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Wśród wielu gatunków nicieni, które mogą żerować na częściach podziemnych warzyw korzeniowych największe znaczenie dla rozwoju roślin
i plonowania mają:
w uprawie buraka ćwikłowego (Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. conditiva):
mątwik burakowy (Heterodera schachtii
Schmidt, 1871),
korzeniak szkodliwy (Pratylenchus penetrans
Cobb, 1917),
korzeniak pospolity [P. neglectus (Rench, 1924)],
korzeniak łopatkowiec (Pratylenchus crenatus
Loof, 1960);
w uprawie selera korzeniowego (Apium graveolens
L. var. rapaceum (Mill.):
guzak północny (Meloidogyne hapla Chitwood,
1949),
guzak amerykański (Meloidogyne chitwoodi
Golden et al., 1980),
guzak holenderski (Meloidogyne fallax,
Karssen, 1996),
korzeniak szkodliwy,
korzeniak pospolity;
w uprawie marchwi (Daucus carota L.):
mątwik marchewkowy (Heterodera carotae
Jones, 1950),
guzak północny,
guzak amerykański,
guzak holenderski,
korzeniak łopatkowiec.

Mątwiki: mątwik burakowy i mątwik
marchewkowy
Występowanie
Mątwik burakowy jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym, był znajdowany w Europie, Ameryce Północnej, Środkowym Wschodzie, na całym
obszarze byłego ZSRR, Afryce Zachodniej, Australii,
Meksyku i Chile. Występuje także w Polsce.
Mątwik marchewkowy znany jest z kilku krajów europejskich, również z Polski.
Biologia
Mątwiki są endopasożytami osiadłymi, samica
żeruje przez całe życie w jednym miejscu. Formą inwazyjną jest ruchliwe stadium młodociane J2, tzw.
„larwa inwazyjna”, które wnika do tkanek korzenia.
Wokół głowy nicienia tworzy się syncytium z komórek ją otaczających bo enzymy trawienne pasożyta
rozpuszczają ściany komórkowe tkanki roślinnej.
W syncytium gromadzą się metabolity żywiciela, nicień ma więc zapewnione źródło pokarmu. Po dwóch
kolejnych linieniach, nicienie stają się dojrzałymi
osobnikami: samicami lub samcami. Samice pozostają nieruchome w tkankach korzenia (Fot. 1), samce
opuszczają tkanki rośliny i schodzą do gleby. Proporcja płci uzależniona jest od warunków zewnętrznych;
w warunkach niekorzystnych dla rozwoju nicienia

Fot. 3. Cysty mątwika burakowego (Heterodera schachtii)
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.
Fot. 1. Samice mątwika burakowego (Heterodera
schachtii) na korzeniach buraka ćwikłowego (Beta
vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva).
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.

infekcji nawet przez kilkanaście lat. „Larwy inwazyjne” mątwika marchwiowego opuszczają cysty gdy
temperatura gleby osiąga 5°C, a „larwy inwazyjne”
mątwika burakowego gdy gleba jest cieplejsza i ma
minimum 10°C. Wychodzenie „larw inwazyjnych”
jest stymulowane wydzielinami korzeni roślin żywicielskich. Optymalna temperatura rozwoju mątwika
burakowego mieści się w przedziale od 18 do 28°C,
a mątwika marchwiowego od 15 do 20°C.

w populacji dominują samce. Samice przywabiają
samce i dochodzi do zapłodnienia. Zapłodnione jaja
rozwijają się wewnątrz ciała samicy, które grubieje do
tego stopnia, że rozrywa tkankę korzenia (Fot. 2).
Z czasem samica przestaje odżywiać się i w końcu odrywa się od korzenia, powierzchnia jej ciała twardnieje, przekształca się w cystę (Fot. 3). Uwolnione do
gleby cysty zawierają jaja i „larwy inwazyjne”. Są one
formę przetrwalnikową nicienia, pozostają źródłem

Rośliny żywicielskie
Żywicielami mątwika burakowego jest ponad
200 gatunków roślin należących do rodziny komosowatych i kapustnych, wśród których jest wiele gatunków warzyw: burak ćwikłowy (Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. conditiva), rzodkiewka (Rhaphanus sativus var. Sativus), kalafior (Brassica oleracea L. var.
botrytis L.), kapusta (Brassica L.) i szpinak (Spinacia
oleracea L.) oraz rośliny przemysłowe, np. burak cukrowy (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. Altissima),
rzepak (Brassica napus L. var. Napus). Mątwik burakowy rozwija się także na wielu gatunkach chwastów
np: komosie pospolitej (Chenopodium album L.),
tobołkach polnych (Thlaspi arvense L.), rzodkwi
(Raphanus L.) oraz na gorczycy polnej (Sinapsis
alba L.).
Spektrum roślin żywicielskich mątwika marchwiowego jest znacznie węższe; gatunek ten
rozwija się na marchwi uprawnej (Daucus carota
L.), marchwi dzikiej (Daucus pulcherrima
(Willd.) oraz chwastach z rodzaju kłobuszka (Torilils
Adans).

Fot. 2. Młoda cysta mątwika burakowego (Heterodera
schachtii) na korzeniach buraka ćwikłowego (Beta
vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva).
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.
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Objawy porażenia roślin przez mątwiki

Ograniczanie liczebności i metody zwalczania
mątwików

Objawy porażenia roślin na polu przez mątwika
burakowego lub marchwiowgo są podobne do symptomów powodowanych przez inne mątwiki: skupiska skarlałych roślin, niektóre wykazujące objawy
więdnięcia. Przy silnym zainfekowaniu mątwikami
daje się zauważyć placowe wypadanie roślin. System
korzeniowy porażonej rośliny charakteryzują tzw.
brody korzeniowe, utworzone z licznych drobnych
korzeni, dzięki czemu roślina może pobierać więcej
wody. Na korzeniach roślin zaatakowanych przez
mątwika burakowego i mątwika marchwiowego dostrzec można białe samice oraz cysty tych nicieni
(Fot. 4).

è usuwanie z pola chwastów – żywicieli mątwika
burakowego, których obecność na polu podtrzymuje rozwój nicienia, co skutkuje wzrostem jego
liczebności,
è unikanie przenoszenia źródła zakażenia, czyli
cyst w grudkach gleby przyklejonych do narzędzi
i maszyn używanych w gospodarstwie,
è wprowadzenie do płodozmianu roślin, których
obecność spowoduje obniżenie liczebności nicieni, na przykład uprawa marchwi czy uprawa
fasoli (Phaseolus L.) zmniejsza liczebność mątwika burakowego w glebie o około 50%,
è w uprawie buraka ćwikłowego wprowadzenie do
płodozmianu roślin pułapkowych, których wydzieliny stymulują wychodzenie „larw inwazyjnych” z cyst, ale czas wegetacji tych roślin jest
za krótki, żeby mątwiki mogły przejść cały cykl
życiowy. Do takich roślin należy m. in. rzodkiewka. Jej uprawa przez rok spowodowała spadek liczebności mątwika burakowego o 48%,
è ograniczenie uprawy marchwi i buraka ćwikłowego w monokulturze.
Guzaki: guzak północny, guzak amerykański
i guzak holenderski
Status prawny
Guzak amerykański i guzak holenderski znajdują
się na liście organizmów kwarantannowych – Zał. 1
(cz. A, dział 2) do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego
2008 r. – Dziennik Ustaw 2008 nr 46.

Fot. 4. Burak ćwikłowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris var.
conditiva) porażony przez mątwika burakowego
(Heterodera schachtii). Widoczne brody korzeniowe oraz
przylegające do korzeni samice oraz młode cysty.
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.

Występowanie
—
guzak północny: gatunek powszechnie występujący w glebach uprawnych klimatu umiarkowanego.
Stwierdzony na terenie Polski.
—
guzak amerykański: Europa (Belgia, Holandia,
Portugalia, Turcja), Ameryka Północna (Kanada,
Meksyk, USA), Republika Południowej Afryki,
Argentyna. Dotychczas nie notowany w Polsce
—
guzak holenderski: Europa (Belgia, Holandia,
Szwajcaria), Australia, Nowa Zelandia.
Dotychczas nie notowany w Polsce

Szkodliwość mątwików
Wyniki badań nad wpływem mątwika burakowego na uprawę buraka ćwikłowego wskazują na to,
że przy zagęszczaniu „larw inwazyjnych” sięgającym
18 000 osobników w 1 kg gleby wartość plonu buraka
maleje aż o 30%.
W badaniach nad wpływem mątwika marchwiowego na uprawę marchwi wykazano, że objawy
szkodliwego działania tego gatunku nicienia były
możliwe do zaobserwowania gdy zagęszczenie jego
populacji wynosiło 100 jaj w 100 ml gleby.
Brak dotąd danych dotyczących zróżnicowania
podatności odmian marchwi uprawnej na porażenie
mątwikiem marchwiowym.

Biologia
Źródłem infekcji są porażone guzakami
części roślin oraz zakażona gleba. W sprzyjających
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warunkach wilgotności i temperatury (dla guzaka
północnego temperatura gleby powinna osiągnąć co
najmniej 10°C, a dla guzaka amerykańskiego przynajmniej 5°C) młodociane stadium inwazyjne J2 tzw.
”larwa inwazyjna” opuszcza złoże jajowe i wnika do
tkanek korzeni. Po wniknięciu nicienia do rośliny, pod
wpływem enzymów pasożyta, w tkance żywiciela zachodzą zmiany, tworzą się komórki olbrzymie. Spływają do nich metabolity rośliny dzięki czemu nicień
ma stały dopływ pokarmu. Nicienie przechodzą
kolejne linienia, dojrzewają; stają się samicami lub
samcami. Samce zachowują robakowaty kształt, natomiast samice grubieją, z czasem swoim kształtem
przypominają gruszkę. Tkanki otaczające miejsca żerowania nicieni intensywnie dzielą się i rozrastają
tworząc charakterystyczne zgrubienia o średnicy
kilku mm – guzki. Samice składają jaja do przyczepionych do tylnej części ich ciała galaretowatych worków jajowych (Fot. 5 i 6). Pierwsze linienie odbywa
się w jaju, jajo opuszcza więc forma młodociana J2,

która może atakować kolejne korzenie. Wyniki badań
nad rozwojem różnych populacji guzaka północnego
na selerze korzeniowym odmiany Odrzański wskazują na to, że dla wielu z nich (około 40%) ta odmiana
selera jest bardzo dobrym żywicielem. Z kolei badania polowe nad rozwojem guzaka północnego w uprawie marchwi odmiany Lenka i Nantejska wykazały,
że w warunkach klimatycznych Polski środkowej
M. hapla wykształca dwa pełne pokolenia w sezonie
wegetacyjnym. Pierwsze pokolenie rozwija się w czasie od 9 do 13 tygodni. Jednakże przy wystąpieniu
niekorzystnych warunków rozwój drugiego pokolenia
może zostać przerwany.
Rośliny żywicielskie
Guzak północny pasożytuje głównie na korzeniach roślin dwuliściennych: marchwi (Daucus carota
L.), selerze (Apium graveolens L.), pomidorze (Solanum lycopersicum L.), oraz szeregu roślin ozdobnych
i chwastów. Obserwowano pojedyncze przypadki rozwoju mątwika północnego na cebuli i zbożach.
Guzak amerykański i guzak holenderski porażają wiele gatunków roślin uprawnych i chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych.
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Objawy żerowania
Porażenie przez guzaki nie wywołuje charakterystycznych objawów na nadziemnych częściach
roślin, niemniej porażone rośliny są wyraźnie mniejsze w porównaniu z roślinami zdrowymi. Przy silnym
zainfekowaniu gleby guzakiem na polu widać
skupiska skarlałych, roślin wykazujących objawy
więdnięcia (Fot. 7). Natomiast specyficzne objawy
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Fot. 5 i 6. Wyrośle na korzeniu selera (Apium graveolens
L.) wykształcone na skutek żerowania mątwika
północnego (Meloidogyne hapla),widoczne galaretowate
worek jajowe.
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.

Fot. 7. Uprawa marchwi (Daucus carota L.) zainfekowana
guzakiem północnym.
Fot. Aneta Chałańska, Magdalena Gawlak.
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è bardzo ważne jest zapobieganie rozprzestrzeniania się źródła zakażenia. Należy zadbać, aby nie
przenieść gleby, która przylgnęła do narzędzi, lub
maszyn używanych do prac polowych, na sąsiednie pola,
è w celu ograniczenia rozwoju guzaka północnego
zaleca się wprowadzenie do płodozmianu roślin
jednoliściennych, np. zbóż lub cebuli, w przypadku uprawy marchwi bardzo dobre efekty daje
wcześniejsza uprawa owsa,
è w celu zminimalizowania strat w uprawie selera
korzeniowego nie zaleca się uprawy odmiany
szczególnie wrażliwej – Odrzański. Wyniki
badań wskazują na pewne zróżnicowanie podatności poszczególnych odmian marchwi na porażenie guzakiem północnym, zaleca się uprawę
odmian mniej wrażliwych (Tab. 1),
è ze względu na bardzo szeroki zakres roślin żywicielskich guzaka amerykańskiego i guzaka holenderskiego opracowanie schematu płodozmianu
skutecznie ograniczającego liczebność tych guzaków nie jest możliwe,
è w celu uniknięcia szkód wywołanych żerowaniem guzaka amerykańskiego na marchwi zaleca
sie skracanie cyklu produkcyjnego. Wykazano, że
przy zagęszczeniu populacji M. chitwoodi wynoszącym 2 osobniki J2 w 100 gramach gleby nie
ma strat w plonie jeżeli marchew zostanie zebrana
po stu dniach od wysiewu nasion do gleby. Przedłużenie uprawy do 120 i 140 dni spowodowało
spadek plonu odpowiednio o 10 i 20%.
è do zwalczania nicieni w uprawie marchwi zalecany jest preparat Vydate 10 G w formie granulatu. Preparat stosuje się jednorazowo, rzędowo
podczas siewu marchwi w maksymalnej dawce
10 kg/ha. Preparat można także zastosować wysiewając go równomiernie na całym polu przed
siewem, lub podczas siewu. Zabieg przeprowadza się jednorazowo używając maksymalnie
40 kg preparatu na hektar powierzchni pola. Preparat należy natychmiast wymieszać z glebą do
głębokości 10–15 cm.

obserwuje się na korzeniach – charakterystyczne guzy
z wyrastającymi drobnymi korzeniami bocznymi
(Fot. 8 i 9).

Fot. 8. Korzenie selera (Apium graveolens L. var. rapaceum
(Mill.) porażone guzakiem północnym (Meloidogyne hapla).
Na korzeniach widoczne charakterystyczne wyrośla.
Fot. Renata Dobosz, Magdalena Gawlak.

Fot. 9. Korzeń marchwi (Daucus carota L.) porażony
guzakiem północnym (Meloidogyne hapla). Widoczne
charakterystyczne wyrośla.
Fot. Aneta Chałańska, Magdalena Gawlak.

Tab. 1. Lista odmian marchwi z podziałem na bardziej
i mniej wrażliwe na guzaka północnego (Meloidogyne hapla)
Klasa wrażliwości Odmiana marchwi
Bardzo wrażliwe

Ograniczanie szkodliwości i zwalczanie
Mniej wrażliwe

è usuwanie chwastów, których obecność na polu
daje możliwość rozwoju populacji nicienia,
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Amager, Lenka, Nantejska, Pierwszy
Zbiór, Perfekcja, Touchon
Amsterdamska, Danvers, Duwicka,
Half-Long, Karotina, Londyńska,
Selecta, Slendero

Korzeniaki: korzeniak szkodliwy, korzeniak
pospolity i korzeniak łopatkowiec
Występowanie
Korzeniaki są szeroko rozprzestrzenione; korzeniak szkodliwy i pospolity występują na wszystkich
kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, a korzeniak
łopatkowiec w całym obszarze strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej.
Biologia korzeniaków
Korzeniaki są endopasożytami wędrującymi.
Oznacza to, że nicienie po wniknięciu do korzenia
przemieszczają się w tkankach gospodarza, ale mogą
także je opuszczać. W cyklu rozwojowym korzeniaków występuje stadium jaja, cztery stadia młodociane
oraz osobniki dorosłe; u gatunków jednopłciowych
tylko samice, u dwupłciowych, do których zalicza się
m. in. korzeniaka szkodliwego, występują również
samce. Wszystkie stadia rozwojowe posiadają zdolność ruchu i porażania tkanek korzeni – głównie tkanki miękiszowej, ale także naczyniowej. Samice
składają jaja zarówno do gleby jak i wewnątrz tkanek
korzeni. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że
pełny cykl rozwojowy korzeniaka szkodliwego trwa
26 lub 46 dni odpowiednio w temperaturze 30 i 17°C,
przy czym optymalna temperatura dla rozwoju tego
gatunku wynosi 24°C.

Fot. 10. Korzeń marchwi (Daucus carota L.) porażony
przez Pratylenchus spp., widoczne nekrotyczne
uszkodzenia. Fot. Aneta Chałańska, Magdalena Gawlak.

ków, należy zbadać korzenie i glebę je otaczającą pod
kątem obecności korzeniaków.
Szkodliwość korzeniaków w uprawie buraka
ćwikłowego, selera korzeniowego i marchwi
Wyniki dotychczasowych badań wskazują na to,
1800 osobników korzeniaka szkodliwego w 100 gramach gleby obniża plon buraka aż o 27%. Z kolei obserwacje wpływu tego samego gatunku na wzrost i
wielkość plonu selera wykazały, że przy zagęszczeniu
populacji rzędu 61, 313 i 1565 osobników w 100 gramach gleby świeża masa roślin zostaje zredukowana
odpowiednio o: 31, 38 i 83%. Spośród roślin korzeniowych najbardziej wrażliwa na żerowanie korzeniaków okazała się marchew; objawy zahamowania
wzrostu roślin były widoczne już przy zagęszczeniu
populacji 30 osobników w 100 gramach gleby.

Rośliny żywicielskie
Korzeniaki są polifagami, dlatego spectrum ich
roślin żywicielskich jest bardzo szerokie, np. lista roślin żywicielskich korzeniaka szkodliwego obejmuje
około 350 gatunków roślin. Korzeniaki są pasożytami
roślin uprawnych, ozdobnych, drzew owocowych
oraz chwastów jedno- i dwuliściennych.
Objawy żerowania korzeniaków
Porażone rośliny są zazwyczaj mniejsze niż
rośliny zdrowe i mogą wykazywać objawy więdnięcia. W przypadku uprawy marchwi w glebie
zainfekowanej korzeniakiem łopatkowcem zaobserwowano również gnicie korzeni bocznych a nawet istotne zmniejszenie wielkości głównego korzenia
rośliny. Żerowanie korzeniaków powoduje obumarcie
tkanek korzenia. Przy silnych porażeniach korzeniakami na korzeniach występują nekrozy, które można
zaobserwować przy pomocy lupy już po 24 godzinach
od wniknięcia nicieni. Ze względu na to, że nekrozy
nie są specyficznym objawem żerowania korzenia-

Ograniczanie liczebności korzeniaków
è ze względu na szeroki zakres roślin żywicielskich
korzeniaków trudno zaplanować płodozmian,
który skutecznie obniżałby liczebność tych
nicieni,
è ograniczeniu rozwoju populacji poszczególnych
gatunków korzeniaków służy dokładne usuwanie
z pola chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych,
è w celu ograniczenia liczebności korzeniaków zaleca się uprawę aksamitki (Tagetes sp., która produkuje substancje zabijające te nicienie.
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