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CZESŁAWA KOZŁOWSKA 

Niektóre zagadnienia fitopatologii leśnej 

Некоторые проблемы лесной фитопатологии 

Some problems of forest plant pathology 

W najogólniejszym znaczeniu fitopatolog zajmuje się chorobami roś- 
lin. Lecz co to jest choroba? | 

Problem definicji choroby absorbuje nie tylko fitopatologów, lecz 
w głównej mierze lekarzy szukających zarówno definicji choroby jak 
1 zdrowia. Wydaje się, że brak tej definicji jest jedną z przyczyn dyspro- 
porcji pomiędzy zadaniami i możliwościami fitopatologii. Autorzy wypo- 
wiadający się na ten temat są albo zwolennikami substancyjnego, albo 
funkcjonalnego pojęcia choroby. , 

Pierwsi opierają się na właściwościach substancji, z której jest zbu- 
dowany organizm. Do niech należy, między innymi Giumann (2) 
twierdząc, że „choroba jest pojęciem abstrakcyjnym i jako taka nie ist- 
nieje. Istnieje tylko chory organizm”. 

Inne określenie (3, 4) uważające chorobę za zjawisko odbiegania od 
normy funkcji organizmu, wprowadza jeszcze jedno pojęcie trudne do 
zdefiniowania: normę. Bardzo często normę utożsamia się ze średnią aryt- 
metyczną. Zgodnie ze zrozumieniem potocznym „stan normalny jest wy- 
różniany pozytywnie. I tak proces chorobowy będzie „nienormalny” cho- 
ciażby oceniany statystycznie był dominujący. Nie ułatwia to jednak 
sprecyzowania definicji choroby. 

W środowisku lekarskim (1) panuje pogląd, że punktem wyjścia do 
definicji zdrowia lub choroby powinna być nie poszczególna jednostka 
ludzka, lecz cała ludzkość. Gatunek ludzki, w tym przypadku powinien 
być rozpatrywany jako samosterujący układ złożony z istnień ludzkich 
i ich ról, który zachowa równowagę, pojęcie zbliżone do zdrowia, gdy 
cierpienia, choroby i przedwczesne śmierci nie przekroczą ram egzysten- 
cjalnych. 2. 

Pewnym uplastycznieniem pojęcia zdrowia i choroby może być taki 

układ. 
Wyobraźmy sobie pewną liczbę cząstek podlegających działaniu jedna- 

kowych sił we wszystkich kierunkach. Wektory tych sil beda powodowac 

oscylację tych cząstek w pewnych granicach. Cząstki te znajdujące się 
w takim ruchu — izotropowym — będą tworzyć jakiś układ foremny np. 

kulę lub zbliżony do kuli. Na układ ten działają siły zewnętrzne ze wszy- 
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stkich stron, powodując ruch całego układu prawdopodobnie zbliżony 
do spirali. Jeżeli żadna z sił działających nie będzie się wzmagać, za- 
chowany zostanie stan równowagi zarówno w kształcie jak i w ruchu 
całego układu. Gdy jednak na taki układ podziała wzmożony impuls, stan 
równowagi zostanie zakłócony, może nastąpić polaryzacja sił działających 
na cząstki wewnątrz układu i w związku z tym jego odkształcenie. 

Przyjmijmy, że ten zbiór cząstek jest populacją, lub gatunkiem, po- 
jedynczym organizmem, lub nawet tylko komórką, a siły działające we- 
wnątrz tego układu czynnikami środowiska — wtedy wszelkie odkształ- 
cenie tego układu można nazwać chorobą. 

W przypadku chorób infekcyjnych fitopatolog ma do czynienia z ukła- 
dem dynamicznym dwóch organizmów: gospodarza i pasożyta, związa- 
nych z sobą jak najściślej nie tylko przez mechaniczne wnikanie paso- 
żyta w tkanki i komórki gospodarza, lecz również przez wzajemne od- 
działywanie na siebie obu organizmów, objawiające się zmianami w che- 
mizmie komórek, zmianami w przemianie materii, w przebiegu proce- 
sów fizjologicznych oraz zmianami anatomiczno-morfologicznymi. Proces 

chorobowy jest przy tym w większości wypadków początkowo niezauwa- 

żalny. Spostrzega się go zwykle, gdy zaczyna się zamieranie poszczegól- 

nych organów gospodarza, to znaczy gdy jest już zwykle za późno. 

Przy tym, w metodach swej interwencji fitopatolog musi ograniczyć 

się do wyboru jednej z dwóch dostępnych metod, którymi są: terapia 

i profilaktyka. 
W świecie roślinnym terapia jest stosowana bardzo rzadko, głównie 

ze względu na mały zakres wskaźnika chemoterapeutycznego — niewiel- 

ką zdolność roślin do powracania do zdrowia oraz ze wzgędów ekono- 

micznych. 
Do dyspozysji pozostaje więc profilaktyka. Tutaj istnieją następujące 

drogi mające na celu eliminację zagrożenia iniekcyjnego: działania przez 

zabiegi chemiczne i mechaniczne, przez stosowanie metody biologicznego 

zwalczania oraz przez uprawę odmian odpornych. | 

Metody chemiczne wymagają niezwykle ostrożnego stosowania z wielu 

przyczyn zasadniczych, między innymi i dlatego, że fitopatologia ma do 

czynienia z dwoma organizmami roślinnymi: gospodarza i pasożyta. | 

Metody mechaniczne — to przede wszystkim usuwanie źródeł infekcji. 

Uprawa odmian odpornych, szeroko stosowana w rolnictwie i ogrod- 

nictwie, w stosunku do drzew leśnych wymaga badań, które po upływie 

stosunkowo długiego czasu mogą znaleźć zastosowanie praktyczne. Me- 

toda ta podobnie jak i metoda biologiczna są dopiero w stadium badań, 

które mogą niecierpliwić oczekujących na gotową receptę zwalczania 

choroby. 
W ostatnim czasie, w związku z intensyfikacją produkcji leśnej, obser- 

wuje się stały wzrost znaczenia zagadnień fitopatologicznych. Wprowa- 

dzanie nowych odmian drzew i krzewów, powszechne stosowanie orki 

przy odnawianiu lasu, upowszechnienie stosowania w leśnictwie nawo- 

żenia mineralnego, wprowadzanie upraw plantacyjnych a także ochrona 

biologicznego środowiska człowieka, stawia fitopatologię leśną przed no- 

wymi problemami i stwarza konieczność rozwijania metod badawczych 

w tym kierunku. Potęgujące się zmiany środowiska wskutek postępują- 

cego uprzemysłowienia, degradacji siedlisk, zmian poziomu wód grunto- 
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wych oraz warunków atmosferycznych wpływają na wzrost znaczenia 
fitopatologii. 

W związku z tym przed fitopatologią leśną zarysowują się jakby dwa 
nurty badawcze zdążające w jednym kierunku i prowadzone równolegle. 

W chwili obecnej do naczelnych zadań fitopatologii leśnej należy: 
— podniesienie zdrowotności lasów przez zapobieganie chorobom 

istniejącym 1 zagrażającym; - 
iitopatologiczna osłona nowo wprowadzanych metod gospodarki leś- 

пе); 
—- podniesienie efektywności zwalczania chorób z zastosowaniem se- 

lektywnych metod chemicznych przez działanie bezpośrednie i pośrednie. 
Na tym tle zarysowują się główne grupy tematyczne badań prowa- 

dzonych przez Zakład Fitopatologii Leśnej IBL: 
I — choroby korzeni drzew leśnych, 

II — choroby drzew w uprawie plantacyjnej, 
III — choroby występujące w szkółkach, 
IV — choroby powodowane przez czynniki abiotyczne. 
Jest to pierwszy nurt badań, szukający na bieżąco pewnych rozwiązań. 
Fitopatologii jednak nie można ograniczać do zadań chwili. Nie należy 

jej rozumieć jako nauki zmierzającej do usunięcia organizmów chorobo- 
twórczych z biocenozy lasu, jako że jest to nie tylko niemożliwe, lecz rów- 
nież niewskazane. W dziedzinie tej musi się przewidywać i jak w każdej 
nauce, wyprzedzać potrzeby bieżące, to jest właśnie drugi nurt badawczy 
fitopatologii. 

Badania muszą rozwijać się w trzech poziomach: 
1) wzajemna zależność — gospodarz — pasożyt — środowisko; 
2) populacja — czynniki chorobotwórcze — środowisko; 
3) gatunek — jego choroby — środowisko. 
Brak tego rodzaju badań może jedynie pogłębić dysproporcję pomiędzy 

stosowanymi w praktyce rozwiązaniami a możliwościami w tej dziedzinie. 
Do realizacji tych zadań niezbędne jest dokładne poznanie podstaw pro- 
cesu chorobowego — w poziomie wzajemnej zależności pomiędzy gospo- 

darzem, pasożytem i środowiskiem — stwarzające nowe perspektywy 

profilaktyki i terapii. 

Organizm pasożyta, w przypadku choroby iniekcyjnej, jest związany 

jak najściślej z organizmem gospodarza. Nie tylko przez przenikanie 

strzępek, w wypadku patogenów grzybowych, do tkanek i komórek gospo- 

darza, związany jest oh również przez wzajemnie na siebie działające pro- 

dukty przemiany materii obu organizmów i przez trudne do rozgranicze- 

nia procesy biochemiczne zachodzące w komórkach obu partnerów. | 

Morfologiczne i anatomiczne cechy charakterystyczne dla poszczegol- 

nych gatunków gospodarzy nie ograniczają całkowicie intekcy jności paso- 

żytów. Również wymagania w stosunku do substancji odżywczych wydają 

się być u pasożytów podobne. Na swój wzrost i rozmnażanie wszystkie zu- 

żywają węgiel, azot, fosfor, pierwiastki śladowe i czynniki wzrostowe ro- 

śliny — gospodarza. Selektywność atakowania przez organizmy pasozy- 

tnicze roślin-gospodarzy spowodowana jest wrażliwością patogenów na 

substancje, które można by nazwać drugoplanowymi, takie jak fenole, 

glikozydy, flawony, taniny, alkaloidy, terpeny, saponiny i inne.. | 

Na poziomie: gospodarz — pasożyt — środowisko, badaniami powinny 
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być objęte zagadnienia mające na celu wyjaśnienie wpływu pasożyta na 
tunkcje życiowe gospodarza; mechanizm infekcji, a więc czynniki regulu- 
jące podatność i odporność gospodarza przekazywane dziedzicznie, reak- 
cje obronne wyzwalane pod wpływem wnikającego patogena, wzajemne 
działanie na siebie metabolitów gospodarza i pasożyta, przebieg tych pro- 
cesów w warunkach zmieniającego się środowiska. Badania te „dotyczą 
podstaw odporności regulowanej przez substancje stale znajdujące się 
w roślinie tzw. prohibityny lub syntetyzowane w odpowiedzi na infek- 
cję — fitoaleksyny. Stwarzają one możliwości stymulowania odporności 
gospodarza przez dzałanie substancjami pokarmowymi, metabolitami pa- 
sożyta, immunizatorami. 

Na tym poziomie powinny być prowadzone również badania zmian 
zachodzących w stosunku pasożyt — gospodarz pod wpływem fungicydów, 
a więc bezpośrednie działanie fungicydów na pasożyta oraz zmiany me- 
tabolizmu gospodarza pod wpływem wprowadzanych związków o działa- 
niu systemicznym. 

Badania prowadzone na poziomie drugim i trzecim: 
populacja—czynniki chorobotwórcze—środowisko, 
gatunek—jego choroby—środowisko, 
to już nie badania chorego organizmu, lecz badania samego zjawiska cho- 
roby. Tutaj musimy spojrzeć na las, fragment przyrody, jako na całość, 
w której poszczególne organizmy są jedynie punktami węzłowymi jednego 
tworzywa, rozwijającymi się zawsze we współistnieniu, przy ciągłym 
udziale wzajemnych wpływów. 

Na tym tle badania fitopatologa powinny obejmować zjawiska anta- 
gonizmu, konkurencji a także pasożytnictwa, saprofityzmu i współżycia. 
Następstwo chorób, tzw. choroby łańcuchowe, rola chorób pierwotnych 
i wtórnych powinny ‘tutaj znaleźć swoje miejsce. Także badania abiotycz- 
nych czynników chorobotwórczych oraz wpływ chemizacji środowiska 
biologicznego na stosunek gospodarz—pasożyt powinny być prowadzone 
na tym poziomie. 

Tutaj również powinny być prowadzone badania nad odpornością. Od- 

porność chorobowa wszystkich roślin, a więc także i roślin drzewiastych 
zależy głównie od warunków środowiskowych w jakich znajduje się dana 

roślina oraz od jej dziedzicznej odporności. Odporność dziedziczna jest 

w zasadzie cechą dominującą, w wyniku wyginięcia osobników, u których 

była cechą recesywną. Wprowadzanie masowe i faworyzowanie przez 

człowieka, ze względów gospodarczych, pewnych gatunków, nie zawsze 

odpornych stworzyły wybitnie sprzyjające warunki do powstawania ерл- 

fitoz. W tym względzie bardzo ważną metodą przeciwdziałania są badania 

na poziomie populacji i gatunku. | a; 
Wydaje mi się, że problemów tego rodzaju jest znacznie więcej, 

a w miarę zagłębiania się w nie będzie ich coraz więcej. 
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