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Wstęp 

W 1993/94 roku w Niemczech i w Holandii z porażonych różaneczników 
i kaliny wyizolowano nowy gatunek rodzaju Phytophthora, który WERRES i in. 
(2001] oznaczyli jako P. ramorum WERRES, de CocK and MAN in't VELD. W 2003 
i na początku 2004 roku P. ramorum stwierdzono już na ponad 50 gatunkach, 
w tym na roślinach wrzosowatych i kalinie ale również na naturalnie zakażonym 
buku, dębie czerwonym i kasztanowcu (ANONIM 2003; STEEGHS i in. 2004]. W 2000 
roku gatunek ten stwierdzono sporadycznie w szkółce różaneczników w Polsce 
[ORLIKOWSKI, SZKUTA 2002] i od tego czasu występowanie patogena zanotowano 
już w kilku innych uprawach. Z uwagi na rozwój patogena w zakresie tempera
tury od około 2° do 30°C przy optimum 20°C oraz szybkie tworzenie zarodni pły
wkowych, łatwo odrywających się od trzonków oraz licznych chlamydospor 
(WERRES i in. 2001; ORLIKOWSKI, SZKUTA 2002], może rozwijać się on w naszych 
warunkach od wiosny do późnej jesieni. Szeroka grup roślin żywicielskich, w tym 
głównie ozdobnych, stwarza warunki do rozprzestrzeniania patogena po całym 
kraju. 

Celem niniejszych badań było określenie przyczyn zamierania innych gatun
ków roślin wrzosowatych i fotinii oraz zbadanie szkodliwości izolatów P. ramorum 
wyosobnionych z chorych roślin. 

Materiał i metody 

Izolacja P. ramorum z chorych roślin 

Badania przeprowadzono w latach 2002-2003 pobierając do badań 
z 4 szkółek pojemnikowych pieris (Pieri1,· japonica THUNB. D. DON) i wrzosy 
(Calluna vulgaris L. SAUSB.) z objawami zamierania wierzchołków pędów oraz 
liście fotinii (Photinia fraseri DREss) z symptomami brązowienia blaszek liścio

wych począwszy od ogonków. Po przewiezieniu do laboratorium fragmenty roślin 
płukano dokładnie pod bieżącą wodą, a następnie w wodzie destylowanej i po 
osuszeniu wykładano na pożywkę ziemniaczano-glukozową stosując metodę po-
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daną przez ORLIKOWSKIEGO i SZKUTĘ [2002]. P. ramorum oznaczano do gatunku 
posługując się metodami opisanymi przez ORLIKOWSKIEGO i SZKUTĘ [2002]. 

Kolonizacja liści i łodyg fotinii, pierisa, wrzosu i odmian różanecznika przez 
P. ramorum 

Doświadczenia przeprowadzono na liściach i wierzchołkach jednorocznych 
pędów. Do inokulacji liści i wierzchołków pędów fotinii, pierisa i wrzosu użyto 
izolaty z tychże gatunków, natomiast 52 odmiany różanecznika zakażono izolatem 
RH122. Na nasadę świeżo ściętych liści i pędów, umieszczonych w kamerach wil
gotnościowych [ORLIKOWSKI, SZKUTA 2002], nanoszono krążki pożywki z patoge
nem i po 5 dniach inkubacji w 20°C mierzono średnicę lub długość nekrozy. Doś
wiadczenia założono w układzie bloków losowych w 4 powtórzeniach po 5 liści 
lub części wierzchołkowych pędów (wrzos) i powtórzono je 2-3-krotnie w odstę
pach 2-tygodniowych. 

Wyniki i dyskusja 

Analiza mikologiczna wierzchołków porażonych pędów wrzosu oraz łodyg 
i liści pierisa i fotinii wykazała występowanie P. ramorum, typ koniugacyjny Al, 
na ponad połowie analizowanych roślin (tab. 1 ). Z chorych tkanek wrzosów obok 
tego gatunku izolowano również P. citricola. Patogen ten jest przyczyną zarazy 
pędów wrzosu [ORLIKOWSKI i in. 2004]. Z liści fotinii izolowano również P cacto
rum. Obok tych gatunków z porażonych części roślin wyosabniano również Alter
naria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium avenaceum, Pestalotia !.ydowiana i Tri
choderma spp. Część z tych gatunków z uwagi na ich szybki wzrost może zarastać 
wolno rosnące kolonie P. ramorum. Z tego względu należy dokładnie przeglądać 
szalki z wyłożonymi fragmentami roślin co kilka godzin, aby w porę izolować ten 
gatunek. 

'fabela 1; Table 1 

Częstotliwość izolacji Phytophthora ramorum z porażonych roślin 
Frcgucncy of Phytophthora ramorum isolation from discascd plants 

Gatunek rośliny Liczba analizowanych roślin Liczba roślin zasiedlonych przez P. ramorum 
Plant species Number of analysed plants Number of plants scttlcd by P ramorum 

Ca/luna vulgaris 32 18 

Photinia fraserii 12 9 

Pieris japonica 27 16 

Badania nad kolonizacją liści fotinii, pierisa i różanecznika oraz pędów 
wrzosu przez izolaty z tych roślin wskazują na brak istotnych różnic w ich choro
botwórczości w stosunku do różnych gatunków roślin (tab. 2). Nekrotyczne plamy 
rozwijały się najszybciej na liściach różanecznika, a najwolniej na fotinii (tab. 2). 
Uzyskane wyniki wskazują, że źródłem P. ramorum była jedna z roślin żywiciels
kich, prawdopodobnie różanecznik, z którego patogen rozprzestrzenił się na po
zostałe gatunki, na ogół uprawiane w tej samej szkółce. Jest również możliwe, że 
patogen został zawleczony na importowanych roślinach. Jego szybkiej ekspansji 
w szkółkach sprzyja podlewanie roślin przez ich spryskiwanie, szybkie formowanie 
się zarodni pływkowych na porażonych pędach oraz ich łatwe odrywanie się od 
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trzonków [ WERRES i in. 2001] i roznoszenie z wodą i prądami powietrza oraz przez 
owady. Na różanecznik jako podstawowe źródło P. ramorum w szkółkach i za
pewne również w ogrodach, wskazują wyniki badań nad podatnością różnych jego 
odmian na omawianego patogena (tab. 3). Spośród 52 odmian tylko 2 nie wyka
zywały objawów chorobowych na liściach po ich sztucznym zakażeniu. W grupie 
różaneczników, na których nekrotyczne plamy rozwijały się najszybciej, znalazło 
się 7 odmian, a w następnej - 20 (tab. 3). 

Table 2; Table 2 

Kolonizacja liści i cz(,ści p(,dów* różnych roślin 
przez izolaty Phytophthora ramomm; średnica/długość nekrozy w mm 

po 5 dniach inkubacji (średnie wartości dla 3 doświadczeń) 

Colonisation of leaves and shoot* parts of different plants by isolates 
of Phytophthora ramomm; diam/length of necrosis in mm 5 days after 

inoculation (mean values from 3 trials) 

Zród!o izolatów Ca/luna vulgaris * Photinia fraseri Pieris japonica Rhododendron sp. 
Source of isolatcs Peter Sparkcs Red Robin Prelude Nova Zembla 

Ca/luna vulgaris 23,0a 18,8a 22,8a 31,8a 

Photinia fraseri 19,3a 18,3a 25,5a 32,3a 

Pieris japonica 21,8a 16,8a 25,0a 31,8a 

Rhododendron sp. 21,8a 17,3a 25,0a 31,8a 

średnic w kolumnach, oznaczone tą samą literą, nie różnią się istotnie (5%) wg testu Duncana; means 
in columns, followcd by the same lctter, do not differ at 5% significancc acc. to Duncan's multiple 
range test 

Tabela 3; Table 3 

Kolonizacja liści różnych odmian różanecznika przez Phytophthora ramomm 
(izolat RH122) Inokulacja: 2003.12.29 

Colonisation of rhododendron Ieaf blades by Phytophthora ramomm 
(isolate RH122) Inoculation: 2003.12.29 

Srednica nekrotycznych plam w mm 
po 4 dniach od inokulacji Odmiany; Cultivars 

Diam of necrotic spots (mm) aftcr 
4-day after inoculation 

o Golden Flare, Golden Sunset 

3,5-5,6 Doloroso, Feurwerk, Gold Pcrfit, 1-Iomebosch, Nabuco, Klon-
dyke, Schneekrone, Schnecgold 

Ann Lindsay, Bengal, Calsap, Dominik, Gardendirektor Gloc-

7,5-10,3 
ker, Fantastica, Loreley, Lamentosa, Lugano, Mach Charmant, 
Pohjola's Daughter, Schneeauge, Schncewitchen, Silberwolke, 
Walkurc 

Amerika, Eskimo, Francesca, Kalinka, Goldenbukett, Helsinki 
Univcrsity, Germania, Happy, Karibia, Mieszko I, PMA Tiger-

10,8-15,9 ested, Purple Splendour, Rasputin, Vater Bohlie, Scarlet 
Wonder, Weerdcn Pochman, Prof. H. Robenck, Baden 
Baden, Cunningham's White, Humboldt 

Powyi.cj 18,3 Alfred, Bel kan to, Catherine van Tol, Lachsgold, Nova 
More than 18,3 Zcmbla, Orangina, Roseum Elegans 

Uzyskane dane z niniejszych i poprzednich badań wskazują na wzrost za
grożenia roślin przez P. ramorum. Pierwsze dane nad występowaniem tego pata-
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gena w Polsce pochodzą z jednej szkółki. W ciągu następnych 3 lat patogena 
stwierdzono w 4 obiektach ale już na 4 gatunkach roślin. Dodatkowo, ten czynnik 
chorobotwórczy izolowano z różaneczników w 3 Centrach Ogrodniczych [ORLIKO

WSKI, niepublik.]. Jeśli uwzględni się również wykrycie P. ramorum również na 
borówce brusznicy [ORLIKOWSKI i SZKUTA, niepublik.), rosnącej naturalnie w pols
kich lasach, to obok wrzosów są to bardzo istotne, potencjalne źródła patogena, 
z których może on być rozprzestrzeniony na inne rośliny leśne, do ogrodów i in
nych nasadzeń drzew i krzewów. 

Wnioski 

1. Po raz pierwszy na świecie stwierdzono występowanie Phytophthora ramo
rum, typ koniugacyjny Al, na fotinii i wrzosach, a w Polsce na pierisie. Są 
to następne rośliny żywicielskie w naszym kraju, obok różanecznika i bo
rówki brusznicy, dla tego patogena. 

2. Izolaty P. ramorum z fotinii, pierisa, różanecznika i wrzosu kolonizowały 
wszystkie gatunki roślin i nie stwierdzono istotnych różnic w ich chorobo
twórczości. Jest prawdopodobne, że źródłem patogena w Polsce były pora
żone różaneczniki lub czynnik chorobotwórczy został zawleczony na impor
towanych roślinach. 

3. Stwierdzenie P. ramorum na wrzosach budzi obawy, że patogen ten może 
rozprzestrzenić się na inne rośliny, w tym na buka, kalinę, borówkę brusz
nicę i inne, nieznane jeszcze rośliny żywicielskie. 
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Streszczenie 

Phytophthora ramorum izolowano z ponad połowy roślin fotinii, piensow 
i wrzosów z objawami brązowienia i zamierania wierzchołków pędów i nekrozy 
liści, pobranych z 4 szkółek pojemnikowych. Obok tego patogena z porażonych 
tkanek izolowano również P. citricola, P cactorum, Alternaria alternata, Botrytis 
cinerea, Fusarium avenaceum, Pestalotia ~ydowiana i Trichoderma spp. Izolaty 
P. ramorum z 3 gatunków analizowanych roślin oraz z różanecznika, kolonizowały 
liście i fragmenty pc;dów badanych roślin. Nie stwierdzono różnic w chorobotwór
czości izolatów w stosunku do poszczególnych gatunków roślin żywicielskich. 

Wskazuje to, że źródłem patogena mogła być jedna roślina żywicielska. 
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Summary 

Phytophthora ramorum was isolated from morc than 50% of fotinia, pieris 
and hcathcr, takcn from four container-grown nurseries, with symptoms of tip 
blight and !caf necrosis. Additionally P. citricola, P. cactorum, Alternaria alternata, 
Botrytis cinerea, Fusarium avenaceum, Pestalotia sydowiana and Trichoderma spp. 
were isolatcd from discased parts of plants. Isolates of P. ramorum from 3 analy
scd plants and additionally from rhododcndron colonised lcaf blades and shoot 
parts of 4 tcsted plant species. Thcre were no significant differences between 
pathogenicity of tcsted isolates toward plant species. lt points to one host plant 
as the pathogen source. 
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