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GRZYBY ZAGRAĩAJĄCE UPRAWIE DZIURAWCA
ZWYCZAJNEGO (Hypericum perforatum L.)
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
Beata Zimowska, Zofia Machowicz-Stefaniak
Akademia Rolnicza w Lublinie
Streszczenie. Badaniami w latach 1998–2001 objĊto jednoroczne i dwuletnie plantacje
produkcyjne dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) odmiany Topaz. BezpoĞrednio na plantacjach ustalano procent roĞlin z objawami chorobowymi oraz obliczano
wskaĨniki poraĪenia roĞlin. Z powierzchniowo odkaĪonych korzeni, podstawy pĊdów
oraz liĞci izolowano grzyby, stosując w pierwszym roku badaĔ poĪywkĊ mineralną,
a w kolejnych poĪywkĊ glukozową z wywarem z dziurawca. Na korzeniach roĞlin jednorocznych i dwuletnich wystĊpowała nekroza, a na dolnych czĊĞciach pĊdów równieĪ dezintegracja i rozmiĊkczenie tkanek. Organy te były zasiedlane przez kompleks patogenów,
spoĞród których najwiĊksze znaczenie przypisano grzybom z rodzaju Fusarium, Rhizoctonia solani, Phoma exiqua var. exiqua oraz Botrytis cinerea. WĞród Fusarium spp.
zasiedlających korzenie roĞlin jednorocznych i dwuletnich najczĊĞciej wystĊpowały: F.
avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. oxysporum i F. solani. Wymienione gatunki Fusarium spp. wyosabniano w przypadku roĞlin dwuletnich zarówno z zewnĊtrznej, jak
i wewnĊtrznej czĊĞci pĊdu. Z łodyg z objawami nekrozy i pĊkania kory oraz z liĞci wykazujących symptomy w postaci czerwono-bursztynowych plam izolowano powszechnie
nienotowany dotychczas w Polsce gatunek Seimatosporium hypericinum.
Słowa kluczowe: Hypericum perforatum L., grzyby chorobotwórcze, grzyby saprotroficzne

WSTĉP
Flawonoidy, polifenolokwasy i związki kumarynowe zawarte w komórkach dziurawca zwyczajnego znane są z właĞciwoĞci fungistatycznych oraz bakteriostatycznych
[Dias i in. 1998, Wolski i GliĔski 2001]. Pomimo ich specyficznej aktywnoĞci biologicznej, obserwuje siĊ na roĞlinach objawy chorobowe powodowane przez róĪne czynniki infekcyjne. WĞród nich waĪne znaczenie mają grzyby [Bomme 1997]. Na plantacjach produkcyjnych dziurawca zwyczajnego w Szwajcarii, w Niemczech oraz na WĊgrzech wykryto obecnoĞü Colletotrichum gloeosporioides, powodującego antraknozĊ tej
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roĞliny [Szwarczinger i Vajna 1999, Debrunner i Rauber 2000, Gärber i Schrenk 2001].
W niektórych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, za groĨne patogeny dziurawca
zwyczajnego uwaĪa siĊ grzyby z rodzajów Fusarium, Phoma, Sclerotinia i Rhizoctonia
[Bomme 1997]. W województwie lubelskim róĪne gatunki roĞlin zielarskich, w tym
dziurawiec zwyczajny, uprawia siĊ od ponad 50 lat. Przeszkodą w uzyskiwaniu wysokiej jakoĞci ziela dziurawca jest m.in. wystĊpowanie na roĞlinach chorób w okresie
wegetacji, co wykazały wyniki wstĊpnych badaĔ przeprowadzonych w 1997 roku.
Wobec braku w polskim piĞmiennictwie kompleksowego opracowania mikologicznego dotyczącego patogenów dziurawca zwyczajnego oraz duĪego zapotrzebowania na
wiedzĊ z tego zakresu podjĊto w latach 1998–2001 badania nad zdrowotnoĞcią dziurawca zwyczajnego uprawianego na LubelszczyĨnie.
MATERIAŁ I METODY
Badaniami w latach 1998–2001 w gminach Fajsławice i Dziecinin objĊto po 10 plantacji dziurawca zwyczajnego odmiany Topaz. W tej liczbie kaĪdego roku było po 5
plantacji jednorocznych o powierzchni od 15 do 80 arów oraz 5 plantacji dwuletnich
o powierzchni od 20 do 70 arów. Przedplonem na badanych plantacjach były najczĊĞciej inne zioła, m.in. melisa lekarska, tymianek właĞciwy, majeranek ogrodowy lub
pszenica i buraki.
Informacje na temat przebiegu pogody dla okolic Lublina opracowano na podstawie
danych meteorologicznych Katedry Meteorologii AR w Lublinie, uwzglĊdniając Ğrednie
miesiĊczne temperatury, sumy miesiĊcznych opadów na tle Ğrednich wieloletnich oraz
Ğrednią dobową wilgotnoĞü powietrza.
ZdrowotnoĞü roĞlin okreĞlano dwukrotnie: na plantacjach jednorocznych w stadium
6-tygodniowych siewek oraz przed pierwszym zbiorem ziela, natomiast na plantacjach
dwuletnich po przezimowaniu roĞlin oraz przed ostatnim zbiorem ziela, w sposób opisany przez Machowicz-Stefaniak i in. [2002]. PoraĪenie podstawy pĊdów oraz liĞci
okreĞlano według piĊciostopniowej skali, przyjmując dla pĊdów skalĊ: 0 – brak objawów chorobowych, 1 – Ğlad nekrozy na podstawie pĊdu, 2 – pojedyncze plamy nekrotyczne na podstawie pĊdu, 3 – nekroza na połowie powierzchni podstawy pĊdu,
4 – całkowita nekroza podstawy pĊdu, natomiast dla liĞci: 0 – brak objawów chorobowych, 1 – do ¼ powierzchni liĞcia pokrytej nekrotycznymi plamami, 2 – nekrotyczne
plamy powyĪej ¼ do ½ powierzchni liĞcia, 3 – nekrotyczne plamy powyĪej ½ do ¾
powierzchni liĞcia, 4 – nekrotyczne plamy na wiĊkszej niĪ ¾ powierzchni liĞcia. Po
ustaleniu stopnia poraĪenia podstawy pĊdu oraz liĞci obliczano wskaĨniki poraĪenia
[Machowicz-Stefaniak i in. 2002]. Do laboratoryjnej analizy mikologicznej przeznaczano kaĪdorazowo po 10 chorych roĞlin, a w przypadku siewek po 20 roĞlin z badanych
plantacji. AnalizĊ mikologiczną materiału roĞlinnego przeprowadzono metodą sztucznych kultur [Machowicz-Stefaniak i in. 2002], przy zastosowaniu w pierwszym roku
badaĔ poĪywki mineralnej i glukozowej z wywarem dziurawca, a w kolejnych latach
glukozowej z wywarem dziurawca (500 g ziela/1 l poĪywki). Z odkaĪonych powierzchniowo organów, oddzielnie korzenie, podstawa pĊdów do 20 cm wysokoĞci i liĞcie,
a w przypadku podstawy pĊdów tkanek zewnĊtrznych od kambium i wewnĊtrznych
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przygotowywano po 60 trzymilimetrowych fragmentów, które umieszczano w szalkach
Petriego na zestaloną poĪywkĊ [Machowicz-Stefaniak i in. 2002]. Wyrosłe kolonie
grzybów po ich segregacji i doprowadzeniu do jednozarodnikowych kultur oznaczano
do gatunku na poĪywce maltozowej lub na poĪywkach standardowych. Do oznaczania
grzybów z rodzaju Fusarium zastosowano poĪywki SNA i PDA [Nelson i in. 1983], dla
rodzaju Penicillium Czapek-Dox i maltozową [Ramirez 1982], a dla rodzaju Phoma
maltozową, owsianą i wiĞniową [Boerema 1976, Gruyter i Noordeloos 1992].
WYNIKI
Przeprowadzone obserwacje zdrowotnoĞci dziurawca zwyczajnego wykazały, Īe
procent roĞlin z objawami chorobowymi na plantacjach dwuletnich wynosił od 45,16 do
52,78% i we wszystkich latach badaĔ był istotnie wiĊkszy aniĪeli na plantacjach jednorocznych (tab. 1). Na 6-tygodniowych siewkach stwierdzono objawy zahamowania
wzrostu i rozwoju pĊdów oraz korzeni, a na niektórych siewkach nekrozĊ wymienionych organów. Na liĞciach, zwłaszcza dolnych, wystĊpowały objawy ĪółkniĊcia. Objawy zamierania korzeni roĞlin jednorocznych nasilały siĊ wraz z upływem czasu, a pod
koniec okresu wegetacji widoczna była juĪ rozległa nekroza obejmująca najczĊĞciej
górne partie korzeni i podstawĊ pĊdu. Takie objawy chorobowe wystĊpowały powszechnie na dwuletnich roĞlinach dziurawca. Ponadto obserwowano dezintegracjĊ
i rozmiĊkczenie dolnych czĊĞci pĊdów, na powierzchni których wystĊpowała grzybnia
i zarodniki konidialne typowe dla grzybów z rodzaju Fusarium (fot. 1).
OkreĞlone dla podstawy pĊdu roĞlin jednorocznych wskaĨniki poraĪenia wynosiły
w latach badaĔ od 28,84 do 36,11% i w 1999 roku były istotnie wiĊksze niĪ w 2001
roku (tab. 1). W przypadku roĞlin dwuletnich wynosiły od 48,93 do 64,38% i w roku
2000 były istotnie wiĊksze niĪ w latach 1998 i 1999 (tab. 1).
Na łodygach pĊdu głównego i pĊdów bocznych roĞlin wystĊpowały nekrotyczne, wgłĊbne plamy oraz silne spĊkania skórki i kory aĪ do rdzenia (fot. 2). Na liĞciach roĞlin jednorocznych obserwowano liczne czerwono-bursztynowe plamy o wielkoĞci od 2 do 5 mm,
a na liĞciach roĞlin dwuletnich od 6 do 10 mm (fot. 3). Wyliczone dla liĞci roĞlin jednorocznych wskaĨniki poraĪenia wynosiły w latach badaĔ od 25,17 do 36,99% i były istotnie
wiĊksze w latach 1999, 2000 i 2001 niĪ w 1998 roku (tab. 1). Natomiast w przypadku roĞlin
dwuletnich w latach 1999 i 2001 były istotnie wiĊksze niĪ w 1998 i 2000 roku (tab. 1).
W okresie badaĔ wyizolowano łącznie 5525 izolatów grzybów (tab. 2). W tej liczbie
1465 pochodziło z roĞlin jednorocznych, w tym 210 z siewek i 1255 z roĞlin badanych
przed pierwszym zbiorem ziela. Z roĞlin dwuletnich otrzymano 4060 izolatów, w tym
1654 z roĞlin badanych po przezimowaniu i 2406 z roĞlin przed ostatnim zbiorem ziela.
NajwiĊcej izolatów grzybów uzyskano z liĞci, mniej z podstawy pĊdu, a najmniej
z korzeni (tab. 2). Otrzymane izolaty grzybów zakwalifikowano do 42 gatunków. Co
roku ze wszystkich badanych organów zarówno roĞlin jednorocznych, jak i dwuletnich
izolowano grzyby z rodzaju Fusarium (tab. 2, 3). Omawiane grzyby najliczniej wyosabniano z podstawy pĊdu oraz z korzeni. Izolaty z podstawy pĊdu stanowiły 31,1%
i 38,1% wszystkich grzybów uzyskanych odpowiednio z roĞlin jednorocznych i dwuletnich oraz 23,0% i 13,7% z korzeni roĞlin jednorocznych i dwuletnich (tab. 2, rys. 1).
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23,38 a

21,59 a

21,43 a

23,70 a

1999

2000

2001

ĝrednia – Mean
NIR = 4,9460

NIR = 12,3026
48,43

45,16 b

45,56 b

50,17 b

52,78 b

roĞliny dwuletnie
two-year-old plants

WartoĞci oznaczone tą samą literą nie róĪnią siĊ istotnie
Values marked with the same letter are not significantly different

28,40 a

roĞliny jednoroczne
one-year-old plants

1998

Lata obserwacji
Years of
observation

Procent roĞlin z objawami chorobowymi
Percent of plant with symptoms of diseases

29,20 a

24,84 a

27,38 ab

36,11 ab

28,45 ab

NIR = 2,4341

55,67 b

59,48 de

64,38 e

48,93 cd

49,90 cd

roĞliny dwuletnie
two-year-old plants

NIR = 12,9197

roĞliny jednoroczne
one-year-old plants

WskaĨnik poraĪenia podstawy pĊdów
Index of infection of stem bases

Tabela 1. ZdrowotnoĞü dziurawca zwyczajnego na plantacjach polowych w latach 1998–2001
Table 1. The healthiness of St. John’s wort on the field plantations in 1998–2001

32,58 a

32,07 b

36,08 b

36,99 b

25,17 a

NIR = 3,6989

65,89 b

57,17 d

45,53 c

57,79 d

50,63 c

roĞliny dwuletnie
two-year-old plants

NIR = 6,4076

roĞliny jednoroczne
one-year-old plants

WskaĨnik poraĪenia liĞci
Index of infection of leaves

a

213 (100)

7 (3,2)
6 (2,8)
50 (23,4)

6 (2,8)
3 (1,4)

34 (15,9)
1 (0,4)
6 (2,8)
16 (7,5)

18 (8,4)
3 (1,4)
49 (23,0)

103 (13,5)
8 (1,0)
758 (100)

1 (0,1)

20 (2,6)
105 (13,8)
1 (0,1)
13 (1,7)

29 (3,8)
12 (1,5)
104 (13,7)
5 (0,6)
240 (31,6)

b
1 (0,1)
7 (0,9)
89 (11,7)
13 (1,7)
7 (0,9)

korzenie – roots

10 (4,6)
2 (0,9)
2 (0,9)

a – roĞliny jednoroczne – one-year-old plants
b – roĞliny dwuletnie – two-year-old plants
*wykaz gatunków w tabeli 3 – the part of species at table 3

Acremoniella atra (Corda) Sacc.
Acreminium breve (Sukap&Thirum) W. Gams
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Botrytis cinerea Pers.
Cladosporium spp.*
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.
Cylindrocarpon spp.*
Epicoccum purpurascens Ehrenberg
Fusarium spp.*
Gilmaniella humicola Barron
Gliocladium spp.*
Humicola grisea Traaen
Penicillium spp.*
Phoma spp.*
Phyllosticta decidua Ellis et Kellerm.
Rhizoctonia solani Kühn
Saccharomyces spp.
Seimatosporium hypericinum (Ces.) Sutton
Sordaria fimicola (Rob.) Ces. De & Not
Talaromyces flavus (Köcker) Stolk et Samson
Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferraris
Trichoderma spp.*
Truncatella angustata (Pers. ex Lk) Hughes
Razem Total

Grzyby
Fungi

603 (100)

2 (0,3)
92 (15,2)

25 (4,1)
1 (0,1)
39 (6,4)

11 (1,8)
188 (31,1)
2 (0,3)
19 (3,1)
3 (0,5)
4 (0,6)
25 (4,1)

185 (30,6)
2 (0,3)
5 (0,8)

a

101 (6,1)
6 (0,3)
1644 (100)

5 (0,3)

176 (10,7)

14 (0,8)
65 (3,9)
5 (0,3)
627 (38,1)
5 (0,3)
350 (21,2)
6 (0,3)
20 (1,2)
77 (4,6)
3 (0,1)
16 (0,9)

118 (7,1)
39 (2,3)

b
11 (0,6)

podstawa pĊdów – base of stems

Liczba izolatów (%) – Number (%) of isolates

Tabela 2. Udział grzybów wyizolowanych z róĪnych organów dziurawca zwyczajnego w latach 1998–2001
Table 2. Participation of fungi isolated from various organs of St. John’s wort in 1998–2001

649 (100)

46 (7,0)

4 (0,6)
233 (35,9)
5 (0,7)

6 (0,9)

15 (2,3)

13 (2,0)
14 (2,1)

b

1658 (100)

6 (0,3)

979 (59,0)

6 (0,3)

5 (0,3)
56 (3,3)

86 (5,1)

7 (0,4)
16 (0,9)

463 (27,9)
11 (0,6)
11 (0,6)
12 (0,7)

liĞcie – leaves

292 (44,9)
10 (1,5)
11 (1,6)

a
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Fot. 1. Fusarium spp. na łodygach dwuletnich roĞlin dziurawca zwyczajnego
Phot. 1.Fusarium spp. on the stems of two-year-old plants of St. John’s wort

Fot. 2.

Nekroza i pĊkanie kory łodygi dwuletnich roĞlin dziurawca zwyczajnego powodowane
przez Seimatosporium hypericinum
Phot. 2. Necrosis and cracks in the bark of stems of two-year-old St. John’s wort plants caused
by Seimatosporium hypericinum
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Fot. 3.

Czerwono-bursztynowe nekrotyczne plamy na liĞciach dziurawca zwyczajnego powodowane przez Seimatosporium hypericinum
Phot. 3. Red-amber necrotic spots on the leaves of St. John’s wort plants caused by Seimatosporium hypericinum
%

70

roĞliny dwuletnie
two-year-olds plants

60

roĞliny jednoroczne
one-year-old plants

50
40
30
20
10
0
korzenie
roots

podstawa pĊdu
base of stems

liĞcie
leaves

korzenie
roots

Alternaria alternata

Fusarium spp.

Phoma spp.

Rhizoctonia solani

Seimatosporium hypericinum

pozostałe grzyby

podstawa pĊdu
base of stems

liĞcie
leaves

Botrytis cinerea

Rys. 1. Procentowy udział niektórych gatunków grzybów wyizolowanych z dziurawca zwyczajnego w latach 1998-2001
Fig. 1. Participation of some species of fungi isolated from St. John's wort in 1998–2001
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Tabela 3. Gatunki z wybranych rodzajów grzybów wyizolowanych z dziurawca zwyczajnego
Table 3. The species from the chosen genus of fungi isolated from St. John’s wort
Gatunek grzyba
Species of fungus
Cladosporium
Cladosporium cladosporioides (Fres. De Vries)
Cladosporium herbarum Link ex Fr.
Cylindrocarpon
Cylindrocarpon album (Sacc.) Wollenw.
Cylindrocarpon heteronema (Berk. et Br.)
Cylindrocarpon obtuisporum (Cooke et Harkness)
Wollenw.
Fusarium
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc.
Fusarium equiseti (Corda) Sacc.
Fusarium oxysporum Schlecht.
Fusarium solani (Mart.) Appel et Wollenw.
emend Snyd et Hans.
Fusarium sporotrichioides Sherb.
Fusarium subglutinans (Wollenw. et Reinking)
Nelson, Toussoun et Marasas
Gliocladium
Gliocladium catenulatum Gilman et Abbott
Gliocladium fimbriatum Gilman et Abbott
Gliocladium roseum Bainier
Penicillium
Penicillium decumbens Thom
Penicillium frequentas Westling
Penicillium janthinellum Biourge
Penicillium restrictum Gilman et Abbott
Phoma
Phoma capitulum Pawer, Mathur et Thirumalachar
Phoma exigua var. exigua Desm.
Phoma glomerata (Cda.) Wollenw. et Hochapf.
Trichoderma
Trichoderma aureviride Rifai
Trichoderma harzianum Rifai
Trichoderma koningii Oud.
Trichoderma polysporum (Link ex Pers. Rifai)

Liczba izolatów – Number of isolates
roĞliny jednoroczne
roĞliny dwuletnie
one-year-old plants
two-year-old plants
1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
4
3

11

2
2
30
5

13
4

1

31
5

6

4

51
32

24
30

22

10

63
10
91

5

22

31
6
16
6

1

6
95
20
18
33

70
56
54
45

44

13

15

74

11

3

14

7

11

33

27

119

9

33

22

355
23
53

64

4

5

2

3
4

12
4

2

7
4
18
12

1

30

64

3

16
8

3

11

1

136

20
1

38

71
44

67
6
16

67
33
1

6

7
10

WĞród Fusarium spp. zasiedlających korzenie roĞlin jednorocznych i dwuletnich najczĊĞciej wystĊpowały: F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. oxysporum i F. solani (tab. 3). Do mniej czĊsto izolowanych naleĪał F. subglutinans i F. sporotrichioides.
Wymienione gatunki Fusarium spp. wyosabniano w przypadku roĞlin dwuletnich zarówno z zewnĊtrznej, jak i wewnĊtrznej czĊĞci pĊdu. Ponadto izolaty grzybów z rodzaju
Fusarium uzyskiwano szczególnie czĊsto podczas ciepłych i niezbyt obfitych w opady
deszczu okresów wegetacji 1998 i 2000 roku (tab. 3, 4).
Rhizoctonia solani izolowano ze wszystkich badanych organów dziurawca z wyjątkiem liĞci roĞlin jednorocznych (tab. 2). NajwiĊcej kultur grzyba otrzymano z korzeni
i podstawy pĊdu roĞlin jednorocznych, a ich udział stanowił odpowiednio 2,8% i 4,1%
(tab. 2, rys. 1).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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13,0

16,5

17,9

17,3

12,9

Maj – May

Czerwiec – June

Lipiec – July

SierpieĔ – August

WrzesieĔ – September

52,1

69,7

78,0

65,8

58,3

40,6

opady
rainfall
mm

2,8

1,4

3,9

–0,1

–0,5

2,0

1998

1,8

0,1

2,1

2,1

-1,4

1,4

1999

–1,3

1,0

–0,9

0,8

2,0

4,7

2000

0,9

2,4

3,7

1,2

0,9

1,0

2001

RóĪnice temperatury powietrza
a Ğrednie wieloletnie
Difference of air temperatures
in comparison with mean

83,3

77,8

93,0

101,0

102,7

150,3

1998

– temperatura niĪsza od Ğredniej wieloletniej, temperature lower than means for the years
+ temperatura wyĪsza od Ğredniej wieloletniej, temperature higher than means for the years

7,5

temp.
air temp.
°C

KwiecieĔ – April

Miesiące
Months

ĝrednie wieloletnie
Means for the years

Tabela 4. Temperatura, opady i wilgotnoĞü wzglĊdna powietrza w latach 1998–2001
Table 4. Air temperature, rainfall and relative air humidity in 1998–2001

116,1

141,8

114,1

93,3

86,7

163,4

1999

98,8

108,4

181,0

31,5

84,1

141,0

2000

Procent normy opadów
Percentage of the rainfall

241,4

96,8

334,5

72,3

33,9

159,8

2001

81

76

79

82

76

78

1998

80

78

78

82

73

79

1999

79

75

79

69

62

71

2000

85

71

79

75

62

76

2001

ĝrednia wilgotnoĞü wzglĊdna
Mean of relative humidity
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Phoma spp. naleĪały do grzybów wyosabnianych w kaĪdym roku badaĔ z róĪnych
organów dziurawca zwyczajnego (tab. 2). Izolowano je zwłaszcza z korzeni i podstawy
pĊdu roĞlin, a takĪe z liĞci roĞlin dwuletnich (tab. 2). Izolaty z podstawy pĊdu roĞlin
jednorocznych i dwuletnich stanowiły odpowiednio 4,1% i 4,6%, z korzeni 7,5%
i 13,8% a z liĞci 0,9% i 3,3% wszystkich wyosobnieĔ (tab. 2, rys. 1). WĞród Phoma spp.
zasiedlających korzenie i podstawĊ pĊdu roĞlin najliczniej wystĊpował gatunek P.
exiqua var. exiqua (tab. 2). W latach 1999–2001 z badanych organów, zwłaszcza
z podstawy pĊdu roĞlin dwuletnich uzyskano kultury Phoma capitulum, w latach
2000-2001 z liĞci roĞlin jednorocznych i dwuletnich izolaty Phoma glomerata (tab. 3).
Botrytis cinerea uzyskiwano co roku z róĪnych organów dziurawca (tab. 2). Izolaty
najliczniej otrzymywane z podstawy pĊdu roĞlin dwuletnich, stanowiły tylko 2,3%
wyosobnionych z tych organów grzybów (tab. 2). Co roku z łodyg oraz liĞci roĞlin jednorocznych i dwuletnich wyosabniano Seimatosporium hypericinum, a izolaty grzyba
otrzymane z łodyg stanowiły odpowiednio 6,4% i 10,7%, natomiast z liĞci 35,9%
i 59,0% (tab. 2, rys. 1). Co roku ze wszystkich badanych organów, a zwłaszcza z liĞci
izolowano Alternaria alternata (tab. 2). Tylko w roku 2000 i 2001 z podstawy pĊdu
oraz z liĞci roĞlin dwuletnich uzyskano nieliczne kolonie Colletotrichum gloeosporioides (tab. 2). Do grzybów izolowanych z korzeni i podstawy pĊdu, zwłaszcza roĞlin
dwuletnich naleĪały grzyby z rodzaju Cylindrocarpon, a najczĊĞciej wyosabnianym
gatunkiem był C. heteronema (tab. 2, 3). Z korzeni i podstawy pĊdu roĞlin jednorocznych dziurawca zwyczajnego uzyskano pojedyncze kultury Thielaviopsis basicola
(tab. 2). Grzyby z rodzaju Trichoderma uzyskiwano we wszystkich latach badaĔ
z analizowanych organów. Najliczniej izolowano je z korzeni i podstawy pĊdu roĞlin
jednorocznych i dwuletnich, a najczĊĞciej wystĊpującym gatunkiem był T. koningii
(tab. 2, 3). Gliocladium spp. wyosabniano ze wszystkich badanych organów dziurawca
zwyczajnego. NajwiĊcej izolatów uzyskano w 1999 roku z korzeni oraz z podstawy
pĊdu roĞlin jednorocznych i dwuletnich (tab. 2, 3)

DYSKUSJA
Przeprowadzone badania dostarczyły informacji o wystĊpowaniu na roĞlinach dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) chorób infekcyjnych. Objawy chorobowe wskazujące na poraĪenie przez grzyby wystĊpowały na wszystkich badanych
organach roĞlin.
CzĊste wystĊpowanie nekrozy korzeni i podstawy pĊdów w połączeniu z destrukcją
tkanek tych organów sugeruje, Īe objawy te były nastĊpstwem chorobotwórczego oddziaływania grzybów przeĪywających w glebie [Srivastava 1972, Reuveni 1982, Garibaldi i in. 1997]. WystĊpowanie wiĊkszych wskaĨników poraĪenia roĞlin dwuletnich
dziurawca zwyczajnego aniĪeli jednorocznych jest prawdopodobnie wynikiem zdominowania Ğrodowiska glebowego przez grzyby patogeniczne w związku z przedłuĪaniem
siĊ uprawy na tym samym polu [Reuveni 1982, Papas i Elena 1997]. Przemawia za tym
równieĪ uzyskanie ponaddwukrotnie wiĊkszej liczby izolatów grzybów z zamierających
roĞlin w drugim niĪ w pierwszym roku uprawy.
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Analiza mikologiczna wykazała, Īe korzenie i podstawa pĊdu dziurawca były zasiedlane przez kompleks patogenów. SpoĞród nich najwiĊksze znaczenie naleĪy przypisaü
gatunkom z rodzaju Fusarium, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea oraz Phoma exiqua
var. exiqua, o ustalonej patogenicznoĞci dla podziemnych organów wielu gatunków
roĞlin zielarskich [Papas i Elena 1997, Garibaldi i in. 1997]. SpoĞród Fusarium spp.
wystĊpujących najczĊĞciej na ziołach, a izolowanych równieĪ w obecnych badaniach
dominowały: F. avenaceum, F. equiseti, F. culmorum i F. oxysporum [Reuveni 1982,
Katon i in. 1996, Minuto i in. 1997, Filoda i in. 1998, Machowicz-Stefaniak i in. 2002].
Przeprowadzone badania wykazały powszechne zasiedlane korzeni oraz zewnĊtrznych
i wewnĊtrznych tkanek podstawy pĊdu chorych roĞlin przez wymienione gatunki, co
przemawia za ich szkodliwoĞcią dla dziurawca zwyczajnego. Dokładne okreĞlenie chorobotwórczoĞci tych grzybów dla dziurawca zwyczajnego wymaga jednak przeprowadzenia testów patogenicznoĞci. Takie testy wykazały duĪą zdolnoĞü do powodowania
przez F. avenaceum, F. culmorum oraz F. equiseti zamierania kiełków i siewek melisy
lekarskiej i tymianku właĞciwego [Machowicz-Stefaniak 2002]. W dostĊpnej literaturze
nie znaleziono informacji o wystĊpowaniu formy specjalnej F. oxysporum dla dziurawca zwyczajnego. Dotychczas zanotowano poraĪenie ziół przez F. o. f. sp. cumini [Papas
i Elena 1997], F. o. f. sp. corianderi [Papas i Elena 1997], F. o. f. sp. basilici [Katan
i in. 1996].
Izolowanie z zamierających pĊdów, korzeni, a nawet liĞci dziurawca zwyczajnego
Rhizoctonia solani moĪe wskazywaü na udział równieĪ tego grzyba w powodowaniu
chorób dziurawca. W Polsce uznano go za bardzo uciąĪliwego patogena pĊdów i korzeni ĪeĔ-szenia [Berbeü i PiĊta 1996], a w uprawach bazylii we Włoszech dla siewek tej
roĞliny [Minuto i in. 1997].
Uzyskane wyniki wskazały na obecnoĞü w Ğrodowisku uprawnym dziurawca zwyczajnego róĪnych gatunków z rodzaju Phoma. SpoĞród nich najbardziej znanym polifagiem wystĊpującym czĊsto w glebie i na obumarłych czĊĞciach roĞlin jest Phoma exigua
var. exigua [Boerema 1976, Łacicowa i in. 1990]. Wykazano wczeĞniej, Īe grzyb ten
moĪe zasiedlaü zewnĊtrzne i wewnĊtrzne tkanki materiału siewnego róĪnych gatunków
ziół [Machowicz-Stefaniak i Zimowska 2000]. Przenosi siĊ takĪe przez materiał siewny
roĞlin ozdobnych i moĪe hamowaü kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz powodowaü
nekrozĊ korzeni róĪnych gatunków roĞlin ozdobnych [Łacicowa i in. 1990]. W Indiach
uznano go za przyczynĊ plamistoĞci liĞci imbiru (Zingiber officinalis Rosc.) [Rai 1993].
Wyizolowany w obecnych badaniach z korzeni i liĞci dziurawca zwyczajnego gatunek
Phoma glomerata [Boerema 1993] wystĊpuje na nasionach, zniszczonych korzeniach
i pĊdach róĪnych roĞlin w wielu krajach Europy. Natomiast wykryty w tkankach korzeni i pĊdów Hypericum perforatum L. grzyb Phoma capitulum [Gruyter i Noordeloos
1992] znany jest z wystĊpowania na róĪnych roĞlinach uprawianych w Indiach. Byü
moĪe wyjątkowo ciepłe okresy wegetacji w latach 1999-2001 sprzyjały wystąpieniu
tego gatunku na organach dziurawca zwyczajnego.
Izolowanie Botrytis cinerea z korzeni, łodyg oraz liĞci Hypericum perforatum L.
wskazuje na udział tego grzyba w powodowaniu chorób dziurawca. Wykazano wczeĞniej moĪliwoĞü zasiedlania przez B. cinerea materiału siewnego róĪnych gatunków
roĞlin zielarskich, w tym dziurawca zwyczajnego [Machowicz-Stefaniak i Zimowska
1998; Machowicz-Stefaniak i Zimowska 2000]. W Izraelu oraz we Włoszech B. cinerea
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uwaĪany jest za jednego z groĨniejszych patogenów powodujących zamieranie i zgniliznĊ organów bazylii [Garibaldi i in. 1997]. Stwierdzone w obecnych badaniach zasiedlanie liĞci i łodyg dziurawca przez B. cinerea moĪe przyczyniaü siĊ do obniĪenia jakoĞci surowca zielarskiego Herba hyperici [Zechini i in. 1995].
WĞród wyosobnionych z łodyg oraz z liĞci dziurawca grzybów na szczególna uwagĊ
zasługuje nienotowany dotychczas w Polsce Seimatosporium hypericinum [Sutton 1975,
1980]. Powszechne wystĊpowanie S. hypericinum na roĞlinach stwierdzane od 1998
roku [Zimowska i Machowicz-Stefaniak 1999], wskazuje na duĪą jego szkodliwoĞü dla
dziurawca zwyczajnego. CzĊste wyosabnianie kultur z czerwono-bursztynowych plam
na liĞciach oraz z łodyg wykazujących objawy nekrozy i pĊkania kory, jak równieĪ
potwierdzenie jego chorobotwórczoĞci w testach infekcyjnych [Zimowska niepubl.]
upowaĪniają do uznania S. hypericinum za groĨny patogen liĞci i łodyg dziurawca zwyczajnego w lubelskim rejonie uprawy ziół. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badaĔ
wskazują na szczególnie czĊste wystĊpowanie S. hypericinum na dwuletnich roĞlinach
dziurawca. Ponadto wysokie wskaĨniki poraĪenia liĞci roĞlin dwuletnich wskazują na
postĊpujący wzrost populacji grzyba w fyllosferze roĞlin, wraz przedłuĪającym siĊ
okresem ich uprawy.
Za niebezpieczne naleĪy uznaü wykrycie w ostatnich latach na pojedynczych roĞlinach dziurawca Colletotrichum gloeosporioides. Grzyb znany jest bowiem zwłaszcza
w rejonach o ciepłym klimacie, z powodowania duĪych strat w uprawie m.in. bazylii,
a takĪe dziurawca zwyczajnego [Minuto i in. 1997, Gärber i Schrenk 2001]. WystĊpowaniu tego gatunku na roĞlinach sprzyja wysoka temperatura, tj. 28°C w połączeniu
z okresowymi opadami deszczu [Yang i Te Beest 1992], a takie warunki atmosferyczne
wystĊpowały w okresie wegetacji 2000 i 2001 roku, na terenie objĊtym badaniami.
CzĊste zasiedlanie liĞci i łodyg dziurawca zwyczajnego przez Alternaria alternata
naleĪy oceniü negatywnie, bowiem poprzez powodowanie plamistoĞci zielonych organów roĞlin oraz wydzielanie toksyn prowadzi do obniĪenia jakoĞci surowca zielarskiego
[Grzybowska i Kapała 1976].

WNIOSKI
1. NekrozĊ korzeni i podstawy pĊdów dziurawca zwyczajnego powodował kompleks
patogenów, do którego naleĪały grzyby z rodzaju Fusarium oraz Rhizoctonia solani,
Botrytis cinerea i Phoma exigua var. exigua.
2. Grzybem po raz pierwszy wyizolowanym w Polsce z nadziemnych organów dziurawca zwyczajnego był Seimatosporium hypericinum.
3. Podziemne i nadziemne organy roĞlin zasiedlały liczne gatunki grzybów saprotroficznych.
4. Powszechne wystĊpowanie na roĞlinach dziurawca zwyczajnego grzybów fyllosferowych stwarza duĪe niebezpieczeĔstwo obniĪenia jakoĞci surowca Herba hyperici.
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FUNGI THREATENING WITH CULTIVATION OF ST. JOHN’S WORT (HYPERICUM PERFORATUM L.) IN THE LUBLIN PROVINCE
Abstract. In 1998–2001 the studies on one-year-old and two-year-old plantations of St.
John’s wort (Hypericum perforatum L.), cultivar Topaz were carried out. The percentages
of plants with diseases symptoms as well as indexes of infected plants were examined directly in the field. The fungi were isolated from superficially disinfected plants fragments
namely from roots, stem bases and leaves, using in first year mineral culture medium and
the next years St. John’s wort glucose extract agar. Necrosis of the roots of one-year-old
and two-year-old plants were observed. Morover the disintegration and softening of lower
parts of shots occurred. Plant organs with such disease symptoms were colonized by a
complex of pathogenic fungi wherefrom Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea and Phoma exigua var. exigua turned out to be of economic importance. Among the
species of Fusarium colonizing the roots of one-year-old and two-year-old plants F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. oxysporum and F. solani most often occurred. This
species of Fusarium were isolated from external as well as from internal part of shoots of
two-year-old plants. Seimatosporium hypericinum, not yet recorded in Poland, was commonly obtained from the stems showing cracks in the bark of diseased stems as well as
from leaves showing red-amber necrotic spots.
Keywords: Hypericum perforatum, pathogenic fungi, saprotrofic fungi
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