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Wstęp 

Już w latach 60-tych ubiegłego stulecia Cylindrocladium scoparium MORGAN 
stwierdzono na 66 rodzajach roślin należących do 31 rodzin botanicznych (THIES 
1969]. Szczególnie duże straty, dochodzące nawet do 90% (THIES 1969] powodowa
ne przez ten gatunek notowano w szkółkach leśnych na sośnie i świerku. Obec
ność tego gatunku stwierdzono również na siewkach sosny i modrzewia w pol
skich szkółkach i uznano jako przyczynę zamierania korzeni i pędów [ORLIKO

WSKI, JARECKA 2005]. Występowanie C. scoparium na roślinach wrzosowatych 
stwierdzili L!NDERMAN (1972] i VEGH [1989] jako przyczynę zgnilizny korzeni i ło
dyg. Grzyb ten może również infekować liście i płatki kwiatów, na których tworzy 
liczne, drobne, czarne mikrosklerocja. Zdaniem THIES i PATTON (1970] są one naj
ważniejszymi w rozwoju patogena jednostkami propagacyjnymi. 

Od kilku lat w szkółkach pojemnikowych roślin ozdobnych obserwowano 
powolne zamieranie różanecznika (Rhododendron sp.) i wrzosów (Calluna vulgaris 
L. SALISB.) oraz żółknięcie i zamieranie pojedynczych pędów jałowców łuskowa
tych (Juniperus squamala BUCH.-lIAM. ex LAMB). 

Celem niniejszych badań było (1) określenie składu gatunkowego grzybów 
zasiedlających porażone tkanki 3 gatunków roślin, (2) ocena chorobotwórczości 
Cylindrocladium scoparium dla tych gatunków oraz (3) dynamika rozwoju cho
roby na częściach roślin w zależności od temperatury. 

Materiał i metody 

Izolacja grzybów z porażonych tkanek wrzosów, różanecznika i jałowca łuskowa
tego 

Rośliny do analizy mikologicznej pobrano latem 2003 roku z 5 szkółek po
łożonych w różnych rejonach Polski. W badaniach zastosowano procedury opisa
ne przez ORLIKOWSKIEGO i SZKUTĘ [2002]. Kolonie grzybów, wyrastające wokół 
wyłożonych skrawków roślin, przeszczepiano na skosy z pożywką ziemniaczano-
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glukozową (PDA). Po 10 dniach skosy segregowano na podstawie podobieństwa 
grzybni na grupy, wybierano z nich kultury reprezentacyjne, które po doprowa
dzeniu do kultur jednozarodnikowych oznaczano do rodzaju i gatunku. 

Kolonizacja części pędów wrzosów, różaneczników i jałowca łuskowego przez 
Cylindrocl.adium scoparium 

Do testów użyto izolaty uzyskane z poszczególnych roślin . Z obrzeża 
7-dniowych kultur, rosnących na pożywce PDA, pobierano krążki z grzybnią 
o średnicy 7 mm i przenoszono je na nasady wierzchołkowych czc;ści łodyg w ka
merach wilgotnościowych wyścielonych wilgotną bibułą filtracyjną i wyłożonych 
nylonową siatką. Komory okrywano szczelnie cienką folią i inkubowano w 24°C 
w ciemności przez 6 dni. Po 3 i 6 dniach mierzono długość nekrozy. W doświad
czeniach nad wpływem temperatury na rozwój nekrozy na liściach czc;ściach 
pędów (wrzosy) i płatkach kwiatów zastosowano tą samą metodą co w poprzed
nich testach. Komory wilgotnościowe z częściami roślin inkubowano przez 6 dni 
w temperaturze od 7 do 35°C (tab. 3). Doświadczenia założono w układzie blo
ków losowych w 4 powtórzeniach po 5 części roślin i powtórzono Z-krotnie co 
2 tygodnie. 

Wyniki i dyskusja 

Na analizowanych tkankach badanych roślin stwierdzono grzyby czc;sto wy
stępujące na chorych pc;dach i korzeniach [SZKUTA 2004]. Wśród nich na 3 gatun
kach stwierdzono Alternaria alternata, Botrytis cmerea, Fusarium avenaceum, 
F. culmorum i Trichoderma spp. (tab. 1). 

'Iabela l ; 'labie 1 

Grzyby wyizolowane z podstawy porażonych roślin Calluna vulgaris, 
Junipems squamata, Rhododendron spp.; liczba roślin zasiedlonych 

przez grzyby (izolacja: czerwiec-wrzesień 2003) 

Fungi isolatcd from diseased bascs of Calluna vulgaris, Junipems squamata 
and Rhododendron sp.; number of plants settled by fungi 

(isolation: June-September 2003) 

Rodzaj/ gatunek grzyba 
Cal/una vulgaris Juniperns squamata Rhododendron 

69 roślin 27 roślin 41 roślin 
Genera/species of fungi 

69 plants 27 plants 41 plants 

Alternaria a/terna/a NEES 15 4 10 

Botrytis cinerea PERS. 16 2 18 

Cylindrocladium scoparium MORGAN 27 18 25 

Cladosporium herbarnm LINK. - 2 -

Fusan·um avenaceum (FR.) SACC. 1 6 2 

Fusarium culmornm (W.G.SM.) SACC. 1 7 4 

Fusarium poae (PECK.) WR 2 - -

Fusarium solani (MART.) SNY. ET HANS. - 8 -

Mucor spp. 14 7 15 

Pestalotia sydowiana BRES. 17 - 11 

Rhizoctonia solani KUHN - 8 -

Trichoderrna spp. 9 8 12 
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Gatunki te stwierdzono również na analizowanych siewkach sosny i modrzewia 
z objawami zgnilizny korzeni i pędów [ORLIKOWSKI, JARECKA 2005]. Jest bardzo 
prawdopodobne, że zasiedliły one osłab ione lub już zamierające tkanki roślin. 

Z 3 gatunków roślin izolowano Cylindrocladium scoparium. Grzyb ten występował 
odpowiednio: na około 4/10, 2/3 i 3/7 analizowanych wrzosów, jałowców łuskowa
tych i różaneczników (tab. 1). Omawiany patogen izolowano ze znacznie większą 
częstotliwością z 1-2-lctnich siewek sosny i modrzewia [ORLIKOWSKI, JARECKA 

2005] co może wskazywać, że rośliny te są wrażliwsze na tego grzyba aniżeli rośli
ny wrzosowate i jałowiec łuskowaty . Z porażonych pędów jałowca izolowano rów
nież F solani i Rhizoctonia solani (tab. 3). 

Tabela 2; Table 2 

Kolonizacja fragmentów łodyg Cal/una vulgaris, Junipents squamata 
i Rhododendron sp. przez z Cylindrocladium scoparium (inokulacja: 2003.07.31.) 

Colonisation of shoot parts of Cal/una vulgaris, Junipems squamata 
and Rhododendron sp. by Cylindrocladium scoparium (inoculation: 2003.07.31.) 

Rośliny 
Długość nekrozy w mm po dniach 

Plants 
Length of nccrotic lesion in mm after days 

3 6 

Ca/luna vulgaris Alcrgo 4,7a 11,la 

Juniperns squamata Blue Star 7,Sb 16,8c 

Rlwdodendron Nowa Zembla 6,9b 14,Jb 

średnie w kolumnach, oznaczone tą samą literą, nie różnią si<; istotnie (5%) wg testu Duncana; means 
in columns, followe<l by the same letter, do not differ at 5% of significance (Duncan's multiple range 
test) 

Tabela 3; Table 3 

Współzależność pomiędzy temperaturą a rozwojem nekrozy na liściach 
i czc;ściach pędów wrzosów i różaneczników; średnica/długość nekrozy 

w mm po 6 dniach od inokulacji przez Cylindrocladium scoparium 

Rclationship betwccn tcmperature and the development of necrosis (mm) 
in rhododcndron and heathcr inoculated with Cylindrocladium scoparium 

Srednica/długość nekrozy w mm po 6 dniach 

Roślina Czt;ści roś I i n od inokulacji 

Plant Part of plants Length of necrosis (mm) 6 days after inoculation 

10°c 15°C 20°c 25°C 21°c 32°c 

Ca/luna vulgaris 
czt;ści pt;dów 2,6a 5,7a 9,3a 12,0a 15,4b 5,3b 
shoots parts 

Rhododendron sp. 
liście 

4,Sb 7,0c 9,7a 20,8b 20,9c 7,4c 
leavcs 

li ście 4,0b 6,3ab 12,2b 19,7b 21,Jc 7,8c 
leavcs 

Rhododendron simsii 
płatki kwiatów 

4,8b 8,6d 16,4c 20,2b 20,7c 6,3b 
flower petals 

obj aś nienia pod tabelą 2; explanations see Table 2 

Izolaty C. scoparium, użyte do zakażenia, powodowały rozwój nekrozy na 
pędach wrzosu, jałowca łuskowatego i różanecznika (tab. 2). Po 3 dniach inkuba
cji najszybciej kolonizowały pądy izolaty z j ałowca i różanecznika . Tą samą ten-
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dcncję stwierdzono po następnych 3 dniach (tab. 2). Badania nad rozwojem ne
krozy na częściach roślin zakażonych izolatem C. scoparium z różanecznika w za
lciności od temperatury inkubacji wykazały, że patogen nic kolonizował tkanek 
w temperaturze 7° i 35°C (tab. 3). Najszybszą kolonizację części roślin przez 
grzyba obserwowano w 25° i 27°C. Nekroza rozwijała się istotnie wolniej na częś
ciach pędów wrzosu, niezależnie od temperatury, aniżeli na tkankach różaneczni
ka (tab. 3). 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają dane L!NDERMAN [1972] i VEGH [1989], 
wskazujące na C. scoparium jako jedną z przyczyn zamierania roślin wrzosowa
tych. Brakuje natomiast informacji o jałowcach jako roślinach żywicielskich dla 
tego patogena. Badania nad współzależnością pomiędzy szybkością kolonizacji 
części roślin, a temperaturą wskazują, że na 3 gatunkach roślin nekroza rozwijała 
się najszybciej w temperaturze 25-27°C. Potwierdza to hipotezę RAITINK i in. 
(1972] oraz VEGH [1989], że C. scoparium jest gatunkiem ciepłolubnym i stanowi 
poważne zagrożenie w ciepłe lub gorące lata. Uprawa roślin w czarnych pojemni
kach sprzyja szybszemu nagrzewaniu się podłoża aniżeli w produkcji zagonowej. 
Dodatkowo ciepłe i słoneczne lato 2003 roku, kiedy stwierdzono pojawienie się 
choroby w szkółkach i pobrano rośliny do analizy mikologicznej, sprzyjało szyb
kiemu rozwojowi omawianego patogena. 

Wnioski 

1. Cylindrocladium scoparium był jednym z najczęściej izolowanych gatunków 
z porażonych tkanek podstwy pędów wrzosów, różaneczników i jałowców 
płożących. Obok tego gatunku tkanki zasiedlone były m.in. przez Botrytis 
cinerea, Rhizoctonia solani i gatunki rodzaju Fusarium, które zapewne od
grywały również rolę w procesie rozwoju choroby. 

2. Izolaty C. scoparium kolonizowały liście i części pędów analizowanych roś
lin, przy czym nekroza rozwijała się szybciej na jałowcu łuskowatym i róża
neczniku aniżeli na wrzosach. 

3. Na zakażonych przez C. scoparium częściach wrzosu i różaneczników ne
kroza rozwijała się w zakresie od 10° do 32°C przy optimum 25-27°C. 
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Streszczenie 

Określono skład gatunkowy grzybów zasiedlających porażone pędy wrzosu, 
jałowca łuskowatego i różanecznika. Zbadano chorobotwórczość Cylindrocladium 
scoparium dla 3 gatunków roślin oraz rozwój zgnilizny tkanek w zalefoości od 
temperatury. Z porażonych tkanek podstawy pędów wyizolowano kilkanaście ga
tunków grzybów, wśród których dominowały C. scoparium, Alternaria alternata, 
Botrytis cinerea, Rhizoctonia :miani, gatunki rodzajów Fusarium i Trichoderma. 
Cylindrocladium scoparium kolonizował liście i części pędów badanych roślin, 
przy czym nekroza rozwijała się istotnie szybciej na jałowcu łuskowatym i róża
neczniku aniżeli na wrzosie. Wykazano kolonizowanie tkanek wrzosu i różanecz
ników w zakresie temperatury od 10° do 32°C przy optimum 25-27°C. 
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Summary 

The occurrcnce of fungi on diseased stem bases of heather, scaly - lift juni
per and rhododcndron, pathogenicity of Cylindrocladium scoparium toward 
3 plant species and colonisation of plant tissucs in relation to temperature wcre 
studied. From the diseased tissue of stem bases severa! fungal species were iso
lated with the domination of Cylindrocladium scoparium, Alternaria alternata, 
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Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani and Fusarium and Trichoderma spp. Cylindro
cladium scoparium colonised leaf blades and shoot parts of tested plants but ne
crosis developed faster on scale-lift juniper and rhododendron than on heather. 
Tissues of heather and rhododendrons were colonised at the temperaturc rangcd 
from 10° to 32°C with the optimum 25-27°C. 
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