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FYTOFTOROZA
NOWA CHOROBA W SZKÓ£KACH

I DRZEWOSTANACH

Od wielu lat w Europie zachodniej i po³udniowej oraz w USA przyczy-
n¹ znacznych szkód w szkó³kach roœlin ozdobnych i leœnych oraz w
drzewostanach s¹ organizmy grzybo-
podobne z rodzaju
powoduj¹ce obumieranie korzeni.
Otwarcie granic, w tym równie¿ dla
importowanego materia³u roœlin-
nego, spowodowa³o zawleczenie
niektórych gatunków
tak¿e do naszego kraju. Wskazu-
j¹ na to dane uzyskane z badañ
prowadzonych nad zamieraniem
rododendronów w szkó³kach roœlin
ozdobnych.

Informacje nap³ywaj¹ce do In-
stytutu Badawczego Leœnictwa ze
szkó³ek leœnych wskazuj¹ na coraz
wiêksze straty powsta³e w wyniku
rozwoju chorób korzeni. Ostatnie ba-
dania wykaza³y obecnoœæ fytofto-
rozy na zamieraj¹cych olszach w
Nadl. Chojnów (RDLPWarszawa).

Obecnie trwaj¹ prace nad identyfikacj¹ gatunku
sprawcy choroby (wiêcej informacji zawieraj¹
artyku³y zamieszczone w Pracach IBL, Seria A,
zeszyt 2002/2: 128–144). Z uwagi na ogromn¹
szkodliwoœæ . za granic¹ Zak³ad
Fitopatologii Leœnej podj¹³ wspólnie z G³ów-
nym Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roœlin i
Nasiennictwa oraz z Instytutem Sadownictwa i
Kwiaciarstwa szeroko zakrojone badania celem
stwierdzenia, czy przyczyn¹ wystêpuj¹cych w
Polsce chorób s¹ gatunki grzybopodobnych
organizmów z rodzaju .
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Schemat rozwoju fytoftorozy olszy czarnej
(Disease/Enviconment Interactions
in Forest Decline. Vienna 1998)

Objawy fytoftorozy na jodle
(fot. L. Orlikowski)



U góry

W œrodku

U do³u

: przekrój pnia dêbu czer-
wonego zaatakowanego przez

: nekroza pnia dêbu
czerwonego (widoczna po usu-
niêciu kory) spowodowana
przez fytoftorozê

: W

P. cinnamomi

ê

yciek soków w szyi
korzeniowej
(La et ses ennemis. 1991

)
for t

CEMAGREF

Opracowa³: dr Tomasz OSZAKO

e-mail T.Oszako@ibles.waw.pl

Obecne badania s¹ prób¹ znalezienia sprawcy fytoftorozy
korzeni materia³u sadzeniowego w szkó³kach oraz w drzewostanach
dêbowych i olszowych w Polsce. Najczêstsze przypadki to
wystêpowanie zgnilizny korzeni i czêœci nadziemnej roœlin, a w
konsekwencji pojawianie siê symptomów choroby w koronach
drzew (obumieranie i ¿ó³kniêcie liœci w pe³ni sezonu
wegetacyjnego). Kolejnym etapem choroby jest stopniowe
obumieranie ga³êzi i konarów, a w koñcu ca³ego drzewa. Œmieræ
drzew nastêpuje przewa¿nie w efekcie ataku

, która zabija przede wszystkim korzenie, lub
która niszczy szyjê korzeniow¹. Oba organizmy s¹

paso¿ytami pierwotnymi, aczkol-wiek mog¹ ¿yæ w glebie jako
saprotrofy przez wiele lat. Infekcja rozpoczyna siê od w³oœników,
korzeni drobnych poprzez korzenie grube do odziomków drzew,
powoduj¹c zniszczenie tkanki kambialnej. Wtedy na pniach
pojawiaj¹ siê oleiste, ciemne wycieki soków, bêd¹ce konsekwencj¹
utleniania siê zwi¹zków fenolowych syntetyzowanych przez roœliny
jako reakcja obronna na infekcjê.

W przypadku zauwa¿enia niepokoj¹cych symptomów
uszkodzenia sadzonek w szkó³kach lub drzew w drzewostanie
konieczna jest analiza laboratoryjna. Aby j¹ przeprowadziæ, nale¿y
wyci¹æ kawa³ki drewna (z korzeni lub pnia) z granicy ¿ywej i
martwej tkanki, co umo¿liwi Zak³adowi Fitopatologii Leœnej
izolacjê i identyfikacjê czynnika sprawczego, a to z kolei
opracowanie metod zminimalizowania wystêpowania patogena w
szkó³kach i drzewo-stanach.

Nie ma dotychczas opracowanych metod zabezpieczenia przed
fytoftoroz¹ poza eliminowaniem zainfekowach osobników ju¿ przy
pojawieniu siê pierwszych objawów chorobowych. Dlatego wa¿ne
jest wykorzystywanie do sadzenia sadzonek zupe³nie zdrowych.
Wykonanie odpowiedniego drena¿u na powierzchni, minimalizuj¹-
cegookrespe³negonasyceniaglebywod¹,ograniczarozwójchoroby.

Prowadzone na œwiecie badania genetyczne zmierzaj¹ do wy-
odrêbnienia ras roœlin odpornych lub ma³o wra¿liwych na chorobê.

Doœwiadczalne opryski preparatami biologicznymi: Bioseptem
(na bazie wyci¹gu z grejpfruta) i Biochikolem (wykorzystuj¹cym
chitynê krewetek) da³y zadowalaj¹ce wyniki w ochronie roœlin
ozdobnych, dzia³aj¹c bezpoœrednio na patogena, jak i stymuluj¹c
jednoczeœnie odpornoœæ roœlin.
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Szczegó³owe informacje dotycz¹ce omawianego zagadnienia s¹

dostêpne w Zak³adzie Fitopatologii Leœnej IBLw Sêkocinie


