Krępaki (Trichodoridae) – nicienie przenoszące wirusy
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Krępaki
Krępaki (nicienie z rodziny Trichodoridae) to
ektopasożyty wędrowne żerujące na korzeniach roślin
wyższych. Mają one stosunkowo krótkie i krępe ciało
długości od 0,35 mm do 1,8 mm i szerokości kilkudziesięciu mikrometrów, stąd ich polska nazwa – krępaki. Krępaki są wyposażone w charakterystyczną
strukturę - lekko wygięty sztylet, służący do przekłuwania ścian komórkowych w atakowanych tkankach
korzeni (Fot. 1). Trichodoridae żywią się zawartością
nakłutych sztyletem komórek.

udział samce, u nielicznych samice rozmnażają się
partenogenetycznie (bez samców). Długość cyklu rozwojowego zależy w dużej mierze od temperatury
i waha się od 16 do 22 dni w warunkach klimatu

Występowanie
Krępaki są szeroko rozprzestrzenione; występują
w Afryce, Ameryce Północnej, Południowej, Azji
i Europie. Gatunki należące do rodzaju Trichodorus
występują raczej w strefie klimatu umiarkowanego,
a gatunki z rodzaju Paratrichodorus preferują rejony
tropikalne i subtropikalne.
W Polsce dotychczas stwierdzono występowanie
11 gatunków nicieni z rodziny Trichodoridae należących do wymienionych dwóch rodzajów: Trichodorus
i Paratrichodorus.
Biologia
Krępaki przechodzą cały cykl rozwojowy w glebie, u większości gatunków w rozmnażaniu biorą

Fot. 1. Krępak gruboskórek (Paratrichodorus
pachydermus) przód ciała z charakterystycznym
zakrzywionym sztyletem. Fot. Krassimira Ilieva-Makulec.

umiarkowanego. Pierwsze linienie osobnika młodocianego ma miejsce w jaju, tak więc jajo opuszcza stadium młodociane J2 , które jest zdolne żerować na
korzeniach. Nicienie te przemieszczają się w glebie
i atakują kolejne korzenie roślin. Po dwóch kolejnych
linieniach, stadium młodociane staje się samcem,
bądź samicą. W sprzyjających warunkach temperaturowych i wilgotnościowych populacje krępaków mogą osiągnąć wysokie liczebności w krótkim czasie.

Sposób pobierania pokarmu przez krępaki
Krępaki atakują korzenie tuż za strefą wydłużania lub przy stożku wzrostu gdyż w tych miejscach
ściany komórkowe są szczególnie cienkie. Sposób pobierania pokarmu przez krępaki jest unikatowy
w świecie nicieni pasożytów roślin. Większość nicieni
pasożytujących na roślinach wyższych jest wyposażona w sztylet, który jest drożny tzn. posiada kanalik
wewnętrzny. Dzięki niemu nicień po wkłuciu się
w komórkę rośliny żywicielskiej może wprowadzić
do jej wnętrza enzymy trawienne, a następnie tym
samym kanalikiem zassać nadtrawioną zawartość komórki.
Natomiast sztylet krępaków nie jest drożny, służy
nicieniowi jedynie do przekłucia ściany komórkowej.
Po wprowadzeniu sztyletu do wnętrza komórki nicień
przyciska wargi do powierzchni komórki i wydziela
substancję ślinową, która twardnieje na powietrzu.
Następnie krępak wysuwa z komórki sztylet, w efekcie między torebką gębową nicienia, a komórką rośliny tworzy się ze stwardniałej substancji ślinowej
zewnętrzny kanalik żywieniowy długości 1–2 µm
przez który krępak dzięki ruchom mięśni gardzieli zasysa zawartość komórki żywiciela (Fot. 2). Kanaliki
pozostają przyklejone do ściany komórki, nawet po
odejściu nicienia z miejsca żerowania.

Rola krępaków w przenoszeniu wirusów
Spośród 11 gatunków krępaków dotychczas
odnotowanych w Polsce 8 gatunków może przenosić
wirusy, są to: Paratrichodorus anemones (Loof,
1965)*, Paratrichodorus minor (Colbran, 1956)*
krępak gruboskórek [Paratrichodorus pachydermus
(Seinhorst, 1954)], Paratrichodorus teres *(Hooper,
1962), Trichodorus cylindricus* Hooper, 1962, krępak zwyczajny [Trichodorus primitivus (De Man,
1880)], krępak podobnik (Trichodorus similis Seinhorst, 1963) i krępak wirusowiec (Trichodorus viruliferus Hooper, 1963).
Niektóre z tych gatunków występują powszechnie
na terenie Polski, inne z kolei są bardzo rzadkie (Tab. 1).
Tabela 1. Rozpowszechnienie na terenie Polski
poszczególnych gatunków krępaków przenoszących
wirusy (* brak nazwy polskiej).
Gatunek

Występowanie

Paratrichodorus anemones*

bardzo rzadki

Paratrichodorus minor*

rzadki

Krępak gruboskórek
(Paratrichodorus pachydermus)

powszechny

Paratrichodorus teres*

dość rzadki

Trichodorus cylindricus*

dość rzadki

Krępak zwyczajny
(Trichodorus primitivus)

powszechny

Krępak podobnik
(Trichodorus similis)

dość rzadki

Krępak wirusowiec
(Trichodorus viruliferus)

powszechny

Fot. 2. Krępak (Trichodoridae) pobierajacy pokarm przez
kanalik żywieniowy.
Fot. Urs Wyss http://www.edis.ifas.ufl.edu.

Krępaki przenoszą wirusy z grupy tobrawirusów:
è wirusa nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (Tobacco rattle virus – TRV),
è wirusa wczesnego brązowienia grochu (Pea
early browning virus – PEBV),
è wirusa pierścieniowej plamistości papryki
(Paprika ringspot virus – PepRSV).

Wirusy powodujące choroby roślin nie posiadają
mechanizmów umożliwiających ich aktywne przejście przez ścianę komórek roślinnych. Ich wniknięcie
musi więc poprzedzić uszkodzenie korzenia np. podczas zabiegów agrotechnicznych lub znacznie częściej podczas żerowania nicienia. Krępak pobiera
wirusa podczas żerowania na zainfekowanej roślinie.

* brak polskiej nazwy gatunku
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W nicieniu wirusy przytwierdzają się do wyściółki torebki gębowej i gardzieli oraz do sztyletu, lecz nie
przechodzą do płynów ustrojowych nicienia. Wirusy
znajdujące się w ciele nicienia zachowują wirulentność nawet przez kilkanaście miesięcy. Krępak może
wprowadzić wirusy do następnej rośliny podczas żerowania na niej.
Wirusy przenoszone są zarówno przez dorosłe
osobniki krępaków jak i przez ich stadia młodociane.
W trakcie linienia osobniki młodociane „tracą” wirusy
wraz z liniejącą wyściółką torebki gębowej i gardzieli.
Na podstawie licznych badań stwierdzono, ze poszczególne izolaty wirusa wykazują różne powinowactwo w stosunku do jednego gatunku nicienia.

roślin (Fot. 4). Żerowanie krępaków na korzeniach
marchwi czy buraków powoduje wyrastanie wielu

Rośliny żywicielskie
Spektrum roślin żywicielskich krepaków jest bardzo szerokie i obejmuje ponad 100 gatunków roślin
zarówno jedno-, jak i dwuliściennych. Gatunki krępaków występujących w Polsce żerują na korzeniach
wielu roślin uprawnych, m. in. na ziemniaku (Solanum
tuberosum ssp. tuberosum L.), buraku ćwikłowym,
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var conditiva. ), selerze
(Apium graveolens L.), pietruszce [Petroselinum crispum (Mill.) Fuss], pomidorze (Solanum lycopersicum
L.), marchwi (Daucus carota L.), cebuli (Allium cepa
L.), ozdobnych, m. in. tulipanie (Tulipa L.), piwonii
(Paeonia L.), a także na korzeniach chwastów m. in.
wiechlinie zwyczajnej (Poa trivialis L.) i kupkówce
pospolitej (Dactylis glomerata L).

Fot. 3. Cebula (Allium cepa L.) zainfekowana krępakami
(Paratrichodorus sp.). Fot. Howard F. Schwartz,
http://www.forestryimages.org.

Szkodliwość krępaków
Żerowanie krepaków powoduje silne zagęszczenie cytoplazmy przy uszkodzonej ścianie komórkowej, zniszczenie lub usunięcie jądra komórkowego
i innych ważnych organelli komórkowych, ogólną
destabilizację struktur wewnątrz komórki korzenia,
a w niektórych przypadkach także całkowite zniszczenie wnętrza komórki. Konsekwencją tych zmian
są zaburzenia wzrostu rośliny, deformacje i zamieranie korzeni roślin. Przy wysokich liczebnościach krępaków dochodzi do znacznych strat w plonach.
Fot. 4. Pole marchwi (Daucus carota L.) zainfekowane
krępakami. Fot. Bonsak Hammeraas,
http://www.forestryimages.org.

Objawy żerowania krępaków
Nadziemne części roślin zainfekowanych krępakami nie wykazują specyficznych objawów
uszkodzeń. W miejscach, gdzie krępaki występują
w wysokiej liczebności można obserwować zahamowanie rozwoju roślin (Fot. 3), a także więdnięcie

drobnych korzeni bocznych, co skutkuje powstaniem
tzw. brody korzeniowej (Fot. 5 i 6). Taka marchew
czy burak mają znacznie obniżoną wartość handlową.
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Fot. 5. Marchew (Daucus carota L.) zainfekowana
krepakami charakterystyczna broda korzeniowa.
Fot. Bonsak Hammeraas, http://www.orestryimages.org.

czopowatość bulw ziemniaków, pstrą plamistość
pędów i liści ziemniaka, choroby wirusowe szeregu roślin ozdobnych i chwastów. Choroby te są
powodowane przez wirusa nekrotycznej kędzierzawki tytoniu (TRV). Spektrum roślin, które może porażać ten wirus jest bardzo szerokie – około
400 roślin należących do 50 rodzin. Są to zarówno
rośliny uprawne, ozdobne, jak i chwasty
brunatnienie grochu powodowane przez wirusa
wczesnego brunatnienia grochu (PEBV). Zakres
roślin wrażliwych na tego wirusa jest dość wąski
– około 17 gatunków roślin należących do 7
rodzin
choroby wirusowe około 27 gatunków roślin
uprawnych, ozdobnych i chwastów z 9 rodzin powodowane przez wirusa pierścieniowej plamistości papryki (PepRSV).Wirus ten dotychczas
był stwierdzany jedynie w Ameryce Południowej
i Środkowej.

Objawy porażenia wirusami
Wirus TRV przenoszony przez krępaki powoduje
karłowatość roślin. Skarlałe rośliny mają liście
osadzone gęsto ponieważ międzywęźla są silnie skrócone. Blaszki liściowe porażonych roślin kędzierzawią się. W rezultacie roślina przypomina swoim
pokrojem kędzierzawą kępę. Bardzo charakterystyczne są żółte, okrągłe przebarwienia na liściach porażonych roślin (Fot. 7).

Fot. 6. Marchew (Daucus carota L.) zainfekowana
Paratrichodorus minor.
Fot. Society of Nematologists,
http://www.entnemdept.ufl.edu.

Szkodliwość krępaków związana z przenoszeniem
wirusów
Oprócz szkodliwości spowodowanej żerowaniem
krępaków, bardzo istotna jest szkodliwość tych nicieni
wynikająca z przenoszenia tobrawirusów wywołujących takie choroby jak n.p.:

Fot. 7. Charakterystyczne okrągłe, żółte przebarwienia na
liściach piwoni (Paeonia L.) porażonej wirusem TRV.
Fot. http://www.apsnet.org.
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Czopowatość bulw ziemniaków objawia się brunatnymi plamami w miąższu bulw, co dyskwalifikuje
je jako produkt handlowy (Fot. 8). Ponadto bulwy porażone wirusem ulegają wtórnej infekcji bakteryjnej
lub grzybowej, co pogłębia straty w plonie ziemniaka.

Wirusy przenoszone są przede wszystkim przez
krępaki, ale należy zaznaczyć, że istnieją też inne
drogi przekazywania wirusów z rośliny na roślinę, np.
poprzez ocieranie się zranionej zainfekowanej rośliny
o zranioną zdrową oraz rozmnażanie wegetatywne.
Wirusy mogą przetrwać zimę w nasionach, bulwach, cebulach lub resztkach roślin pozostawionych
na polu.
Metody ograniczania liczebności krępaków
W związku z bardzo szerokim spektrum roślin
żywicielskich metody redukcji liczebności krępaków
są ograniczone. Pewne zmniejszenie liczebności nicieni można osiągnąć stosując metody profilaktyczne:
—
sadzenie jedynie zdrowych sadzeniaków,
—
systematyczne usuwanie chwastów – potencjalnego rezerwuaru nicieni i wirusów,
—
staranne usuwanie resztek roślinnych – ewentualnego źródła zakażenia,
—
staranne czyszczenie z resztek gleby narzędzi
i części maszyn używanych w gospodarstwie aby
nie rozprzestrzeniać nicieni – wektorów wirusów.

Fot. 8. Bulwa ziemniaka (Solanum tuberosum ssp.
tuberosum L.) porażona wirusem nekrotycznej
kędzierzawki tytoniu (TRV). Fot. Patrycja Szelągowska.
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