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Per dirvožemį plintančias ligas sukelia dirvožemyje 
esantys patogenai. Tai mikroorganizmų grupė, galinti 
sumažinti ar visiškai sunaikinti jautrių augalų derlių. 
Dirvožemio patogenai - tai nematodai, grybai, bakte-
rijos ir netgi virusai.

Dirvožemyje ženkliai padidėjusį patogenų kiekį galima  
sumažinti atliekant cheminį dirvožemio fumigavimą. Tačiau 
fumigacija yra brangi, todėl atvirame lauke auginamiems, 
ypač mažiau pelningiems augalams ją taikyti ekonomiškai 
nenaudinga. Be to, cheminė dirvožemio fumigacija yra  
neselektyvi, todėl dauguma gyvų organizmų, įskaitant nau-
dingus saprofitinius mikroorganizmus, ženkliai sumažėja. 
Pradėjus taikyti tinkamą dirvožemio sveikatos strategiją  
galima išvengti per dirvožemį plintančių ligų protrūkių 
(Nuoroda į EIP-AGRI informacinį lapelį: https://ec.europa.
eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infogra-phic 
_soil_health_2015.pdf). Gera dirvožemio sveikata palai-
koma arba pagerinama pasitelkiant 4 geriausius „Best 
4Soil“ praktikos pavyzdžius.

1 pav. Nematodo (Heterodera schachtii) cista ant kopūstų šaknų.

PER DIRVOŽEMĮ PLINTANČIOS LIGOS: PRAKTINĖ 
INFORMACIJA
Šis informacinis lapelis papildo „Best4Soil“ vaizdo įrašą “Dirvožemio pernešamos ligos: praktinė informacija”

https://best4soil.eu/videos/17/li

Autoriai: Miguel de Cara García (IFAPA, Ispanija), Vincent Michel (Agroscope, Šveicarija) ir 
Leendert Molendijk (WUR, Nyderlandai)

NEMATODAI IR GRYBAI

Šioms organizmų grupėms priklauso didžioji dalis dirvo-
žemyje esančių patogenų, kurie yra ekonomiškai žalingiausi. 
„Best4Soil“ duomenų bazėje  (https://www.best4soil.eu/ 
database/li) yra pateikta informacija apie pagrindinių  
Europoje auginamų lauko augalų, daržovių ir augalų 
skirtų žaliai trąšai nematodus ir grybinius patogenus.

Nematodai yra maži, dažniausiai mikroskopinio dydžio 
kirminai, kurių veikla labai priklauso nuo dirvožemio 
temperatūros ir drėgmės kiekio. Todėl kai kurios rūšys 
yra labiau pritsitaikiusios prie Pietų Europos aplinkos 
sąlygų, o kitos - prie Šiaurės Europos sąlygų. Nematodai 
dažniau sutinkami smėlinguose dirvožemiuose, tačiau 
kai kurios jų rūšys būdingos ir molio dirvožemiams. Labai 
svarbu suprasti jų gyvenimo ciklą. Kai kurios rūšys turi 
specifines, šaknis užkrečiančias, judrias stadijas, tačiau 
suaugusios patelės yra nejudrios (1 pav.).

1 Saprofitiniai organizmai skaido negyvas organines medžiagas dirvožemyje.

Grybinės infekcijos taip pat priklauso nuo dirvožemio 
temperatūros ir drėgmės. Oomicetai ir Chitridiomicetai 
yra mikroorganizmai formuojantys judrias sporas, kurios 
gali plaukti vandens pripildytomis dirvožemio poromis, 
todėl juda iš sergančių į sveikas šaknis ir tokiu būdu efek-
tyviai platina ligas. Be to, dauguma grybinių ligų sukėlėjų 
suformuoja  atsparias ramybės sporas, leidžiančias jiems 
ilgai išgyventi dirvoje. Tokios sporos yra chlamidosporos, 
oosporos, mikroskleročiai ar skleročiai (2 pav.). Yra atlikta 
eilė tyrimų, kuriuose nustatyta, kad kai kurie mikroskleročiai 
ar sporos, išgyvena dirvožemyje daugiau nei 10 metų.

2 Oomicetai ir Chitridiomicetai pagal ankstesnę sistematiką priklausė Grybų 
karalystei, tačiau dabar jie priskirti Protista karalystei ir identifikuojami kaip 
grybeliai.

2 pav. Grybų ramybės sporų pavyzdžiai (iš viršaus į apačią ir iš kairės į dešinę): 
skleročiai, chlamidosporos, oosporos, mikroskleročiai.
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Pašalinus augalus iš laukų, nematodai ir grybeliai gali 
išgyventi dirvožemyje suformuodami ramybės periodui 
pritaikytas struktūras ar kūnus. Todėl geros sėjomainos 
tikslas yra padėti išvengti per dirvožemį plintančių 
patogenų pasikartojimo. Apie sėjomainą galima sužinoti 
peržiūrėjus Best4Soil Video 12 (https://best4soil.eu/videos/ 
12). Yra ir kitų efektyvių priemonių, kurios padeda su-
mažinti dirvožemyje esančių patogenų skaičių ir tuo pačiu 
skatina naudingų organizmų veiklą bei didina dirvožemio 
derlingumą. Šios priemonės aprašytos „Best4Soil“ 
vaizdo įrašuose ir informaciniuose lapeliuose. Daugiau 
informacijos galite sužinoti apsilankę mūsų tinklalapyje 
www.best4soil.eu

SIMPTOMAI IR DIAGNOZAVIMAS

Dirvožemyje esantys patogenai yra mikroskopiniai, todėl 
juos aptikti yra sunku, ypač iki simptomų atsiradimo 
ant augalų. Per dirvožemį plintančių ligų (dar vadinamų 
edafinėmis ligomis) simptomai gali būti panašūs į kitus 
biotinius ar abiotinius sukeltus stresus, tačiau bendra 
paveiktų augalų išvaizda yra panaši. Jie pasireiškia tokiais 
simptomais kaip vytulys, chlorozė (lapų pageltimas), 
sausi lapai, deformacijos ar augalų puvinys. Šie matomi 
antžeminių augalų struktūrų simptomai atitinka dirvožemyje 
esančių patogenų daromą žalą. Juos galima suskirstyti į 2 
tipus: šaknų ir (arba) stiebo pagrindo pažeidimai ir van-
dens indų pažeidimai. Pirmojo tipo pažeidimus dažniausiai  
sukelia grybiniai patogenai, pavyzdžiui Pythium aphanider-
matum arba Colletotrichum coccodes (3 ir 4 pav.), taip pat 
nematodai (5 pav.).

3 pav. Pythium aphanidermatum 
sukelto agurko stiebo puvinio 
simptomai.

4 pav. Colletorichum coccodes sukelto pomidorų šaknų puvinio simptomai. 
Pažeidimo pradžia (viršuje) ir vėlyvesnė stadija (apačioje).

5 pav. Prastai augančių svogūnų 
židiniai, pažeisti Meloidogyne 
fallax nematodais. Ant šaknų 
matomi nematodų suformuoti 
gumbeliai.

Augalai, kurių šaknys arba stiebo apačia yra užkrėstos 
patogenais pradeda nykti, nes juose sutrinka vandens ir 
maistinių medžiagų absorbavimas ir pernešimas. Vandens 
indų ligos atsiranda dėl augalų apytakinio audinio ksile-
mos kolonizavimo grybu, kuris užkemša vandens indus ir  
sumažina vandens slėgį lapuose bei išskirdamas į augalą 
toksinus (6 pav.).

6 pav. Pomidorų ksilemos indai pažeisti nekroze, kurią sukelia Verticillium 
dahliae.
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Šiuos simptomus galima lengvai supainioti su vandens 
trūkumu, dėl to ūkininkai gali pradėti papildomai laistyti 
pasėlį ir tokiu būdu dar labiau padidinti infekcijos plitimą. 
Infekcijos pradžioje nėra matomi visą lauką apimantys li-
gos požymiai. Dažniausiais pasėliuose, kur augalai būna 
pažeisti per dirvožemį plintančiais patogenais, jie pradeda 
nykti atskirais židiniais arba pavienėse eilutėse.

Teisingas ligos sukėlėjo diagnozavimas yra labai svarbus, 
nes skirtingi patogenai ar nepalankios aplinkos sąlygos 
gali sukelti panašius simptomus. Kai kurios iš aukščiau 
paminėtų mikroskopinių struktūrų gali padėti identi-
fikuoti patogeną, tačiau patikimai diagnozei nustatyti  
reikalingos specializuotos laboratorijos. Kiekvieno atskiro 
patogeno kontrolei reikalingas skirtingas sprendimas, 

NAUDINGI IR SAPROFITINIAI ORGANIZMAI

Reikėtų žinoti, kad 99% žemės ūkio veikloje naudojamuose 
dirvožemiuose gyvenantys mikroorganizmai nėra pato-
geniniai. Dauguma jų yra saprofitai, t.y. dalyvauja negyvų 
organinių medžiagų skaidymo ir mineralizavimo procese 
ir tokiu būdu palaiko dirvožemio derlingumą. Vabzdžiai ir 
erkutės pradeda organinių medžiagų skaidymą, kurį vėliau 
pratęsia sliekai, organines medžiagas paversdami humusu. 
Vėliau nematodai perdirba, rafinuoja produktą, po to gry-
beliai dalyvauja organinių medžiagų kaupime, galiausiai 
bakterijos mineralizuoja, oksiduoja arba tirpina netirpius 
mineralus ir paverčia maisto medžiagas tinkamas įsavinimui 
augalų šaknimis.7 pav.: Pomidorų vytimo simptomai pasireiškiantys prieš visišką augalo žūtį.

8 pav. Agurkų deformacijų simptomai.

Augalų vytimo simptomai pirmiausiai pasirodo ant 
jauniausių lapų ir dažniausiai šilčiausiomis paros valand-
omis. Ligai progresuojant, vytimo simptomai matomi 
visą dieną, galiausiai pažeisti augalai žūsta (7 pav.). 
Chlorozės, nekrozės ar deformacijos simptomai gali pasi-
rodyti iki bendrųjų vytimo simptomų pasireiškimo (8 pav.).

o sėkmingos kontrolės pagrindas yra žinios apie patogeno 
ir augalo-šeimininko sąveiką. Naudojantis „Best4Soil“ 
sukurtomis duomenų bazėmis galima nustatyti kokia 
yra patogeno ar nematodo sąveika su konkrečiu augalu-
šeimininku. (https://www.best4soil.eu/database/li)


