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RHIZOPUS ARRHIZUS

RHIZOPUS STOLONIFER



 Rhizopus stolonifer i Rhizopus arrhizus występują w
glebach uprawnych całego świata. Rozwijają się w
wysokiej temperaturze i tylko w takich warunkach
uaktywniają.

 Oba grzyby są często izolowane z produktów
spożywczych, pojawiają się także na zbutwiałych
resztkach roślin.

 R.stolonifer zidentyfikowano na plantacjach buraka
cukrowego m.in. w USA czy w Grecji, a R. arrhizus m.in.
we Włoszech oraz w Polsce.



 zgnilizna występuje na roślinach osłabionych wysokimi
temperaturami i długotrwałą suszą;

 na ogonkach najstarszych liści pojawiają się brązowe,
nieregularne przebarwienia;

 następnie liście stają się żółtawe, tracą turgor i zasychają.



 zakażona tkanka korzenia staje się jasnobrązowa lub popielata;

 choroba postępuje w dół, korzeń staje się ciemny i gąbczasty;

 w dość krótkim czasie cała roślina zamiera.





 Pomimo ich powszechnego występowania, grzyby te są
słabo patogeniczne w stosunku do buraka cukrowego.

 Porażenia z ich udziałem mogą mieć miejsce w przypadku
wystąpienia innych czynników, takich jak: stres roślin
spowodowany suszą i wysokimi temperaturami oraz
intensywne żerowanie szkodników lub też uszkodzenia
mechaniczne korzeni.

 Symptomy choroby są niemalże identyczne w przypadku
obu grzybów, ale:

 wysoka temperatura ---> R. arrhizus;

 niska temperatura ---> R. stolonifer.



 Choroba rozwija się na 
roślinach uprzednio 
osłabionych suszą i 
zazwyczaj z wyraźnymi 
wżerami owadów, które 
stanowią drogę 
wnikania grzyba. 

 Korzenie porażone przez 
te patogeny cechują się 
wyczuwalną wonią 
etanolu lub acetonu, w 
zależności od stopnia 
rozkładu tkanki. 



JAK MOŻNA OGRANICZAĆ

WYSTĘPOWANIE CHOROBY?
 Należy ograniczać 

występowanie 
szkodników 
powodujących wżery 
oraz unikać siewu na 
glebach łatwo 
ulegających 
przesuszeniu. 

 R. stolonifer może 
powodować także 
gnicie korzeni w 
pryzmie, dlatego też 
nie należy dopuszczać 
do przegrzania 
pryzmy, które sprzyja 
rozwojowi grzybów.

NIE MA METOD

CHEMICZNEJ OCHRONY

PRZED CHOROBĄ!



Macrophomina phaseolina



 Macrophomina phaseolina powoduje węglową zgniliznę
korzeni (charcoal root rot).

 Grzyb preferuje ciepłe i suche warunki pogodowe.

 Patogen poraża ok. 500 gatunków roślin, zarówno
uprawnych, jak i dziko rosnących, i ma szeroki zasięg
geograficzny.

 Najważniejsze rośliny uprawiane w Polsce, będące
żywicielami M. phaseolina to: kukurydza, kapusta, buraki,
rzepak, ziemniak oraz tytoń. Grzyb poraża także warzywa,
owoce oraz rośliny ozdobne.

 Jego występowanie na plantacjach buraków cukrowych
potwierdzone zostało m.in. w Serbii, Grecji, Mołdawii i na
Słowacji.



 Grzyb powszechnie występuje w glebie, ale na ogół nie
poraża roślin.

 Jeśli sezony suche i gorące występują często ten patogen
może przeważać w mykopopulacji korzeni buraka
cukrowego.

 W regionach suchych wywołuje duże straty. Nie tylko
stres związany z suszą, ale także znaczne zasolenie gleby,

mogą zwiększać podatność roślin na M. phaseolina.



 Patogen powoduje m. in. zgnilizny siewek i sadzonek,
korzeni i łodyg, plamistość i przebarwienia liści oraz
rozwijających się strąków, nasion i owoców. Najczęściej
porażeniu ulegają tkanki rośliny mające kontakt z
zainfekowaną glebą. Na tych częściach roślin często
obserwowane jest czerwono-brązowe zabarwienie
tkanek naczyniowych, niekiedy połączone z wodnistym
gniciem. Objawy te pojawiają się po stresie roślin
spowodowanym suszą.

 W sprzyjających warunkach grzyb w krótkim czasie
kolonizuje kolejne tkanki rośliny gospodarza.



 Inokulum patogena w formie trwałych, grubościennych
mikrosklerocjów może zostać przeniesione wraz z
materiałem nasiennym lub sadzonkami roślin.

 Mikrosklerocja znaleźć można w górnej 20-centymetrowej
warstwie gleby. W zależności od warunków klimatycznych
mogą zachować żywotność od 2 do 15 lat.



 Liście więdną, żółkną i usychają, później
obumierają całe rośliny.



 typowe objawy mogą pojawić się na różnych częściach 
korzenia;

 zewnętrzne tkanki stają się szaro-brązowe do czarnych ze 
srebrnym refleksem.



 tkanki wewnętrzne mają konsystencję przypominającą
gąbkę, w kolorach od cytrynowego do brązowego lub
czarnego;

 zmiany usychają i zmieniają kolor na jasnobrązowy.



Jak można 
ograniczać 
występowanie 
choroby?

 zniszczyć lub
głęboko zaorać
resztki roślinne;

 zredukować
zachwaszczenie;

 utrzymywać
odpowiednie
zasolenie gleby.

A płodozmian?

NIE MA METOD CHEMICZNEJ

OCHRONY PRZED CHOROBĄ!



 Długiemu zachowaniu żywotności form
przetrwalnikowych M. phaseolina nie sprzyjają
zarówno wilgoć, jak i zimno.

 Zimy charakterystyczne dla naszej strefy
klimatycznej powinny być czynnikiem skutecznie
ograniczającym występowanie tego patogena.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


