3. Rozsada szałwii błyszczącej (Salvia splenden)
uszkodzona przez węgorka chryzantemowca.
Fot. Aneta Chałańska.
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Fot. 4. Liść budlei Dawida (Buddleja davidii) uszkodzony
przez węgorka chryzantemowca.
Fot. Aneta Chałańska.

Fot. 5. Liść żurawki z charakterystycznymi czerwonawymi
przebarwieniami powstałymi na skutek żerowania
węgorka chryzantemowca. Fot. Aneta Chałańska.

Zwalczanie

fumigacji gleby metamem sodowym (Nemasol 510
SL). W przypadku pozostałych upraw, które mogą być
zasiedlone przez nicienie, bardzo ważna jest szeroko
pojęta profilaktyka: dbałość o zdrowotność materiału
wyjściowego, zakup sadzonek wolnych od nicieni,
izolowanie i niszczenie roślin zasiedlonych przez
nicienie, zakaz rozmnażania roślin, na których
występowały węgorki oraz systematyczne odchwaszczanie plantacji, gdyż chwasty mogą być źródłem
infekcji.

Zwalczanie nicieni żerujących na liściach jest
bardzo trudne, gdyż populacja nicienia może odbudować się nawet z jednej zapłodnionej samicy.
Obecnie zwalczanie chemiczne dopuszcza się jedynie w przypadku produkcji sadzonek truskawki.
Przed sadzeniem zaleca się stosowanie nematocydu
opartego na oksamylu (Vydate 10 G), działającego w roślinie układowo lub przeprowadzenie
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