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Opis wdrożenia 

 

Bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego po-

wodowana przez bakterię Xanthomonas 

arboricola pv. juglandis jest jednym z naj-

ważniejszych czynników wpływających na 

znaczną redukcję plonów orzecha włoskie-

go. Ze względu na coraz większe zaintere-

sowane, a co za tym idzie wciąż rosnące 

areały nasadzeń tego gatunku oraz ocie-

plenie klimatu, konieczne stało się opraco-

wanie metod wykrywania tego patogena. 
Proponowana metoda wykrywania i identy-

fikacji bakterii Xanthomonas arboricola pv. 

juglandis wykorzystuje techniki mikrobiologii 

klasycznej – posiewu na pożywki mikrobio-

logiczne: YNA, YDC oraz półselektywnej 

pożywce BS (ang. brilliant cresyl blue-starch), 

a także technikę łańcuchowej reakcji poli-

merazy (PCR) ze starterami komplemen-

tarnymi do rodzaju Xanthomonas. W celu 

potwierdzenia przynależności do Xantho-

monas arboricola pv. juglandis stosuje się 

także metodę analizy sekwencji powtarzal-

nych bakterii (ang. repetitive PCR; rep-PCR) 

ze starterami komplementarnymi REP, 

ERIC lub BOX.  

Z materiału roślinnego podejrzanego o po-

rażenie przez bakteryjną zgorzel izoluje się 

bakterie na pożywki, a następnie wśród 

żółtych kolonii bakteryjnych wykrywa się za 

pomocą PCR bakterie z rodzaju Xantho-

monas sp. Te, dla których uzyskano wynik 

pozytywny poddaje się analizie ich sekwen-

cji powtarzalnych i porównaniu uzyskanych 

profili z tym uzyskanym dla szczepu refe-

rencyjnego. 

W celu analizy roślin podejrzanych o pora-

żenie przez bakteryjną zgorzel, należy je 

zabezpieczyć przed wyschnięciem i dostar-

czyć do Laboratorium Bakteriologii Pracow-

ni Fitopatologii Roślin Sadowniczych IO.  



  

Objawy bakteryjnej zgorzeli orzecha włoskiego na 

dojrzałych owocach 

Brunatnoczarne plamy na liściach orzecha 

włoskiego powodowane przez Xanthomonas 

arboricola pv. juglandis 

 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Proponowana metoda pozwala na wykrywanie sprawcy bakteryjnej zgorzeli orzecha wło-

skiego Xanthomonas arboricola pv. juglandis, co umożliwi zastosowanie odpowiedniego 

programu ochrony drzew orzecha włoskiego i ograniczenie strat w produkcji owoców. 

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Producenci orzecha włoskiego, ośrodki doradztwa rolniczego 
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