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OFERTA WDROŻENIOWA
Rozpoznawanie i wykrywanie wę
gorków (Aphelenchoides sp.)
w uprawie bylin
Sł
owa kluczowe: Aphelenchoides ritzemabosi, Aphelenchoides fragariae, byliny,
uszkodzenia liści
Większość ze 140 gatunków
należących do rodzaju Aphelenchoides
jest mykofagami, ale kilka z nich to
groźne szkodniki roślin. Węgorki to
nicienie, które bytują w częściach
nadziemnych roślin - gł
ównie liściach
i pąkach. Na bylinach stwierdzono ich
żerowanie w tkance miękiszowej liści.
Osiągają dł
ugość okoł
o 0,8 mm.
W Polsce występują dwa gatunki
węgorków – węgorek chryzantemowiec
(Aphelenchoides ritzemabosi) i węgorek
truskawkowiec (A. fragariae). Poraż
ają
one ponad 200 gatunków roślin,
z czego jedna trzecia należy do rodziny
Asteraceae. Oba gatunki nicieni można
spotkaćw szkół
kach bylin. W Polsce
dotychczas wykryto je w uprawach:
rudbekii (Rudbeckia fulgida), wiesioł
ka
(Oenothera biennia), jeż
ówki (Echinacea purpurea), ostróżki (Delphinium
cultorum), dąbrówki (Ajuga reptans),
zawilca (Anemone sylvestris), zł
ocienia
(Arcanthemum arcticum), bergenii
(Bergenia cordifolia), bodziszka (Geranium spp.), zł
ocieńca (Leucanthemopsis alpina), lawendy (Lavandula
angustifolia),
jaskra
(Ranunculus
acris), peł
nika (Trollius europaeus),
tiarelli (Tiarella cordifolia). Objawy
występowania nicieni na liściach
różnych gatunków roś
lin sąpodobne,
choćwystępująróżnice w stopniu ich
porażenia
przez
te
szkodniki.
Uszkodzenia widoczne sąna dolnych

liściach w postaci różnej wielkości
kanciastych plam, zawsze ograniczonych nerwami (patrz fotografie).
Najczęściej przybierająkolor brązowy,
choć, jak na wiesioł
ku lub ostróżce,
mogątworzyćchlorozę. W przypadku
liści uszkodzonych przez nicienie,
w
przeciwieństwie
do
objawów
wywoł
ywanych przez patogeny grzybowe, nie tracą one turgoru i dł
ugo
utrzymująsięna roślinie. Rośliny mają
zahamowany wzrost, gorzej kwitną
i tracą walory dekoracyjne. W przypadku silnego porażenia może dojść
do cał
kowitego zniszczenia rośliny.
Nicienie rozprzestrzeniająsię zarówno
z glebą, jak i z wodąpodczas deszczu
lub podlewania. Ich rozwojowi sprzyja
wysoka wilgotność i umiarkowana
temperatura powietrza. W celu ochrony
przez rozprzestrzenianiem tych szkodników, nie powinno się pobierać
sadzonek z porażonych roślin matecznych. Obecnie brak jest możliwości
chemicznego ich zwalczania, a jedyną
zapobieganie wprowadzeniu porażonego
materiał
u do uprawy. Jest to możliwe
przy wczesnej ocenie zdrowotności
roślin. W przypadku roślin z podejrzeniem o obecność węgorków należy
zwrócić się do najbliższej pracowni
nematologii z okoł
o 10 g świeżo
pobranych liści ze środkowej części
roślin w celu zbadania próby pod
kątem występowania węgorków.

Przykł
ady uszkodzeńspowodowanych przez węgorki

Uszkodzona roślina zawilca
(Anemone spp.)

Typowe objawy żerowania na
liściu rudbekii (Rudbeckia spp.)

Objawy ż
erowania na liściach wiesioł
ka (Oenothera spp.)

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Objawy żerowania węgorków opisywane był
y dotychczas jedynie z uprawy truskawek
i nie wiązano ich z innymi uprawami. Prawidł
owe i wczesne wykrywanie w roślinach
będzie wskaź
nikiem konieczności podjęcia odpowiednich kroków zaradczych w celu
eliminacji zainfekowanych roślin, dezynfekcji sprzętu, który miałz nimi kontakt
i podniesieniu standardów fitosanitarnych. Dział
ania profilaktyczne przyniosąwymierne
korzyści gospodarcze wynikające ze wzrostu jakości i zdrowotności materiał
u
szkół
karskiego.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroż
eniowa
Gospodarstwa szkół
karskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Inspektoraty Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Ochrony Roślin Ozdobnych
Pracownia Szkodników Roślin Ozdobnych
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