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Diagnostyka 
Diagnostic 
 
 
 
Hirschmanniella spp. 
 
 
 
  Zakres 
 
  Niniejszy standard opisuje protokół diagnostyczny dotyczący rodzaju Hirschmanniella1.  
 
 
  Zatwierdzenie i nowelizacja 
 
  Zatwierdzony we wrześniu 2009 r.  
 
 
  Wprowadzenie 
 
 
Rodzaj Hirschmanniella obejmuje obecnie około 35 gatunków (Siddiqi, 2000). Ponad połowa z nich 
została stwierdzona na ryżu i może być stwierdzona w regionach świata o klimacie subtropikalnym i 
tropikalnym, wliczając w to południową część USA, Chiny i Japonię. Gatunki, które nie rozwijają się 
na ryżu są notowane na tym samym obszarze, a ponadto w północnej części strefy klimatu 
umiarkowanego (mniej niż 10 gatunków). Wszystkie gatunki z tego rodzaju są obligatoryjnymi 
endopasożytami migrującymi korzeni i są przystosowane do życia w szerokim zakresie siedlisk 
wilgotnych, wyraźną preferencją korzeni roślin z rodziny Graminaceae (trawy) (Loof, 1991). Znane są 
także dwuliścienne rośliny żywicielskie, takie jak bawełna oraz pewne chwasty. Nicienie z rodzaju 
Hirschmanniella stwierdzono także w korzeniach i liściach roślin wodnych i w glebie towarzyszącej 
roślinom bonsai. Na ryżu powszechnie można wykryć kilka gatunków z rodzaju Hirschmanniella. 
Rodzaj Hirschmanniella, którego rewizję przeprowadził Sher w 1968 r., charakteryzuje się 
posiadaniem wielu wątpliwych lub łatwo mylonych gatunków. Ostatnia praca, którą opublikował  
De Ley i in. (2007), dotycząca kilku kalifornijskich gatunków z rodzaju Hirschmanniella, sugeruje, że 
rodzaj ten obejmuje jeden lub więcej kompleksów gatunków, które nieznacznie różnią się pod 
względem morfologii. 

W Europie stwierdzono występowanie następujących gatunków z rodzaju Hirschmanniella:  
H. behningi (Micoletzky, 1923), H. gracilis (de Man, 1880), H. loofi Sher, 1968 and H. zostericola 
(Allgén, 1934). Rozmieszczenie geograficzne Hirschmanniella behningi (były ZSRR, Szwecja),  
H. loofi (Holandia, Belgia, Włochy i Polska) i H. zostericola (Szwecja) w Europie jest ograniczone. 
Gatunek H. gracilis jest regularnie stwierdzany w Europie i Ameryce Północnej, zwłaszcza na 
trzcinach z rodzaju Phragmitis, lecz także poza swoim normalnym obszarem występowania, na ryżu  
w Indiach, Wietnamie i Chinach (te ostatnie przypadki występowania nicienia wymagają 
potwierdzenia). 

                                                 
1 Użycie w niniejszym Standardzie EPPO nazw handlowych odczynników chemicznych lub marek sprzętu nie pociąga za 
sobą wykluczenia zastosowania innych odczynników i sprzętu, które także mogą być właściwe. 
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Rodzaj Hirschmanniella spp., oprócz Hirschmanniella gracilis został ujęty w prawodawstwie 
Unii Europejskiej po kilku przypadkach przechwycenia w glebie towarzyszącej roślinom bonsai. 
Wykazano, że w tych przypadkach nie spełniono wymagań odnoszących się do gleby towarzyszącej 
roślinom. Niniejszy protokół obejmuje wytyczne zarówno do identyfikacji nicieni rodzaju 
Hirschmanniella spp. jak i do gatunku Hirschmanniella gracilis. 

 
  Tożsamość 
 
Nazwa: Hirschmanniella Luc et Goodey, 1964. 
Synonimy: Hirschmannia Luc et Goodey, 1962 nec Hirschmannia Elofson, 1941. 
Stanowisko taksonomiczne: Nematoda: Tylenchina2: Pratylenchidae 
Komputerowy kod EPPO: HIRSSP 
Kategoria fitosanitarna: Załączniki do Dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w 
sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla 
roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie: IA1 (jako 
Hirschmanniella spp., inne niż Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey). 
 
 

Wykrywanie  
 

Objawy  
 

Objawy spowodowane przez Hirschmanniella spp. są niespecyficzne. Na ryżu odnotowano 
zahamowanie wzrostu roślin, obniżenie wysokości części nadziemnej rośliny (źdźbła), obniżenie wagi 
suchej masy, opóźnione pojawianie się żdżbeł, mniejszą liczba wytwarzanych pędów i przebarwienie 
starszych liści (Siddiqi, 1973). Pobieranie prób gleby oraz ekstrakcja nicieni z korzeni to najlepsza 
metoda wykrycia samców i samic Hirschmanniella spp. 

 
 

Identifikacja 
 

 Identyfikacja Hirschmanniella spp. na poziomie rodzaju i gatunku jest generalnie oparta na 
kombinacji cech morfologicznych i morfometrycznych osobników dorosłych nicieni. Zalecane jest, 
aby podczas identyfikacji nicieni przy użyciu mikroskopu świetlnego analizować ich utrwalone 
osobniki w preparatach mikroskopowych, z wykorzystaniem różnicującego kontrastu fazowego. Jak 
dotąd nie są dostępne molekularne metody identyfikacji nicieni z rodzaju Hirschmanniella, ani  
z gatunku H. gracilis oraz innych wymienionych gatunków europejskich. 

 
  

Procedury ekstrakcji 
 

Ekstrakcja z korzeni  
 
Korzenie powinny być pocięte na małe kawałki, a duże (główne) korzenie pocięte wzdłużnie na 
„plasterki”. W przypadku roślin wodnych rosnących w całkowitym zanurzeniu, zaleca się także 
przeprowadzenie ekstrakcji nicieni z liści (z zastosowaniem takiej samej metody, jak w przypadku 
korzeni). Pocięte korzenie umieszcza się w wodzie na szalkach Petriego. w lejkach Baermanna, itp., w 
temperaturze około 20 °C. Minimalny czas ekstrakcji wynosi 24 godziny. Może być on jednak 
kontynuowana przez okres do dwóch tygodni. Do ekstrakcji nicieni z korzeni mogą być wykorzystane 

                                                 
2  Ostatnie osiągnięcia w systematyce nicieni opierające się na danych morfologicznych i wynikach testów molekularnych 
wskazują na istnienie jednostki taksonomicznej "Tylenchomorpha" (De Ley i Blaxter, 2004). 
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także inne metody takie jak metoda maceracji i filtracji, metoda maceracji i flotacji z wykorzystaniem 
odwirowywania oraz urządzenie nawilżające „mistifier” (Southey, 1986). Metoda maceracji i flotacji  
z wykorzystaniem odwirowywania pozwala na pozyskanie nicieni w ciągu kilku godzin. Użycie 
urządzenia nawilżającego “mistifier” pozwala na pozyskanie nicieni w dobrej kondycji (żywotności).  

  
 
 Ekstrakcja z gleby 
 

Lejek Baermanna, metody Whiteheada oraz metoda przesiewana i odwirowywania (Southey, 
1986) mogą znaleźć zastosowanie do ekstrakcji nicieni z rodzaju Hirschmanniella z gleby.  
 
 

Morfologia 
  
Rodzaj Hirschmanniella należy do rodziny Pratylenchidae Thorne, 1949. Loof (1991) 

opracował użyteczny klucze w do identyfikacji rodzajów w obrębie rodziny Pratylenchidae – 
dichotomiczny i tabularyczny. Oba te klucze zamieszczono w Dodatku 1. Alternatywnie można użyć 
dichotomicznego klucza opracowanego przez Siddiqi (2000).  
 
 Charakterystyka morfologiczna Hirschmanniella spp.  
 

Długie (długości od 1 do 4 mm) i wysmukłe nicienie. Brak dymorfizmu płciowego w 
odniesieniu do głowy i regionu przełyku. Oskórek z wyraźnym poprzecznym prążkowaniem. Pola 
boczne z czterema liniami, które stają się przerywane ku końcom ciała. Brak gruczołów szyjnych. 
Fasmidie (gruczoły przygogonowe) w formie otworków (porów) znajdują się w pobliżu końcu ogona. 
Głowa niska, spłaszczona o zaokrąglonych brzegach lub wyższa, półsferycznie zaokrąglona, 
składająca się z 3-7 pierścieni, nieoddzielona od szyi. Sztylet silnie rozwinięty (długości 15-46 µm)  
z dobrze rozwiniętymi guzikami i nasady. Środkowe rozszerzenie przełyku dobrze rozwinięte. 
Gruczoly przełyku umieszczone jeden za drugim, obejmują jelito po stronie brzusznej. Obie gałęzie 
układu rozrodczego samicy rozwinięte w takim samym stopniu. Spermateka od okrągłej do owalnej, 
umieszczona osiowo. U obu płci ogon o podobnej budowie, wydłużony, stożkowaty, zwykle  
z terminalnie umieszczonym mukronem, a u niektórych gatunków także z brzusznie ułożonym 
wyrostkiem (wyżłobieniem) znajdującym się tuż przed jego wierzchołkiem. Ogon samca  
z pofałdowaną (karbowaną), torebką kopulacyjną ułożoną w pobliżu jego zakończenia, nie 
posiadającą pseudożeberek fasmidialnych. 
 

Identyfikacja gatunków z rodzaju Hirschmanniella 
 

Kształt głowy i długość sztyletu są ważnymi cechami pozwalającymi na identyfikację nicieni; 
inne ważne cechy to długość ciała, obecność samców (spermateka wypłniona spermą lub pusta), 
kształt zakończenia ogona, liczba pierścieni między gruczołami przyogonowymi a zakończeniem 
ogona oraz występowanie lub brak brzusznego wyrostka ułożonego (wyżłobienia) w pobliżu 
zakończenia ogona. Pozostałe cechy mają mniejsze znaczenie z uwagi na dużą zmienność 
wewnątrzgatunkową.  

Dichotomiczny klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju Hirschmanniella znajduje się w 
Dodatku 2. Klucze do identyfikacji nicieni do poziomu gatunku opracowali także Razjivin i in. 
(1981), Ebsary i Anderson (1982), Sivakumur i Khan (1983) oraz Ryss (1988). 

Na ryc. 1. przedstawiono samca i samicę nicieni z rodzaju Hirschmanniella (H. oryzae). 
Rysunki ogonów samic różnych gatunków z rodzaju Hirschmanniella przedstawiono na ryc. 4.  
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Morfologiczna i morfometryczna charakterystyka gatunku Hirschmanniella gracilis 
 

Samice: L= 1,48-2,22 mm; a= 50-65; b= 11-17; b’= 5,2-8,7; c= 14-21; c’= 4,0-6,1; V= 48-55;  
sztylet= 20-24 µm. Samce: L= 1,38-2,02 mm; a= 45-66; b= 12-15; b’= 4,5-7,3; c= 15-22; c’= 3,8-6,1; 
sztylet= 20-23 µm; spikule= 27-38 µm; wodzidło (gubernaculum) = 9-15 µm (wg. Loof, 1991). 

Długie nicienie, w stanie spoczynku wyprostowane. Głowa jest spłaszczona, znajduje się na 
niej od 3 do 5 pierścieni, a jej szerokość wynosi około 9-12 µm. Szkielet głowy słabo załamuje światło 
i rozciąga się przez długość około 2-3 pierścieni. Część stożkowa i trzon sztyletu mają w przybliżeniu 
podobną długość, a jego guziki są zaokrąglone, szerokości około 5 µm. Ujście grzbietowego gruczołu 
przełyku znajduje się w odległości 2,5-6 µm poza guzikami sztyletu. Gruczołowe rozszerzenie 
przełyku rozciąga się poza połączenie przełyku z jelitem na odległość wynoszącą 5-20 szerokości 
ciała. Na wulwie znajduje się podwójna epitygma (kutykularne zgrubienie na wargach wulwalnych). 
Ogon zwęża się ku zaostrzonemu końcowi, często z mukronem w kształcie igły, umieszczonym 
brzusznie lub przyśrodkowo (osiowo). Wodzidło jest zakrzywione, często kształtu zbliżonego do 
hakowatego (opracowano na podstawie publikacji Brzeskiego, 1998).  
 
Rysunki samca i samicy Hirschmanniella gracilis przedstawiono na ryc. 2. Rysunki samca i samicy 
innych dwóch europejskich gatunków (H. loofi i  H. behningi) przedstawiono na ryc. 3. 

 

Ryc. 1. Hirschmanniella oryzae. (A) wygląd samicy w całości, (B) ogon samicy, (C) zakończenie 
ogona samicy,. (D,E) zróżnicowanie kształtu wodzidła, (F) przednia część ciała samca, (G) ogon 
samca (według Sher’a, 1968). 
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Ryc. 2. Hirschmanniella gracilis. (A) przednia część ciała samicy, (B) ogon samicy, (C) ogon samca,  
(D) linie boczne samicy w pobliżu środkowej części ciała,. (E, F) zróżnicowanie kształtu wodzidła,  
(G-I) zróżnicowanie kształtu ogona samicy (według Sher’a, 1968).  
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Ryc. 3. Hirschmanniella behningi. (A) głowa samicy, (B) ogon samicy, (C) linie boczne samicy w 
pobliżu środkowej części ciała. Hirschmanniella loofi. (D) linie boczne samicy w pobliżu środkowej 
części ciała, (E) ogon samca,. (F) przednia część ciała samicy, (G) ogon samicy (według Sher’a, 
1968). 
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Ryc. 4. Ogony samic nicieni z rodzaju Hirschmanniella. (A) H. gracilis, z mukronem ułożonym 
osiowo. (B) H. spinicaudata, brak mukronu, (C) H. oryzae, z mukronem ułożonym brzusznie,  
(D) H. caudacrena, mukron ułożony osiowo z brzusznym wyrostkiem (wyżłobieniem),  
(E) H. miticausa, ogon zwężony na końcu bez właściwego mukrona; (F) H. shamimi, dwa mukrony. 
[Rysunek został sporządzony na podstawie publikacji Loof’a, 1991]. 

 
 

  Materiały odniesienia 
 
Materiały odniesienia można otrzymać z następujących źródeł:  
Plant Protection Service, Wageningen (Holandia) i Julius Kűhn Institute (JKI), Institut für 
Epidemiologie and Pathogen diagnostic, Toppheideweg 88, 48161 Münster (Niemcy). 
 
 

 Raport z badania 
 

Wytyczne dotyczące sprawozdań i dokumentacji został przedstawiony w standardzie EPPO 
PM7/77(1) „Dokumentacja i raportowanie w diagnostyce”. 
 
   

Informacje dodatkowe 
 
Dodatkowe informacje dotyczące opisanego organizmu można uzyskać z następujących źródeł: 
Karssen, G, Plant Protection Service, P.O. Box 9102, 6700 HC Wageningen (Holandia) i A Y. Ryss, 
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universiteskaya nab. 1, 199034 St. Petersburg  
(Rosja). 
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Podziękowania  
 
Projekt niniejszego protokołu został pierwotnie sporządzony przez: Karssen G., Plant Protection 
Service, Wageningen (NL). 
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Dodatek 1 
 

Dichotomiczny klucz do rodzajów nicieni z rodziny Pratylenchidae [opracowany przez Karssena  
i Loof’a, (1991)] 
 
1. Samice monoprodelficzne3 2 
 Samice didelficzne4 6 
2. Młode samice są wolno żyjące i spotyka się je w glebie; ich 

gruczołowe rozszerzenie przełyku zachodzi na jelito po stronie 
grzbietowej; ciało nie wykazuje zróżnicowania pod względem 
średnicy; gonady krótkie; z czasem samice stają się osiadłe, 
nieruchome, zgrubiałe i powodują powstawanie wyrośli na korzeniach.  

Nacobbus 

 U dojrzałych samic gonady w pełni rozwinięte, ciało robakowate, ma 
zdolność ruchu i w większości przypadków jest nieco zgrubiałe. 

3 

3. Przełyk nieznacznie obejmuje jelito po stronie brzusznej; region 
wargowy (głowa) niski, ogon samicy krótki, zaokrąglony na końcu.  

Pratylenchus 

 Przełyk nieznacznie obejmuje jelito po stronie brzusznej. 4 
4. Na liniach bocznych znajdują się trzy linie; ogon samicy jest prawie 

ścięty, region wargowy stożkowaty, guziki sztyletu przypominające 
kształtem kwiat tulipana.  

Hoplotylus 

 Na liniach bocznych znajdują się cztery (rzadziej trzy) linie; guziki 
sztyletu nie przypominają kształtem kwiatu tulipana.  

5 

5. Region wargowy niski u obu płci; sztylet samca nie jest zredukowany; 
przełyk samca jest nieznacznie zredukowany.  

Apratylenchoides 

 Region wargowy samicy spłaszczony, a u samca w kształcie guzika; 
sztylet i przełyk samca są silnie zredukowane. 

Radopholoides 

6. Samica zgrubiała, przyjmując kiełbaskowaty kształt ciała. Achlysiella 
 Samica nie jest zgrubiała. 7 

7. Długość ciała powyżej 1 mm; ogon bardzo długi, często z mukronem 
na końcu.  

Hirschmanniella 

 Długość ciała poniżej 1 mm; ogon nie posiada na końcu mukrona  8 
8. Gruczoły szyjne5 obecne. Pratylenchoides 
 Brak gruczołów szyjnych 9 
9. Gruczołowa część przełyku obejmuje jelito po stronie brzusznej Zygotylenchus 
 Gruczołowa część przełyku obejmuje jelito po stronie grzbietowej 10 
10. Region wargowy niski u obu płci; sztylet samca nie jest zredukowany. Zygradus 
 Region wargowy samicy spłaszczony, a u samca w kształcie guzika; 

sztylet i przełyk samca są silnie zredukowane. 
Radopholus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Rozwinięta tylko przednia gałąź układu rorodczego 
4 Rozwinięte obie gałęzie układu rozrodczego 
5 Organy czuciowe znajdujące się w okolicy przedniej obrączki nerwowej 
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Tabelaryczny klucz do niektórych rodzajów nicieni z rodziny Pratylenchidae (na podstawie 
publikacji Loof’a, 1991). 
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Dodatek 2 
 
Dichotomiczny klucz do gatunków z rodzaju Hirschmanniella (opracowano w oparciu o publikację 
Karssena i Loof’a, (1991)). Tłustym drukiem zaznaczono gatunki obecne w Europie. 
 

1. Spermateka pusta, samce rzadko notowane lub nieznane. 2 
 Spermateka wypełniona spermą, samce występują pospolicie. 3 
2. Sztylet = 20-22 µm; fasmidie w odległości około 20 pierścieni od 

zakończenia ogona; ogon z brzusznie ułożonym mukronem, często w 
kształcie igły. 

H. belli 

 Sztylet = 23-25 µm; fasmidie w odległości 30-42 pierścieni od zakończenia 
ogona; ogon z mukronem ułożonym osiowo. 

H. pisquidensis 

3. Głowa półkulista; guziki sztyletu duże, wysokie, długość sztyletu 22-50 µm. 4 
 Głowa niska, w większości spłaszczona, z wyraźnie rozwiniętą  przednią 

częścią i bokami; guziki sztyletu wyraźniej oddzielone od trzonu, niezbyt 
wysokie; długość sztyletu 15-25 µm. 

14 

4. Długość sztyletu 34 µm lub więcej. 5 
 Długość sztyletu 32 µm lub mniej. 9 
5. Długość sztyletu 40 µm lub więcej; długość ciała ponad 3 mm. 6 
 Długość sztyletu 39 µm lub mniej; długość ciała poniżej 3 mm. 7 
6. Jelito zachodzi na odbytnicę; pole boczne przynajmniej częściowo 

przerywane. 
H. spinicaudata 

 Jelito nie zachodzi na odbytnicę; pole boczne nie przerywane. H. obesa 
7. c’= 2,5 lub mniej; ogon ścięty na końcu. H. truncata 
 c’ ponad 3; ogon nie ogon nie jest ścięty na końcu. 8 
8. Ogon z brzusznie ułożonym wyrostkiem (wyżłobieniem); fasmidie w 

odległości 18 42 pierścieni od zakończenia ogona. 
H. furcata 

 Ogon bez brzusznie ułożonego wyrostka (wyżłobienia); fasmidie w 
odległości 20-25 pierścieni od zakończenia ogona. 

H. loofi 

9. Ogon z mukronem ułożonym brzusznie. 10 
 Ogon z mukronem ułożonym osiowo lub bez mukrona. 12 
10. Długość sztyletu 29-32 µm; fasmidie w odległości 17-18 pierścieni od 

zakończenia ogona. 
H. imamuri 

 Długość sztyletu 23-25 µm; fasmidie w odległości 9-14 pierścieni od 
zakończenia ogona. 

11 

11. c’ ponad 4,7. H. diversa 
 c’ poniżej 4,3. H. areolata 
12. Fasmidie w odległości 24 pierścieni od zakończenia ogona. H. behningi 
 Fasmidie w odległości 19 lub mniej pierścieni od zakończenia ogona. 13 
13. Fasmidie w odległości 4-12 pierścieni od zakończenia ogona; długość 

sztyletu 27-30 µm. 
H. thornei 

 Fasmidie w odległości 12-19 pierścieni od zakończenia ogona; długość 
sztyletu 22-29 µm. 

H. mucronata 

14. c’= 9; długość sztyletu 15 µm. H. zostericola 
 c’= 7,5 lub mniej; długość sztyletu 16-25 µm. 15 
15. Ogon z dwoma mukronami lub dwoma wyrostkami w kształcie 

przypominającym kołki. 
16 

 Ogon z 0-1 mukronem lub z jednym wyrostkiem w kształcie kołka, albo bez 
tego wyrostka. 

17 

16. Ogon z dwoma mukronami w kształcie igły. H. shamimi 
 Ogon z dwoma wyrostkami w kształcie kołka. H. caribbeana 
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17. Ogon z wyrostkiem (wyżłobieniem) znajdującym się tuż przed jego 
wierzchołkiem. 

18 

 Ogon bez wyrostka (wyżłobienia). 20 
18. Fasmidie w odległości 10 pierścieni od zakończenia ogona. H. mexicana 
 Fasmidie w odległości 18 lub większej liczby pierścieni od zakończenia 

ogona. 
19 

19. Długość sztyletu 22-25 µm; c’< 4; gatunek morski. H. marina 
 Długość sztyletu 18-22 µm; c’> 4; gatunek występujący w wodach słodkich. H. caudacrena 
20. Ogon z brzusznie ułożonym, wyraźnie wykształconym mukronem w 

kształcie igły; długość sztyletu 16-20 µm. 
H. oryzae 

 Ogon z mukronem ułożonym osiowo. 21 
 Ogon bez mukrona lecz z jednym małym wyrostkiem w kształcie kołka. 22 
21. Długość sztyletu > 19 µm. H. gracilis 
 Długość sztyletu < 19 µm. H. anchoryzae 
22. Głowa składa się z 3 pierścieni. H. microtyla 
 Głowa składa się z 5 do 6 pierścieni. 23 
23. Otworek wydalniczy znajduje się przed połączeniem przełyku z jelitem. H. santarosae 
 Otworek wydalniczy znajduje się za połączeniem przełyku z jelitem. 24 
24. c’ > 5 H. pomponiensis 
 c’< 5 H. miticausa 

 
Uwaga: Ogony samic nicieni z rodzaju Hirschmaniella przedstawiono na ryc. 4.  
 
 
Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Sprawdził: Zatwierdził: 
Witold Karnkowski (GIORiN CL) Tomasz Konefał (GIORiN CL) Janina Butrymowicz (GIORiN CL) 

16.09.2013   

 
 


