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Spośród nicieni pasożytów roślin największe
znaczenie dla rozwoju drzew i krzewów owocowych
mają gatunki: korzeniak szkodliwy (Pratylenchus
penetrans Cobb, 1917) i guzak północny (Meloidogyne hapla Chitwood,1949), a dla rozwoju i plonowania truskawki również węgorek chryzantemowiec
[Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911)]
i węgorek truskawkowiec [Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1890)].
Korzeniak szkodliwy (Pratylenchus penetrans
Cobb, 1917)
Występowanie
Korzeniak szkodliwy powszechnie występuje
w glebach strefy klimatu umiarkowanego obu Ameryk, Europy, Australii, oraz Azji i Afryki.
Biologia
Korzeniaki są endopasożytami wędrującymi.
W ich cyklu rozwojowym występuje stadium
jaja, cztery stadia młodociane oraz osobniki dorosłe;
u gatunków dwupłciowych, do których należy
P. penetrans, obok samic występują samce. Wszystkie

stadia rozwojowe posiadają zdolność ruchu i porażania tkanek korzeni. Nicienie mogą opuszczać tkanki
korzenia i przebywać w glebie. Badania laboratoryjne
wykazały, że pełny cykl rozwojowy Pratylenchus penetrans trwa 26 lub 46 dni odpowiednio w temperaturze 30°C i 17°C, przy czym optymalna temperatura
dla rozwoju tego gatunku wynosi 24°C.
Rośliny żywicielskie
Pratylenchus penetrans pasożytuje na około 350
gatunkach roślin uprawnych oraz dziko rosnących.
Objawy porażenia roślin
Rośliny zaatakowane przez korzeniaki gorzej
rozwijają się niż rośliny bez nicieni i dlatego są mniejsze, mogą wykazywać objawy więdnięcia. Typowe
objawy wskazujące na porażenie roślin przez korzeniaki widoczne są korzeniach, gdyż w miejscu żerowania nicieni tkanki obumierają. Powstałe nekrozy
można obserwować już po 24 godzinach od wniknięcia nicieni do korzenia i są one na tyle wyraźne,
że widać je przy małych powiększeniach, nawet
takich, które daje lupa. Jednakże mimo stwierdzenia nekroz konieczne jest zbadanie w warunkach
laboratoryjnych zarówno korzeni roślin, jak i gleby

otaczającej system korzeniowy pod kątem obecności
korzeniaków.

Biologia
Guzaki są endopasożytami osiadłymi, niemal
cały ich cykl życiowy odbywa się w tkankach korzeni.
Poza organizmem żywiciela przebywają stadia młodociane J2 tzw. „larwy inwazyjne” oraz samce.
„Larwa inwazyjna” wnika do miękiszu korzenia, najczęściej tuż za stożkiem wzrostu. W komórkach
rośliny wokół głowy nicienia zachodzą zmiany
w budowie i funkcji związane z powstaniem struktury
odżywiającej tzw. komórki olbrzymiej, do której spływają metabolity rośliny dostarczając nicieniowi
związków potrzebnych do jego dalszego wzrostu
i rozwoju. Na skutek podziałów komórek w tkankach
przylegających do miejsc żerowania nicienia tworzą
się charakterystyczne wyrośla o średnicy kilku milimetrów. Forma młodociana J2 przechodzi kolejne
linienia i staje się osobnikiem dorosłym samicą albo
samcem. Dojrzałe samce mają robakowaty kształt,
natomiast dojrzałe samice mają kształt gruszkowaty.
Samica guzaka składa jaja do galaretowatego worka
jajowego znajdującego się w tylnej części ciała (Ryc.
1,2). Jedna samica w ciągu życia produkuje od 300
do 1000 jaj. Pierwsze linienie ma miejsce w jaju, tak
więc jajo opuszcza forma młodociana J2.

Szkodliwość
Pasożytowanie korzeniaka szkodliwego może
być przyczyną poważnych szkód w szkółkach drzewek owocowych i w uprawie truskawki, ale w oparciu
o liczne badania ustalono, że szkody te zależą zarówno od liczebności populacji nicienia w glebie, jak
i od rodzaju gleby, klimatu czy obecności innych
organizmów.
Na podstawie dotychczasowych badań wiadomo,
że:
—
w uprawie żurawiny (Vaccinium oxyccocus L.)
75 osobników w 100 cm3 gleby istotnie obniża
liczbę pędów oraz masę podziemnych i nadziemnych części roślin,
—
w uprawie maliny czerwonej (Rubus idaeus L.)
50 osobników przypadających na 1 gram gleby
w chwili sadzenia roślin powoduje spadek plonu,
—
15 osobników obecnych w 100 cm3 gleby jest
przyczyną zahamowania wzrostu jabłoni [(Malus
domestica (Borht.)],
—
30 osobników w 100 gramach gleby hamuje rozwój gruszy (Pyrus communis L.),
—
5 osobników w 100 gramach gleby hamuje rozwój brzoskwini (Persica vulgaris Mill.),
—
w uprawie śliwy (Prunus domestica L.) przyczyną pogorszenia wzrostu i rozwoju roślin jest
zagęszczenie populacji korzeniaka szkodliwego
sięgające 320 osobników w 100 gramach gleby,
—
15 osobników w 100 gramach gleby obniża
wzrost i hamuje rozwój roślin truskawki (Fragaria ananasa Duch.) na plantacji założonej na glebie ciężkiej, natomiast na glebie lekkiej przyczyną
szkód jest 50 osobników korzeniaków w 100 gramach gleby.
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Identyfikacja
Identyfikacja nicieni z gatunku Pratylenchus
penetrans możliwa jest w specjalistycznym laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych samic oraz samców. Próby przeznaczone do
analizy w kierunku obecności nicienia powinny zostać pobrane w terminie poprzedzającym uprawę.
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Guzak północny (Meloidogyne hapla Chitwood,
1949)
Występowanie
Guzak północny powszechnie występuje w glebach uprawnych klimatu umiarkowanego.

Ryc. 1 i 2. Samice mątwika północnego (Meloidogyne
hapla) z zaznaczonymi złożami jajowymi, wybarwionymi
na czerwono fuksyną. Fot. Renata Dobosz.
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Rośliny żywicielskie
Guzak północny pasożytuje przede wszystkim na
korzeniach roślin dwuliściennych, chociaż obserwowano pojedyncze przypadki jego rozwoju na cebuli
(Allium cepa L.) i zbożach.
Objawy porażenia guzakami
Źródłem infekcji są porażone guzakami części
roślin oraz zakażona gleba. Porażenie przez guzaka
północnego nie wywołuje charakterystycznych objawów na nadziemnych częściach roślin, niemniej
porażone rośliny mogą być wyraźnie mniejsze
w porównaniu z roślinami bez nicieni. Rośliny silnie
porażone mogą wykazywać objawy więdnięcia,
nawet zamierać. Natomiast specyficzne objawy
obserwuje się na korzeniach – charakterystyczne guzy
z wyrastającymi drobnymi korzeniami bocznymi
(Fot. 1).

Ryc. 3. Płytka perinealna samicy guzaka północnego
(Meloidogyne hapla) z zaznaczonym punktowaniem
Fot. Renata Dobosz.

Fot. 2. Ogon osobnika młodocianego J2 mątwika
północnego (Meloidogyne hapla).
Fot. Renata Dobosz.

Węgorek chryzantemowiec (Aphelenchoides ritzemabosi Schwartz, 1911) i węgorek truskawkowiec (Aphelenchoides fragariae Ritzema Bos, 1890)

Fot. 1. System korzeniowy truskawki uszkodzony przez
guzaka północnego (Meloidogyne hapla).
Fot. Aneta Chałańska.

Występowanie
Oba gatunki węgorków są szeroko rozprzestrzenione na całym świecie, występują w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Południowej i Japonii, także
w Brazylii, Australii i Nowej Zelandii oraz w Indiach.

Identyfikacja
Guzaka północnego identyfikuje się na przede
wszystkim na podstawie cech budowy tylnego fragmentu ciała samicy (tzw. płytki perinealnej). Płytkę
perinealną M. hapla charakteryzuje obecność punktowania w okolicy ogona (Ryc. 3). Można także
identyfikować ten gatunek na podstawie cech budowy
osobników młodocianych drugiego stadium, czyli
„larw inwazyjnych” – J2. Charakterystyczną ich
cechą jest nieregularne zakończenie ogona (Fot. 2).

Biologia
Węgorki są przedstawicielami nielicznej grupy
nicieni pasożytujących na nadziemnych częściach
roślin. Przy dużej wilgotności powietrza węgorki
wędrują w cienkiej warstwie wody w górę rośliny.
Najchętniej zasiedlają pąki kwiatowe, najmłodsze
liście i zawiązki nowych organów. Do wnętrza liścia
wnikają przez aparaty szparkowe. Umiejscawiają się
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w tkance miękiszowej, która staje się dla nich źródłem
pokarmu. W miejscu żerowania nicienia tkanka zamiera i na liściu powstają charakterystyczne brązowe
plamy pomiędzy nerwami liścia. W strefie klimatu
umiarkowanego rozwój jednego pokolenia węgorka
w temperaturze 14–17°C trwa 10–13 dni.
Węgorki krótko przebywają w glebie, choć są
w stanie przeżyć w niej 3–4 miesiące.

Identyfikacja
Cechy charakterystyczne węgorka chryzantemowca:
è ciało samicy i samca smukłe,
è długość ciała 680–1200 µm,
è pole boczne z 4 liniami,
è woreczek zapochwowy dłuższy niż 5-krotna szerokość ciała,
è ogon wydłużony, u samicy na końcu ogona znajduje się wyrostek (mucro) z 2–4 szczecinkami,
kształtem przypomina pędzelek.

Rośliny żywicielskie
Węgorki rozwijają się i rozmnażają się, przede
wszystkim na roślinach dwuliściennych zielnych
i bylinach. A. ritzemabosi poraża ponad 200 gatunków roślin, jedna trzecia gatunków należy do rodziny Asteraceae, a A. fragarie około 300 gatunków
roślin.

Cechy charakterystyczne węgorka truskawkowca:
è ciało samicy i samca smukłe,
è długość ciała 450–895 µm,
è pole boczne z 2 liniami,
è woreczek zapochwowy dłuższy niż 5-krotna szerokość ciała,
è ogon wydłużony, na końcu ogona znajduje się
pojedynczy, tępo zakończony wyrostek (mucro).

Objawy porażenia
Truskawki zasiedlone przez nicienie są skarłowaciałe, charakteryzuje je zahamowanie rozwoju
blaszek liściowych, a w konsekwencji zdrobnienie
i deformacja liści. U porażonych roślin obserwuje się
redukcję kwitnienia i spadek owocowania (Fot. 3 i 4).

Ograniczanie liczebności i zwalczanie nicieni
W celu ograniczenia liczebności korzeniaka
szkodliwego, guzaka północnego, oraz węgorków
w uprawie drzew i krzewów owocowych oraz truskawki zaleca się:
Zabiegi profilaktyczne:
—
odchwaszczanie upraw, eliminowanie przede
wszystkim chwastów należących do roślin dwuliściennych,
—
przeprowadzanie regularnych inspekcji plantacji
truskawek pod kątem występowania nicieni pasożytów roślin,
—
kontrole zdrowotności sadzonek,
—
stosowanie do nasdadzeń wyłącznie materiału
wolnego od szkodnika,
—
ograniczanie przenoszenia źródła infekcji. Źródłem infekcji mogą być przyczepione grudki gleby
do maszyn i narzędzi używanych do prac polowych. W przypadku węgorków źródłem infekcji
mogą być także sekatory. Zaleca się regularną ich
dezynfekcję dostępnymi preparatami, takimi jak:
Agrosteril, Huwa-San TR-50, KIckstart, Peramex
5, Glutamex Plus, Dezmex S, Glukat, Aldeol Pro
Horti, Cid 20, Septysan SR,
—
niszczenie resztek roślinnych w których mogą
znajdować się nicienie w stanie anabiozy,
—
przestrzeganie płodozmianu, włączenie do płodozmianu roślin antagonistycznych w stosunku
do niektórych gatunków nicieni, np. aksamitki
(Tagetes patula nana L., T. erecta L.), owsa
szorstkiego (Avena strigosa Schreb.).
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Fot. 3 i 4. Objawy porażenia truskawki przez węgorka
chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi).
Skarłowaciałe rośliny, zdeformowane blaszki liściowe.
Fot. Aneta Chałańska.
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—

Zabiegi chemiczne:
kompleksowe odkażanie gleby przy użyciu
metamu sodowego w stężeniu 70 ml/m2 (Nemasol
510 SL). Zabieg ten zwalcza nicienie, grzyby

—

i nasiona chwastów w glebie do głębokości
30 cm,
zwalczanie nicieni preparatami opartymi na oksamylu (Vydate 10 G) w dawce 40 kg/ha.

Zalecane środki ochrony roślin zarejestrowane są jedynie w uprawie truskawki
i przeznaczone do stosowania przez użytkowników profesjonalnych!
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