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Short communication

Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf
– a new danger for houseplants
Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf
– nowym zagrożeniem dla domowych roślin doniczkowych
Sylwia Stępniewska-Jarosz*, Natasza Borodynko-Filas,
Katarzyna Sadowska, Weronika Zenelt, Natalia Łukaszewska-Skrzypniak

Summary
Saintpaulia [Streptocarpus ionanthus (H. Wendl.) Christenh., syn. Saintpaulia ionantha H. Wendl], commonly known as the violet,
is one of the most popular houseplants. In the summer of 2019, a rapidly spreading infection of several dozen plants of various varieties of saintpaulia was observed. Rapidly progressive rotting was observed from the lowest leaves (in a contact with the ground) and
directed towards the top and center of the plant. Water-soaked brown spots formed on the infected leaves, which enlarged very quickly
and covered the entire leaf blade with the petiole. On the surface of the pot substrate and diseased tissues a red mycelium was observed. Microscopic analysis revealed the presence of numerous stems and conidial spores 6–10 µm in diameter. As a result of isolation,
fast-growing, cinnamon-colored flocculent cultures of the fungus Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf were obtained. Similar disease symptoms caused by this fungus infection were repeatedly observed on geraniums in previous years and on
cyclamen this year. It is possible that Ch. fulvum is a more serious problem than previously thought.
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Streszczenie
Sępolia fiołkowa [Streptocarpus ionanthus (H. Wendl.) Christenh., syn. Saintpaulia ionantha H. Wendl], zwana zwyczajowo fiołkiem
afrykańskim, należy do jednych z najbardziej popularnych roślin doniczkowych uprawianych w mieszkaniach. Latem 2019 roku zaobserwowano szybko rozprzestrzeniające się porażenie kilkudziesięciu roślin różnych odmian sępolii. Gwałtownie postępujące gnicie rozpoczynało się od najniżej położonych liści (stykających się z podłożem) i kierowało ku górze oraz środkowi rośliny. Na zainfekowanych
liściach tworzyły się wodniste, brązowiejące plamy, które bardzo szybko powiększały się i obejmowały całą blaszkę liściową z ogonkiem.
Na powierzchni podłoża i chorych tkanek pojawiał się wyraźny rudy nalot. Analiza mikroskopowa wykazała obecność licznych trzonków
i zarodników konidialnych o średnicy 6–10 µm. W wyniku izolacji pozyskano szybkorosnące, kłaczkowate kultury grzyba Chromelosporium
fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf, koloru cynamonowego. Podobne objawy chorobowe spowodowane porażeniem przez tego
grzyba obserwowano wielokrotnie na pelargonii w poprzednich latach i na cyklamenie w tym roku. Możliwe, że Ch. fulvum jest poważniejszym zagrożeniem, niż dotychczas sądzono.
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Sępolia fiołkowa [Streptocarpus ionanthus (H. Wendl.)
Christenh., syn. Saintpaulia ionantha H. Wendl], zwyczajowo nazywana fiołkiem afrykańskim lub saintpaulią jest
gatunkiem z rodziny ostrojowatych (Gesneriaceae Rich
& Juss. ex DC). Nazwa fiołek jest nieprawidłowa, gdyż sępolia fiołkowa należy do zupełnie innej rodziny, niż fiołek.
Łacińską nazwę rodzajową otrzymała pierwotnie na cześć
swojego odkrywcy – barona Waltera von Saint Paul-Illaire.
Dawny rodzaj Saintpaulia na podstawie molekularnych badań filogenetycznych został sklasyfikowany w sekcji Saintpaulia w podrodzaju Streptocarpella jako rodzaj Streptocarpus Lindl., który tworzy łącznie dziesięć gatunków zielnych
wieloletnich roślin kwiatowych pochodzących z Tanzanii
i południowo-wschodniej Kenii we wschodniej Afryce tropikalnej (Nishii i wsp. 2015).
Fiołek afrykański jest bardzo popularną rośliną doniczkową hodowaną w mieszkaniach. Częstą przyczyną zahamowania wzrostu, zasychania, zrzucania kwiatostanów
i gnicia domowych roślin doniczkowych są infekcje grzybowe. Sprzyja im zbyt wysoka lub za niska temperatura
i nieodpowiednia wilgotność otoczenia.
Na sępolii fiołkowej może występować wiele chorób,
m.in. gnicie korzeni (sprawca Pythium ultimum), rizoktonioza (sprawca Rhizoctonia solani), mączniak prawdziwy
(Oidium spp.), szara pleśń (Botrytis cinerea) oraz zgorzel
podstawy pędu powodowana przez różne gatunki rodzaju
Phytophthora. Latem 2019 roku zaobserwowano na hodowanej w warunkach domowych sępolii objawy chorobowe,
za które nie był odpowiedzialny żaden z ww. patogenów.
Infekcja gwałtownie rozprzestrzeniała się i objęła kilkadziesiąt roślin sępolii z różnych odmian. Gwałtownie postępujące gnicie rozpoczynało się od najniżej położonych
liści (stykających się z podłożem) i kierowało ku górze oraz
zewnętrznej części rośliny. Na zainfekowanych liściach
tworzyły się wodniste, brązowiejące plamy, które bardzo
szybko powiększały się i obejmowały całą blaszkę liściową
z ogonkiem (fot. 1). Na powierzchni podłoża i stykających
się z nim chorych tkanek pojawiał się wyraźny rudy nalot.
Infekcja bardzo łatwo przenosiła się na zdrowe sąsiednie rośliny. Analiza mikroskopowa wykazała na powierzchni porażonych tkanek obecność licznych trzonków konidialnych
i łatwo odpadających kulistych i lekko szorstkich zarodników o średnicy 6–10 µm (fot. 2).
Fragmenty roślin z objawami chorobowymi odkażano
powierzchniowo w roztworze podchlorynu sodu (ACE)
i wykładano na płytki Petriego z pożywką PDA (Potato
Dextrose Agar). Inkubację prowadzono w termostacie przy
stałej temperaturze 24°C. Wyrosłe po kilku dniach kolonie
grzybów przeszczepiono i oznaczono. W wyniku izolacji
pozyskano szybkorosnące kultury grzyba Chromelosporium fulvum [syn. Botrytis fulva Link, dawna nazwa Chromelosporium ollare (Pers.) Hennebert], które w ciągu 4 dni
porastały całe płytki Petriego. Początkowo mają one luźne
struktury, są wełniste, niskie i jasne, ale z czasem stają się

Fot. 1.

Objawy porażenia sępolii przez Chromelosporium
fulvum (fot. S. Stępniewska-Jarosz)
Photo 1. Symptoms of saintpaulia infection by Chromelosporium
fulvum (photo S. Stępniewska-Jarosz)

Fot. 2.

Trzonki konidialne i zarodniki Chromelosporium fulvum
(fot. S. Stępniewska-Jarosz)
Photo 2. Conidial stems and spores of Chromelosporium fulvum
(photo S. Stępniewska-Jarosz)
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kłaczkowate i ciemnieją. Przybierają kolor cynamonowy, co
spowodowane jest zarodnikowaniem konidialnym. Grzybnia jest podzielona i rozgałęziona. Trzonki konidialne mają
długość od 150 do około 400 µm, a szerokość mieści się
w granicach 8–24 µm (fot. 2). Kultury wykorzystano do inokulacji zdrowych roślin sępolii. Zostały spełnione postulaty Kocha.
Źródłem infekcji było prawdopodobnie podłoże, ponieważ początki infekcji zbiegły się z przesadzaniem kwiatów
do nowo zakupionej ziemi. Grzyb Ch. fulvum znany jest
jako pleśń torfowa – ang. peat mold. Jest anamorfą Peziza ostracoderma Korf (Norman i Egger 1999). Występuje
powszechnie na torfie, na sterylizowanej parą ziemi oraz
tworzy film na powierzchni podłoża doniczek w szklarni
(Hennebert i Korf 1975). W Polsce zanotowano go pierwszy raz w warunkach szklarniowych na podłożu torfowym
do uprawy goździków w latach 1972–1973, ale nie obserwowano ujemnego wpływu na hodowane rośliny (Pudełko
1975). W literaturze wspomina się najczęściej o możliwości
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osłabienia roślin i ewentualnie zmniejszeniu plonu (Howard
i wsp. 1994). Wiadomo jedynie, że patogen może powodować zgorzel siewek modraka abisyńskiego (Kilpatrick
1977). Objawy chorobowe podobne do tych na sępolii spowodowane porażeniem przez Ch. fulvum zaobserwowano
na pelargonii w roku 2008 i kolejnych latach oraz na cyklamenie w 2020 roku (badania własne). Możliwe, że grzyb ten
jest poważniejszym zagrożeniem, niż dotychczas sądzono.
Rudy nalot na powierzchni doniczki nie zawsze kojarzony
jest z Ch. fulvum, a gnicie roślin interpretuje się jako zalanie
lub porażenie przez innego patogena.

Praca wykonana w ramach realizacji Programu Wieloletniego IOR – PIB 2016–2020 „Ochrona roślin uprawnych
z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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