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ABSTRAKT

Wstęp. Celem pracy była detekcja lęgniowców bytujących w glebie dwóch kwater z dębem bezszypułko-
wym w szkółce leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz.
Materiał i metody. Zastosowano trzy metody detekcji patogenów, umieszczając próby gleby: (1) w otwo-
rach wydrążonych w jabłkach, (2) z jabłkami w wodzie, (3) wykorzystując pułapki liściowe na powierzchni 
wody, którą zalano badaną glebę. 
Wyniki i wnioski. W glebie szkółki Trawice zidentyfikowano: Pythium sylvaticum, Pythium ultimum, Py-
thium ultimum var. ultimum i Phytopythium vexans. Najczęściej występującym gatunkiem był P. ultimum, 
a najrzadziej P. sylvaticum. Przedstawione sposoby detekcji patogenów są łatwo dostępne, szybkie i tanie. 
Wykorzystywanie ich w szkółkach leśnych byłoby pomocne przy określaniu występowania Oomycetes.

Słowa kluczowe: lęgniowce, Phytophthora, Pythium, Phytopythium, Quercus spp., szkółka leśna

WSTĘP

Lęgniowce (Oomycetes), grzybopodobne organizmy 
eukariotyczne, zaliczane do królestwa Chromista po-
wodują porażenia wielu gatunków drzew leśnych. Pato-
geny porażają nie tylko siewki i sadzonki w szkółkach 
i na uprawach (zgorzele), ale także pojedyncze drzewa, 
a nawet całe kompleksy leśne (Sawicki, 2009). Infek-
cje wywoływane przez te patogeny określa się mianem 
fytoftoroz (Orlikowski i Szkuta, 2002). Mimo postępu 
w ochronie roślin przed chorobami, gatunki z rodzaju 
Phythophthora mogą przyczyniać się aż do 50% strat 
w uprawach niektórych roślin (Orlikowski i Szkuta, 
2008) i są organizmami ściśle związanymi z wodą (Ba-
ker i Matkin, 1978; Holdich i Reeve, 1991; Orlikowski 
i in., 2011a; 2011b; 2013; Ptaszek i in., 2015; Yang 
i in., 2016). Niektóre gatunki z rodzaju Phytophthora 

mają jedną roślinę żywicielską, np. P. quercina pora-
ża jedynie dęby. Z kolei inne mają szerokie spektrum 
roślin-gospodarzy, np. P. cactorum, P. cryptogea czy 
P. cinnamomi. Ostatni gatunek infekuje ponad 1000 
gatunków roślin (Gruenwald i in., 2008; Lamour i in., 
2012). W Polsce najbardziej patogenicznymi w szkół-
kach leśnych, lasach, szkółkach czy nasadzeniach są 
gatunki: P. lateralis, P. plurivora (dawniej P. citrico-
la), P. quercina, P. ramorum, P. cinnamomi (Oak i in., 
2004; Wiejacha i in., 2004). Istnieje przekonanie, że 
ocieplanie się klimatu wpływa na zwiększanie zasię-
gu fytoftoroz z południa na północ Europy (Brasier, 
1996; Brasier i Scott, 1994). Dotychczasowe obser-
wacje potwierdzają rozprzestrzenianie się fytoftoro-
zy i jego kierunek, ale spowodowany jest on głównie 
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handlem roślinami ozdobnymi (Migliorini i in., 2015; 
Oszako, 2002). Zniesienie granic, wolny rynek i wy-
miana handlowa roślin i nasion przyczynia się do za-
wleczenia groźnych patogenów, w tym lęgniowców. 
W Polsce i w Europie po 1981 roku były one jedną 
z przyczyn obumierania dębów, kiedy to sezon wege-
tacyjny był deszczowy, a następnie panowały dotkliwe 
susze. Przeprowadzone w Niemczech i Francji badania 
wykazały, że pierwotną przyczyną zamierania drzew 
było występowanie patogenów z rodzaju Phytophthora 
i Pythium (Oszako i in., 2009; Thomas i in., 2002).

Celem niniejszej pracy było stwierdzenie obecno-
ści patogenów należących do lęgniowców bytujących 
w glebie szkółki leśnej Trawice (Nadleśnictwo Lipusz) 
i identyfikacja najliczniej występujących gatunków 
w glebie pobranej z kwater z dębem bezszypułkowym 
(Quercus petraea) wysianych w latach 2012 i 2013.

MATERIAŁ I METODY

Szkółkę leśną Trawice (54°03′18″N i 17°44′44″E) 
założono w 1981 roku w południowej części Nadle-
śnictwa Lipusz. Woda do basenu w szkółce czerpana 
jest z jeziora Wielkie Sarnowicze. Na terenie szkół-
ki corocznie stwierdza się występowanie patogenów 
zgorzelowych należących między innymi do rodzajów 
Fusarium i Rhizoctonia.

W marcu 2016 roku pobrano po 10 prób gleby 
z dwóch kwater z dębem bezszypułkowym wysia-
nym w 2012 i 2013 roku. Z każdej kwatery pobrano 
po pięć prób ze środkowych rzędów w losowo wy-
branych miejscach. Próby gleby pobierano do głębo-
kości 10–15 cm, a ich waga wynosiła ok. 1 kg. Dąb 
bezszypułkowy wysiany jesienią 2012 roku zebrano 
z drzewostanu nr MP/1/44166/05. Dąb bezszypuł-
kowy wysiany jesienią 2012 i 2013 roku pochodził 
z tego samego drzewostanu. Kwatery, na których wy-
siany był dąb otaczały krzewy i drzewa biocenotyczne 
takich gatunków, jak: lipa, jawor, klon, jarząb, grab, 
kruszyna. Żołędzie przed siewem zostały zaprawione 
środkiem chemicznym, po wysianiu zabezpieczone 
siatką cieniującą, a w sezonie kwatery były regular-
nie pielone. Sadzonki były zabezpieczane matami 
z agrowłókniny przed późnymi przymrozkami oraz 
były deszczowane. Na pękające pąki i podczas sezonu 
wegetacyjnego wykonano opryski przeciwko mącz-
niakowi prawdziwemu dębu. 

Zastosowano trzy metody detekcji patogenów: 
(1) w otworach wydrążonych w jabłkach, (2) z jabłka-
mi w wodzie, (3) wykorzystując pułapki liściowe na 
powierzchni wody. Do izolacji zakażonego materiału 
roślinnego wykorzystano pożywkę PARPH (Papavi-
zas i in., 1981), która ogranicza wzrost bakterii oraz 
większości grzybów, pozwalając jednak rozwijać się 
lęgniowcom, które są na nie niewrażliwe. 

Pierwsza metoda (1) polegała na umieszczeniu 
gleby w wyciętych otworach w jabłkach (rys. 1). Do 
każdej z pobranych prób gleby zostały użyte po dwa 
zielone jabłka odmiany ‘Golden Delicious’. Jabł-
ka musiały mieć jednolity zielony kolor, co ułatwia 
szybkie wykrywanie pojawiających się nekroz. Jabł-
ka myto płynem do mycia naczyń i osuszano. Na-
stępnie za pomocą skalpela w każdym z nich wycięto 
po trzy otwory o wielkości około 2 cm2. W każdym 
otworze po usunięciu miąższu umieszczono glebę, 
następnie lekko nawilżono wodą destylowaną, przy-
kryto wyciętą skórką jabłka i zabezpieczono parafil-
mem. Po stwierdzeniu występowania nekrozy (rys. 2) 
jabłka krojono w celu wyszczepienia tkanek na szalki 

Rys. 1. Jabłko po umieszczeniu w nim gleby (fot. Karina 
Maria Anklewicz)
Fig. 1. An apple with the soil sample placed inside (photo 
Karina Maria Anklewicz)
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Petriego z pożywką PARPH. Wykładanie części miąż-
szu na wcześniej przygotowaną pożywkę odbywało 
się w warunkach sterylnych w komorze z laminarnym 
przepływem powietrza. Szalki Petriego dodatkowo 
zostały zabezpieczone parafilmem.

Druga metoda (2) polegała na wyłożeniu jabłek 
na pobraną próbkę gleby i zalania jej wodą (rys. 3). 
W tym celu do każdej z 10 prób przygotowano pojem-
nik o objętości 3 l. Na dno każdego pojemnika wsy-
pano glebę i zalano ją do połowy pojemnika wodą. 
Następnie w każdym z nich umieszczono dwa jabłka. 
Po zaobserwowaniu tkanek nekrotycznych pobrano 
inokula, które przeniesiono na płytki Petriego z po-
żywką PARPH i poddawano kolejnym czynnościom 
opisanym przy pierwszej metodzie.

Trzecia metoda (3) była oparta na detekcji patoge-
nów z użyciem liści dębu (rys. 4). Dla każdej z 10 prób 
przygotowano pojemnik o objętości ok. 3 l. Następnie 
na dno wysypano ok. jednej łyżki gleby i zalano wodą 
do połowy pojemnika. Na zalaną glebę wyłożono po 
pięć liści dębu odwróconych górną stroną blaszki li-
ściowej ku dołowi. Kiedy na liściach pojawiły się 

Rys. 2. Jabłko po pojawieniu się zgnilizny (fot. Karina Ma-
ria Anklewicz)
Fig. 2. An apple with visible necrosis (photo Karina Maria 
Anklewicz)

Rys. 3. Jabłka umieszczone w pojemniku z wodą i glebą 
(fot. Karina Maria Anklewicz)
Fig. 3. Apples placed in a soil and water filled container 
(photo Karina Maria Anklewicz)

Rys. 4. Pułapka z wykorzystaniem liści dębu (fot. Karina 
Maria Anklewicz)
Fig. 4. Oak leaves baiting technique (photo Karina Maria 
Anklewicz)
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plamy (rys. 5), pobrano z nich próby i przeniesiono na 
płytkę Petriego z pożywką PARPH. Oznaczanie uzy-
skanych izolatów przeprowadzono metodą klasycz-
ną na podstawie cech morfologicznych izolowanych 

kultur widocznych pod mikroskopem świetlnym Pri-
mo Star Zeiss w odpowiednim powiększeniu.

WYNIKI

W wyniku identyfikacji lęgniowców występujących 
w glebie szkółki Trawice zidentyfikowano następują-
ce gatunki lęgniowców: Pythium sylvaticum, Pythium 
ultimum, Pythium ultimum var. ultimum i Phytopy-
thium vexans. Najczęściej występującym gatunkiem 
w badanych próbach był P. ultimum, natomiast najrza-
dziej P. sylvaticum. W próbach 1/12, 2/12, 5/12, 2/13 
i 3/13 zidentyfikowano te same gatunki lęgniowców 
za pomocą trzech zastosowanych metod (tab. 1).

DYSKUSJA I WNIOSKI

W badaniach zidentyfikowano następujące gatunki 
patogenicznych lęgniowców mogących wywoływać 
zgorzel siewek: Pythium sylvaticum, P. ultimum, P. ul-
timum var. ultimum (Weiland i in., 2014) i Phytopy-
thium vexans (Lehtijärvi i in., 2017; Schroeder, 2006).

Rys. 5. Zainfekowany liść dębu z nekrotycznymi plamami 
(fot. Karina Maria Anklewicz)
Fig. 5. Infected oak leaf with visible necrosis (photo Karina 
Maria Anklewicz)

Tabela 1. Lęgniowce zidentyfikowane za pomocą roślin pułapkowych
Table 1. Oomycetes identified with baiting

Numer próby
Sample no.

Metoda – Baiting technique

jabłka
apples

jabłka w wodzie
apples in water

liście dębu
oak leaves

1/12 P. sylvaticum, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. sylvaticum, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. sylvaticum, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

2/12 P. ultimum var. ultimum,  
Phytopythium vexans

P. ultimum var. ultimum, P. vexans P. ultimum var. ultimum, P. vexans

3/12 P. ultimum, P. sylvaticum P. ultimum, P. sylvaticum,  
P. ultimum var. ultimum

P. ultimum, P. sylvaticum

4/12 P. vexans, P. ultimum P. vexans, P. ultimum P. vexans, P. sylvaticum, P. ultimum

5/12 P. ultimum var. ultimum, P. ultimum P. ultimum var. ultimum, P. ultimum P. ultimum var. ultimum, P. ultimum

1/13 P. vexans, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. vexans, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. ultimum, P. ultimum var. ultimum

2/13 P. vexans, P. ultimum, P. sylvaticum P. vexans, P. ultimum, P. sylvaticum P. vexans, P. ultimum, P. sylvaticum

3/13 P. vexans, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. vexans, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

P. vexans, P. ultimum,  
P. ultimum var. ultimum

4/13 P. ultimum P. ultimum, P. sylvaticum P. ultimum, P. sylvaticum, P. vexans

5/13 P. ultimum var. ultimum P. ultimum var. ultimum, P. ultimum P. ultimum var. ultimum, P. ultimum
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Uzyskane wyniki wskazują, że w obu kwaterach 
z dębem bezszypułkowym występują takie same pa-
togeny, które powszechnie powodują zgorzele sie-
wek w szkółkach (Jarvis, 1992). Zanurzając jabłka 
w wodzie i wykorzystując pułapki liściowe, wykryto 
najwięcej patogenów. Najmniej patogenów zidenty-
fikowano, wykorzystując metodę detekcji poprzez 
umieszczenie gleby w otworach jabłek. Potwierdza to 
fakt, że woda jest optymalnym miejscem do rozwo-
ju lęgniowców (Chandelier i in., 2006; Ptaszek i in., 
2015). Należy zatem w szkółkach leśnych zwrócić 
uwagę na właściwy sposób nawadniania roślin (Lee 
i Oki, 2013; Orlikowski i in., 2013).

Identyfikacja patogenów powodujących zgorzele 
siewek niesie ze sobą wiele problemów. W detekcji 
lęgniowców często nie wystarcza używanie tradycyj-
nych pożywek agarowych, korzysta się zatem z po-
żywek selekcyjnych oraz roślin pułapkowych. Roślina 
pułapkowa musi spełniać określone warunki, takie 
jak: wrażliwość na patogen, łatwa dostępność przez 
cały sezon wegetacyjny i niewielkie koszty związane 
z jej wykorzystaniem. Pułapkami do izolacji organi-
zmów powodujących fytoftorozy są owoce, siewki 
i liście. Lepsze efekty identyfikacji uzyskuje się z tka-
nek świeżo zasiedlonych przez gatunki Phytophthora 
(Oszako, 2002). Detekcje patogenów z wykorzysta-
niem pułapek liściowych i jabłek są metodami łatwo 
dostępnymi, szybkimi i tanimi. Wykorzystywanie ich 
w szkółkach leśnych może być pomocne przy wykry-
waniu patogenicznych lęgniowców i z powodzeniem 
można je wykorzystać w praktyce. 
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OOMYCETES IN THE TRAWICE FOREST NURSERY (LIPUSZ FOREST DISTRICT)

ABSTRACT

Introduction. The purpose of the study was to detect Oomycetes living in the soil of two beds with sessile 
oak in the Trawice forest nursery in the Lipusz Forest District.
Material and methods. Three baiting techniques for pathogen detection were applied by: (1) placing soil 
samples in holes drilled in apples, (2) placing apples in watered soil samples, and (3) using leaf traps.
Results and conclusions. In the soil of the Trawice forest nursery, the following Oomycetes were identified: 
Pythium sylvaticum, Pythium ultimum, Pythium ultimum var. ultimum and Phytopythium vexans. The most 
frequently occurring species was P. ultimum, and the least frequent was P. sylvaticum. The above pathogen 
detection methods are readily available, fast and affordable. Using them in forest nurseries might be helpful 
in determining the occurrence of Oomycetes.

Keywords: Oomycetes, Phytophthora, Pythium, Phytopythium, Quercus petraea, forest nursery
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