Rola nicieni w uprawie pieczarki [(Agaricus bisporus (Lange) Imbach]
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Nicienie są drobnymi, niewidocznymi gołym
okiem robakami, których długość na ogół nie przekracza 1,5 mm. W polskich pieczarkarniach około
30 gatunków nicieni może mieć wpływ na uprawę
pieczarki. Są to nicienie należące do trzech grup:
grzybożerne, bakteriożerne i entomopatogeniczne.
Zarówno nicienie grzybożerne, jak i bakteriożerne są
niepożądanymi gośćmi w halach uprawowych ponieważ niszczą grzybnię pieczarkową i w rezultacie
przyczyniają się do obniżenia plonu. Natomiast nicienie entomopatogeniczne są jak najbardziej pożądane
ponieważ mogą ograniczać liczebność, jednego z najgroźniejszych szkodników pieczarki, larw muchówek.
Nicienie grzybożerne
Obecnie w polskich pieczarkarniach najczęściej
występującymi gatunkami grzybożernymi o znaczeniu gospodarczym są: węgorek kompostowiec –
Aphelenchoides composticola Franklin 1957 i węgorek gniłek – Aphelenchus avenae Bastian 1865.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku stwierdzano również trzeci gatunek niszczyk pieczarkowiec
– Ditylenchus myceliophagus Goodey 1958. W badaniach prowadzonych zarówno w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, jak i prowadzonych obecnie
(2012–2013) nie odnotowano tego gatunku ani w podłożu, ani w okrywie.

Gatunki grzybożerne są przystosowane do odżywiania się grzybnią. Są one wyposażone w specyficzną strukturę, podobną do igły w strzykawce
nazywaną sztyletem. Sztylet może wysuwać się
na zewnątrz i służy nicieniowi do przekłuwania
ściany grzybni. Przez sztylet nicień zasysana zawartość grzybni dzięki skurczom silnych mięśni
gardzieli.
W hali w której uprawia się pieczarki, nicienie
grzybożerne znajdują doskonałe warunki rozwoju;
odpowiednia temperatura, wysoka wilgotność,
a przede wszystkim obfitość pokarmu w postaci
grzybni. Cykl rozwojowy samicy węgorka kompostowca trwa średnio ok. 10 dni, a to oznacza,
iż populacja grzybożernego nicienia w krótkim
czasie może osiągać wysoką liczebność. Nicienie żerując na grzybni mogą doprowadzić do zupełnego
jej zaniku, co oczywiście skutkuje obniżeniem
plonu. Straty w plonie zależą w dużym stopniu od
tego, na jakim etapie uprawy nicienie grzybożerne zostały zawleczone do hali uprawowej. Wyniki
badań wskazują na to, że wprowadzenie 1, 10 lub
50 osobników węgorka kompostowca do 100 g
kompostu w momencie siania grzybni powoduje
obniżenie plonu, odpowiednio o 26%, 30% i 42%,
podczas gdy wprowadzenie tej samej liczby nicieni
do okrywy prowadzi do obniżenia plonu o 14%, 18%
i 21%. Ryc. 1.
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Ryc. 1. Przedni odcinek ciała trzech gatunków nicieni: A – grzybożerny węgorek gniłek (Aphelenchus avenae),
B – grzybożerny węgorek kompostowiec, C – bakteriożerny Rhabditis sp. 1 – sztylet, 2 – torebka gębowa.
Fot. Ewa Dmowska.

Liczne nicienie poruszające po powierzchni ciemnego
podłoża stają się widoczne jako ruszająca się masa.
Nieraz nicienie tworzą skupiska w kształcie piramidy
liczące kilka tysięcy osobników, które widać gołym
okiem. Nicienie bakteriożerne nie są przystosowane

Nicienie bakteriożerne
Gama gatunków bakteriożernych, które mogą zasiedlać podłoże lub okrywę jest znacznie szersza niż
gatunków grzybożernych. Najczęściej są to gatunki
charakterystyczne dla środowisk bogatych w rozkładającą się materię ograniczą. Samice nicieni tych
gatunków są bardzo płodne, produkują ok. 300 jaj
w ciągu życia, często rozmnażają się bez udziału samców (partenogenetycznie), a ich cykl rozwojowy trwa
zaledwie 3 do 4 dni. Wpływ nicieni bakteriożernych
na uprawę pieczarki, podobnie, jak w przypadku nicieni grzybożernych, zależy od tego na jakim etapie
uprawy nicienie dostaną się do hali uprawowej. Najgroźniejsze dla uprawy pieczarki są nicienie bakteriożerne, które dostaną się do podłoża przed sianiem
grzybni. Podłoże na którym uprawia się pieczarkę,
wilgotne, bogate w bakterie jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju tych nicieni. Dlatego też w podłożu zainfekowanym przed sianiem grzybni kilkoma
osobnikami gatunku bakteriożernego już po paru
dniach można znaleźć setki tysięcy osobników. Fot. 1.

Fot. 1. Samica Rhabditis sp. „rodząca” osobniki
młodociane. Fot. Ewa Dmowska.
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do żerowania na grzybni, ale mogą ją uszkadzać mechanicznie przemieszczając się w poszukiwaniu pokarmu-bakterii. Szczególnie wrażliwe na uszkodzenia
mechaniczne są strzępki młodej grzybni, która zaczyna przerastać podłoże. Dodatkowo na młodą
grzybnię pieczarkową niekorzystnie oddziaływują
wydaliny tysięcy nicieni. Ponadto nicienie bakteriożerne wnoszą do środowiska, w którym żyją, mnóstwo bakterii. Szacuje się, że jeden osobnik bakteriożernego gatunku w ciągu doby może pochłonąć
46 000 komórek bakteryjnych, przy czym jedynie
40% jest trawionych, pozostałe przechodzą przez
przewód pokarmowy nicienia w stanie nienaruszonym. Wśród tych bakterii mogą być gatunki
szkodliwe dla grzybni. Konsekwencją zahamowania
grzybni w pierwszym etapie jej rozwoju może
być opóźnienie pierwszego rzutu, a w skrajnych
przypadkach obniżenie plonu sięgające nawet 21%.
Fot. 2.

Zainfekowanie podłoża, czy okrywy nicieniami
baktriożernymi na późniejszych etapach uprawy nie
jest groźne dla pieczarki, dlatego, że podłoże dobrze
przerośnięte grzybnią nie sprzyja rozwojowi tej grupy
nicieni. Wysunięto kilka hipotez dlaczego w dobrze
przerośniętym podłożu nicienie bakteriożerne nie
znajdują dobrych warunków dla rozwoju. Według jednej z nich grzybnia przerastając podłoże wchłania
duże ilości wody i w rezultacie kompost jest za suchy
dla nicieni, które dobrze funkcjonują w środowisku
wilgotnym. Można także spotkać się z poglądem, że
wokół grzybni powstaje strefa, w której nie rozwijają
się bakterie, które są źródłem pokarmu dla nicieni
bakteriożernych, toteż nie mając dostatecznej ilości
pokarmu nicienie nie rozmnażają się i giną.
Nicienie entomopatogeniczne
Nicienie entomopatogeniczne są wektorami bakterii, powodujących śmiertelną chorobę owadów.
Ważną rolę w ograniczaniu liczebności przede
wszystkim ziemiórek a także zadr, powodujących
znaczne straty w uprawie pieczarki odgrywa gatunek
Steinernema feltiae (Filipjev 1934).
Cykl życiowy tego gatunku jest złożony i bardzo
interesujący.
Larwy inwazyjne – drobne robaki, których długość nie przekracza 1 mm – biernie (wraz z pokarmem) lub czynnie przez otwory oddechowe larwy
(przetchlinki), otwór gębowy lub odbytowy dostaną
się do ciała larwy owada. Gdy znajdą się w jelicie
owada, larwy nicienia wydostają się z grubego, chroniącego je oskórka i przebijając ścianki przewodu pokarmowego przedostają się do jamy ciała owada. Tu
z ciała nicienia wydostają bakterie Xenorhabdus
bovienii, które dotychczas były zmagazynowane
w przedniej części jelita nicienia. Ryc. 2. Bakterie intensywnie zaczynają rozmnażać się a enzymy wydzielane przez nie powodują rozkład hemolimfy (płynu
występującego w ciele owada, pełniącego podobną
rolę jak krew w ciele człowieka) i wszystkich nabłonków. Doprowadza to do śmier ci owada, która następuje już po kilkunastu godzinach po wniknięciu
nicieni niosących śmiercionośne bakterie. Powiązanie
nicieni owadobójczych z bakteriami jest bardzo ścisłe,
gdyż bakterie nie są w stanie żyć w warunkach naturalnych poza ciałem nicienia, a z kolei nicienie pozbawione bakterii nie są zdolne do rozwoju. Ponadto
bakterie uwolnione w jelicie owada nie są szkodliwe
dla niego, gdyż nie są zdolne przeniknąć przez ścianę
jelita. Tak więc nicień odgrywa zasadniczą rolę, bo
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Fot. 2. Zdjęcie grzybni pieczarki sześć dni po wysiewie:
A – w uprawie wolnej od nicieni, B – w uprawie
zainfekowanej nicieniami bakteriożernymi – grzybnia
została zniszczona. Fot. Ewa Dmowska.
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jej ciało i wydostają się na zewnątrz. Rozwój kolejnego pokolenia zatrzymuje się na stadium młodocianym okrytym podwójnym, grubym oskórkiem. Są to
„larwy inwazyjne” gotowe zaatakować nową ofiarę –
larwę owada. „Larwy inwazyjne” mają charakter
przetrwalnikowy – Dauer larvae. Rys. 1. W temperaturze 0–10°C w wilgotnym środowisku mogą one pozostawać bez ruchu przez wiele lat nie tracąc
zdolności zarówno do wnikania do owada jak i przekazywania mu śmiercionośnych bakterii, które również zachowują swoje chorobotwórcze właściwości.
„Larwy inwazyjne” nicieni owadobójczych wykazują
odporność na wiele substancji chemicznych. Świadczą o tym wyniki szeregu eksperymentów polegających na przetrzymywaniu „larw inwazyjnych”
S. feltiae w roztworach różnych substancji toksycznych. I tak np. w 4% roztworze formaliny „larwy inwazyjne” żyły przez 30 min, podczas gdy większość
drobnych zwierząt natychmiast zdycha w takim stężeniu formaliny. W 5% roztworze alkoholu etylowego
po 4 godzinach żyło aż 10% „larw inwazyjnych”.
Stwierdzono także, że są one odporne na stosowane
stężenia większości pestycydów. O odporności na niskie temperatury w glebie może świadczyć fakt, że w
temperaturze -10°C 30% osobników przeżyło 18 godzin zachowując zdolność atakowania owadów. Natomiast omawiane „larwy inwazyjne” są bardzo wrażliwe na całkowite wysuszenie, giną już po 2,5 godzinie od momentu całkowitego wysuszenia. W sprzyjających warunkach (temperatura 10–24°C, w wilgotnym powietrzu) „larwy inwazyjne” stają się bardzo
ruchliwe, mogą pełzać a na powierzch-niach wysychających nawet skakać na odległość 0,5–1,5 cm. Obserwowano także, że „larwy inwazyjne” S. feltiae
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Ryc. 2. Steinernema feltiae. 1 – woreczek z bakteriami
Xenorhabdus bovenii. Fot. Ewa Dmowska.

pomaga bakteriom osiągnąć odpowiednie dla nich
miejsce w ciele owada.
Nie tylko bakterie mnożą się w jamie ciała martwego owada, rozmnażają się także nicienie; larwy inwazyjne dojrzewają i składają jaja. Rozwija się
kolejne pokolenie, którego potomstwem są samice
i samce olbrzymie osiągające wyjątkowo, jak na nicienie, duże rozmiary: długość samicy wynosi 6–18
mm, a samca znacznie mniej 1,5–3 mm. Ciekawe, że
ciało martwego owada nie podlega normalnemu rozkładowi, jest jakby zmumifikowane. Prawdopodobnie
bakterie X. bovienii wydzielają substancje hamujące rozwój innych bakterii, które normalnie rozwijają na
martwych owadach. Z jaj złożonych
przez samice olbrzymie rozwija się
kolejne pokolenie nicieni, które ma
mniejsze rozmiary 0,7–3 mm. Te nicienie odżywiają się produktami rozkładu martwego owada. Ostatnie jaja
produkowane przez samice olbrzymie
nie są składane, rozwijają się one w jej
ciele. Wylęgające się z nich osobniki młodociane zjadają narządy wewnętrzne samicy, w końcu rozrywają

Ryc. 3. Cykl życiowy Steinernema feltiae.
Ryc. Ewa Dmowska.
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mogą przyczepiać się do odnóży owadów i w ten sposób przenosić się w nowe miejsca.
W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku
zaczęto interesować się możliwością zastosowania
nicieni S. feltiae do zwalczania szkodników w pieczarkarniach, słusznie wychodząc z założenia, że warunki wilgotnościowe i temperaturowe panujące
w pieczarkarni mogą sprzyjać porażaniu larw owadów żerujących na grzybni „larwami inwazyjnymi”
nicieni. Wyniki szeregu badań pozwoliły ocenić kiedy
i jakie dawki preparatu biologicznego należy zastosować, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w zwalczaniu
ziemiórek i zadrowatych w uprawie pieczarki. Okazuje się, że skuteczność preparatu zawierającego
larwy inwazyjne S. feltiae jest szczególnie wysoka,
gdy zostanie on wprowadzony do okrywy. Stosunkowo słabo zostały porażone larwy ziemiórek gdy nicienie wprowadzono do dobrze przerośniętego kompostu. Prawdopodobnie larwy S. feltiae „nie czuły się
dobrze” w kompoście przerośniętym grzybnią podobnie jak ich bliscy krewni – nicienie bakteriożerne.
Skuteczność nicieni wprowadzanych po położeniu
okrywy w zwalczaniu ziemiórek jest porównywalna
ze skutecznością insektycydu, a dawka, która zapewnia całkowitą ochronę przed ziemiórkami wynosi
3 miliony „larw inwazyjnych” na 34 kg kompostu.
Obecnie rozmaite firmy produkujące środki
ochrony roślin mają w swoim asortymencie preparaty
zawierające „larwy inwazyjne” S. feltiae przeznaczone do ograniczania liczebności muchówek w uprawie pieczarki.

Jak zapobiegać dostaniu się szkodliwych nicieni do
hali uprawowej
¿
¿

¿
¿

zużyte podłoże powinno być natychmiast usunięte z najbliższego sąsiedztwa hali uprawowej.
należy przestrzegać starannego czyszczenia narzędzi, części maszyn, obuwia pracowników z resztek podłoża i gleby.
konieczna jest bardzo staranna dezynfekcja hali
po zakończeniu cyklu uprawowego.
należy badać torf przeznaczony do przygotowania okrywy pod kątem występowania nicieni.

Postępowanie w przypadku podejrzenia obecności
nicieni w pieczarkarni
Nicienie są niewidoczne gołym okiem dlatego
każde podejrzenie, że mogą znajdować się w hali
należy zweryfikować u specjalisty-nematologa wyposażonego w odpowiedni sprzęt do ekstrakcji i identyfikacji nicieni. W tym celu należy pobrać próby (ok.
1 kg) podłoża i okrywy z miejsc w których mogą występować nicienie. Próby umieścić w torebkach
foliowych i wysłać jak najszybciej do najbliższego
laboratorium nematologicznego.
Likwidacja ognisk występowania szkodliwych
nicieni w uprawie pieczarki
Nicienie grzybożerne są groźne na każdym etapie
produkcji. W przypadku stwierdzenia ich obecności,
jedyną słuszną, choć trudną decyzją jest całkowite
usunięcie zainfekowanego podłoża i dezynfekcja hali
parą wodną i środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w uprawie pieczarki. W przypadku wykrycia nicieni bakteriożernych we wczesnej
fazie uprawy – pierwsze dwa tygodnie po sianiu
grzybni – należy natychmiast usunąć zainfekowane
partie podłoża, a miejsce infekcji potraktować parą
wodną i środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi
do stosowania w uprawie pieczarki. W przypadku
stwierdzenia dużej liczby nicieni bakteriożernych na
późniejszych etapach uprawy, wystarczy usunąć zainfekowane partie podłoża, czy okrywy i prowadzić
stały monitoring miejsc w których stwierdzono obecność nicieni. Jest to konieczne ponieważ bardzo
często nicienie bakteriożerne pojawiają się w miejscach, gdzie grzybnia jest osłabiona infekcją bakteryjną, grzybową, czy nadmiarem wody. Tak więc jest
to monitoring miejsc, które mogą być źródłem różnego typu infekcji i rokują obniżone plonowanie.

Skąd i w jaki sposób nicienie mogą zostać zawleczone do hali uprawowej?
Częstym źródłem infekcji nicieni są sterty zużytego kompostu i okrywy przetrzymywane w sąsiedztwie hali produkcyjnej. Mikroskopijne nicienie nie
mają możliwości czynnego poruszania się na większe
odległości natomiast chętnie korzystają z przygodnych „środków transportu” np. owadów, przyczepiając się do ich odnóży. Nicienie lub ich jaja mogą być
również rozprzestrzeniane z wodą (w której są w stanie przeżyć kilkanaście dni) albo z ziemią przylegającą do obuwia pracowników, części odzieży roboczej, a także z ziemią znajdującą się na narzędziach
i częściach maszyn używanych w hali produkcyjnej.
Źródłem nicieni zarówno grzybożernych, jak i bakteriożernych może być torf, używany do przygotowania
okrywy, zwłaszcza wówczas, gdy jest płytko kopany
(powyżej 1 m).
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