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Nowy status sprawcy 
zarazy ogniowej
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Bakteria Erwinia amylovora, powodująca zarazę ogniową, była zaliczana na przestrzeni 
lat do różnych grup agrofagów charakteryzujących się szczególną szkodliwością dla 
jabłoni i gruszy, zarówno w sadach, jak i uprawach szkółkarskich. Początkowo, kiedy 
wykrywano tylko pojedyncze ogniska choroby (w Polsce po raz pierwszy w rejonie 
Tczewa, a później Koszalina), jej sprawcę klasyfikowano jako organizm kwarantannowy, 
co wtedy oznaczało konieczność likwidacji całych plantacji, niezależnie od liczby 
i stopnia porażenia roślin. Jednocześnie na taki rejon nakładano kwarantannę wiążącą 
się z różnymi ograniczeniami, m.in. w obrocie materiałem szkółkarskim. Z całą 
pewnością opóźniło to rozprzestrzenianie sprawcy choroby. Z czasem opanowywała 
jednak coraz to nowe rejony, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Obecnie 
występuje w ponad 40 krajach, w tym prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

ŹRÓDŁO CHOROBY
Uważa się, co warto podkreślić, że 
jednym z głównych źródeł rozprze-
strzeniania zarazy ogniowej jest 
bezobjawowo porażony materiał 
szkółkarski. Przypomnijmy, że jej 
pierwsze ogniska wykryto w Sta-
nach Zjednoczonych w 1794 roku, 
a następne w Nowej Zelandii (1919), 
Anglii (1957), Polsce (1965) i w Holandii 
(1965). Udowodniono, że z drzewkami 

jabłoni zakupionymi w Holandii cho-
roba przedostała się do Włoch (1990) 
i Belgii (1990), a stamtąd do Hiszpanii 
(1995). W tym kontekście nierzadko 
pojawia się pytanie o źródło choroby 
w nowo założonym sadzie. Nasze do-
świadczenie wskazuje, że może to być 
właśnie materiał szkółkarski porażo-
ny bezobjawowo (drzewka były pora-
żone w szkółce, a choroba ujawniła się 

dopiero w sadzie), pojedyncze porażo-
ne drzewka w zakupionej partii (źród-
ło zakażenia dla pozostałych), ale też 
drzewka porażone po posadzeniu do 
sadu (zakwitły późno, np. w drugiej 
połowie maja lub na przełomie maja 
i czerwca, wskutek czego możliwa 
była infekcja kwiatów z lokalnego 
źródła, np. z obok dziko rosnących 
głogów czy jarzębów). 

STRATEGIE OCHRONY
Gdy chodzi o zmiany legislacyj-
ne w kategoryzacji E. amylovo-
ra, to z pewnością ma to związek 
z coraz lepszym poznaniem biologii 

patogena oraz epidemiologii zarazy 
ogniowej, a więc poszerzeniem wie-
dzy o jej powstawaniu, rozwoju i roz-
przestrzenianiu. Opracowano także 

strategie ochrony roślin ukierunko-
wane na zapobieganie ich porażeniu 
i zmniejszeniu podatności, a także 
redukcji nasilenia (szkodliwości) 
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choroby. Strategie te obejmują sy-
stem integracji różnych metod, od 
agrotechnicznej i chemicznej po 
biologiczną. Dostępne są również 
systemy prognozowania zagrożenia 
chorobowego (np. Maryblyt, Cou-
garblight), pomocne w sygnalizacji 
wystąpienia warunków sprzyja-
jących infekcji kwiatów, młodych 
pędów i organów zdrewniałych, 
wskazaniu celowości prowadzenia 
lustracji roślin-gospodarzy, a także 

wykonania zabiegów zarejestrowa-
nymi środkami. Na podkreślenie za-
sługuje realizowana w niektórych 
krajach hodowla odpornościowa ja-
błoni i grusz. W Instytucie Ogrod-
nictwa ocenia się podatność odmian 
oraz prowadzi hodowlę jabłoni pod 

kątem odporności na zarazę ognio-
wą. Najważniejsze efekty to wskaza-
nie różnej podatności uprawianych 
odmian, a zwłaszcza wysoce podat-
nych i wysoce odpornych, oraz wyho-
dowanie nowych, perspektywicznych 
odmian. 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI
W prawodawstwie Unii Europej-
skiej stosuje się unifikację przepi-
sów na wypadek wykrycia ognisk 

choroby, niezależnie od czynników 
sprzyjających jej rozwojowi i możli-
wości zwalczania. Mam tu na myśli 

przede wszystkim różnice wystę-
pujące w poszczególnych krajach, 
dotyczące zakresu uprawianych 

Fot. 1. Drzewka zakażone w szkółce mogą być źródłem choroby  
dla roślin sąsiednich oraz drzewek w sadzie

Fot. 2. Objawy choroby na dolnej stronie liści pędów 
wierzchołkowych jabłoni (nekrozy, wycieki bakteryjne)

Fot. 3. Nekrozom i zgorzelom mogą towarzyszyć wycieki 
bakteryjne, początkowo szarobiałe, później żółtawe  
i bursztynowe (wyłączna cecha zarazy ogniowej)

Jednym z głównych źródeł rozprzestrzeniania 
zarazy ogniowej jest bezobjawowo porażony 
materiał szkółkarski.
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informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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gatunków roślin-gospodarzy E. amy- 
lovora, ich podatności na choro-
bę, a przede wszystkim warunków 
klimatycznych. Akty prawne są 
napisane językiem urzędowym, 
z uwzględnieniem odpowiedniej 
terminologii i stopnia szczegóło-
wości. W Polsce zaraza ogniowa 
występuje nieregularnie, zarówno 
w rejonach, gdzie była wcześniej no-
towana, jak i w nowych, w których 
nigdy nie wykryto choroby. Po akce-
sji naszego kraju do UE w 2004 roku,  
jej sprawcę zaklasyfikowano, podob-
nie jak w innych krajach, do grupy or-
ganizmów szkodliwych (kwarantan-
nowych), ale tylko wtedy, gdy wykryto 
go w szkółkach, matecznikach i zraź-
nikach. Wiązało się to z urzędowym 
nakazem likwidacji ognisk, tzn. roś-
lin porażonych oraz roślin nie wyka-
zujących objawów, a rosnących w ich 
sąsiedztwie. Jednocześnie wdrażano 
postępowanie kwarantannowe mają-
ce na celu eliminację sprawcy choroby 
i zapobieżenie jej rozprzestrzenianiu. 

Obecnie E. amylovora jest trak-
towana jako regulowany agrofag 
niekwarantannowy. W rozdziale III, 
art. 36, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. okre-
ślono, że agrofag jest „regulowanym 
agrofagiem niekwarantannowym 
dla Unii”, jeśli jest włączony do wy-
kazu oraz spełnia wszystkie poniż-
sze kryteria:
l ustalono jego tożsamość zgodnie 

z załącznikiem I sekcja 4 pkt 1; 
występuje na terytorium Unii;

l nie jest agrofagiem kwarantan-
nowym dla Unii lub agrofagiem 
objętym środkami przyjętymi 
zgodnie z art. 30 ust. 1;

l jest przenoszony głównie przez 
określone rośliny przeznaczone 
do sadzenia, zgodnie z załączni-
kiem I sekcja 4 pkt 2;

l jego występowanie na tych rośli-
nach przeznaczonych do sadze-
nia powoduje niedopuszczalne 
skutki gospodarcze w odniesie-
niu do planowanego wykorzysta-
nia tych roślin przeznaczonych 
do sadzenia, zgodnie z załączni-
kiem I sekcja 4 pkt 3;

l dostępne są wykonalne i skutecz-
ne środki pozwalające zapobiec 
jego występowaniu na danych 
roślinach przeznaczonych do 
sadzenia.

Odpowiednie przepisy zostały przed-
stawione w Rozporządzeniu Wyko-
nawczym Komisji (UE) 2019/2072 
z dnia 28 listopada 2019 r. ustana-
wiającym jednolite warunki wyko-
nania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
w sprawie środków ochronnych 
przeciwko agrofagom roślin i uchy-
lające rozporządzenie Komisji (WE)  
nr 690/2008 oraz zmieniające roz-
porządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2018/2019. W załączniku IV, 
część D (Dyrektywa 98/56/WE) te-
go rozporządzenia podano wykaz 
regulowanych agrofagów niekwa-
rantannowych dla Unii („RAN”) 
w odniesieniu m.in. do materiału 
rozmnożeniowego roślin ozdobnych 
i innych roślin przeznaczonych do 
sadzenia, przeznaczonych do celów 
ozdobnych, wśród których jest wy-
mieniona bakteria E. amylovora. 

Również w załączniku IV, ale w 
części J tego rozporządzenia, podano 
wykaz takich agrofagów w odniesie-
niu do materiału rozmnożeniowego 

roślin sadowniczych i do roślin sa-
downiczych przeznaczonych do pro-
dukcji owoców.

W Polsce obowiązują rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 31 marca 2017 r., poz. 
757 w sprawie szczegółowych wyma-
gań dotyczących wytwarzania i ja-
kości materiału szkółkarskiego oraz 
z dnia 3 lipca 2020 r., poz. 1244 zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczą-
cych wytwarzania i jakości materia-
łu szkółkarskiego, w którym wystę-
puje termin „Regulowane agrofagi 
niekwarantannowe” (RNQP). W Za-
łączniku 2 tego rozporządzenia po-
dano wymagania dotyczące doko-
nywania oceny polowej, pobierania 
prób oraz oceny laboratoryjnej ma-
teriału szkółkarskiego: „Poddawany 
ocenie materiał szkółkarski powi-
nien spełniać wymagania dotyczące 
agrofagów kwarantannowych dla 
Unii i agrofagów kwarantannowych 
dla strefy chronionej, przewidzia-
ne w przepisach Unii Europejskiej 
wydanych na podstawie rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie środków 
ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin (...), a także być zgodny ze 
środkami przyjętymi na podstawie 
art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia”. 
Na uwagę zasługuje przepis wska-
zujący, że materiał szkółkarski po-
winien być wolny lub praktycznie 
wolny od E. amylovora, co oznacza, 
że stopień występowania tego pato-
gena w materiale szkółkarskim jest 
wystarczająco niski, aby zapewnić 
dopuszczalną jakość i użyteczność 
materiału szkółkarskiego.
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Przedstawione akty 
prawne nie zawierają, 
ze względów zrozumia-
ł ych, szczegółow ych 
informacji odnośnie za-
pobiegania i zwalczania 
zarazy ogniowej, w tym 
częstotliwości prowadze-
nia lustracji w uprawach 
szkółkarskich pod kątem 
możliwego występowa-
nia choroby. W wymie-
nionym rozporządzeniu 
znajduje się przepis, że 
ocenę polową dokonuje 
się raz w roku. Można 
przypuszczać, że chodzi 
tu o lustrację związa-
ną z kwalifikacją ma-
teriału szkółkarskiego. 
Jednak w celu dbałości 
o zdrowotność planta-
cji szkółkarz powinien 
w ykonać dodatkowo  
2 lub 3 lustracje od koń-
ca czerwca do końca we-
getacji, a w przypadku 
wykrycia choroby i po 
natychmiastowym zli-
kwidowaniu jej ogniska, 
rozważyć opryskanie ca-
łej plantacji preparatem 
miedziowym. 

Pewnej refleksji wy-
maga także sformuło-
wanie, że materiał szkół-
karski powinien być 
„praktycznie wolny od  
E. amylovora”. Porówna-
nie wskaźnika 0 dotyczą-
cego progu występowania 
E. amylovora w materia-
le rozmnożeniowym roślin ozdobnych oraz 
jabłoni, gruszy i pigwy ze stwierdzeniem 

W Polsce 
zaraza ogniowa 

występuje 
nieregularnie, 

zarówno 
w rejonach, gdzie 

była wcześniej 
notowana, jak 
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„praktycznie wolny” budzi pewne 
wątpliwości, uwzględniając fakt, 
że roślina porażona to również ta, 
która nie wykazuje objawów cho-
robowych (np. na etapie inkubacji), 
a może być źródłem zakażenia. Dane 
naukowe wskazują, że nawet jedna 
porażona roślina może być powo-
dem epidemicznego wystąpienia 
choroby.

W celu zwiększenia gwarancji 
zdrowotności materiału szkółkar-
skiego tworzy się strefy buforowe 
i strefy chronione przed zarazą 
ogniową. Obecnie są one organizo-
wane w różnych krajach Unii Euro-
pejskiej, a w Polsce, ze względu na 
występowanie choroby praktycznie 

we wszystkich rejonach uprawy ja-
błoni i grusz – tylko strefy buforowe. 
Urzędowa definicja strefy buforo-
wej określa „obszar otaczający lub 
przylegający do obszaru urzędowo 
wyznaczonego w celach fitosani-
tarnych tak, by zminimalizować 
możliwość rozprzestrzenienia się 
przedmiotowego agrofaga (E. amy-
lovora) do lub z tego wyznaczonego 
obszaru oraz w którym podejmowa-
ne są środki fitosanitarne lub inne 
działania ograniczające, zgodnie 
z potrzebami”. Dokładne wytyczne 
w sprawie wyznaczenia strefy bu-
forowej można uzyskać w jednost-
kach Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Natomiast 

strefy chronione tworzy się w kraju, 
gdzie E. amylovora w ogóle nie wy-
stępuje lub występuje tylko w jego 
części. Wymogi szczególne, jakie 
muszą spełniać materiały/towa-
ry (w tym materiał szkółkarski),  
aby mogły być wprowadzone do 
strefy, określają przepisy UE (Roz-
porządzenie Wykonawcze Komisji 
nr 2019/2072 z 28 listopada 2019 r.). 
Obecnie strefy chronione są zloka-
lizowane w następujących krajach 
UE: Estonia, Hiszpania, Francja, 
Finlandia, Irlandia, Łotwa, Li-
twa, Słowacja, Słowenia, Włochy. 
Funkcjonowanie stref jest więc 
oparte na specjalnych zasadach 
ukierunkowanych na zwiększenie 
kontroli fitosanitarnej, niedopusz-
czenie do rozprzestrzeniania się  
E. amylovora i skutecznej jej likwi-
dacji. Należy podkreślić, że rośliny 
rodzajów: Amelanchier, Chaenome-
les, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, 
Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyra-
cantha, Pyrus i Sorbus oraz gatun-
ku Photinia davidiana, mogą być 
przemieszczane do stref chronio-
nych tylko wtedy, jeśli pochodzą ze 
szkółek znajdujących się w strefach 
buforowych.

Jeśli podczas lustracji nie zaob-
serwowano objawów zarazy ognio-
wej, nie jest wymagane pobieranie 
prób na obecność bakterii E. amy-
lovora. W uzasadnionych przypad-
kach, zwłaszcza jeśli występują ob-
jawy podobne do zarazy ogniowej 
lub też choroba zostanie wykryta 

Fot. 4. Po odcięciu zakażonej części drzewka wybiją nowe pędy, z których 
niektóre wykazują objawy choroby
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RAN lub objawy 
wywołane przez 

RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia  
(rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału 
rozmnożeniowego  

lub nasadzeniowego
Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow 
et al. [ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona: świdośliwa (Amelanchier 
Medik.), pigwowiec (Chaenomeles Lindl., irga (Cotoneaster Medik.), głóg 
(Crataegus Tourn. ex L.), pigwa (Cydonia Mill.), nieśplik (Eriobtrya Lindl.), jabłoń 
(Malus Mill.), nieszpułka (Mespilus Bose ex Spaeh), głogownik Dawida (Photinia 
davidiana Decne.), ognik (Pyracantha M. Roem.), grusza (Pyrus L.), jarząb (Sorbus L.)
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w sąsiedztwie lustrowanej plantacji, 
konieczne jest pobranie prób do ba-
dań laboratoryjnych. Próby różnych 
organów nadziemnej części roślin 
powinny być pobrane w sposób 
aseptyczny, tzn. sterylnymi narzę-
dziami, takimi jak nóż czy sekator, 
możliwie najwcześniej po zauważe-

niu objawów chorobowych. Po po-
braniu, każda próba powinna być 
umieszczona w torebce plastikowej. 
Jeśli okres między pobraniem próby 
a wykonaniem analizy diagnostycz-
nej będzie dłuższy, np. 2–3 dni, to 
w torebce z próbą można umieś-
cić watę nasączoną wodą. Każda 
próba powinna być oznaczona 
(zaetykietowana) z podaniem daty 
i miejsca pobrania (pochodzenia). 
W przypadku znacznej odległości 
miejsca pobrania próby od labora-
torium oraz warunków otoczenia 
(temperatury powyżej 25°C) zaleca 
się jej umieszczenie w pojemniku 
z wkładem chłodzącym, jednak nie 
można doprowadzić do zamroże-
nia próby. Po dostarczeniu do la-
boratorium próby należy umieścić 
w lodówce (do 4–10°C). Do każdej 

próby należy dołączyć zlecenie na 
wykonanie badań laboratoryjnych, 
którego formularz można pobrać 
ze strony internetowej Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (piorin.gov.pl). Do 
wykrywania bakterii stosuje się na-
stępujące metody: konwencjonal-
ną (izolacja bakterii z pogranicza 

między pozornie zdrową a zmienio-
ną chorobowo tkanką na pożywki 
mikrobiologiczne, oznaczanie ich 
cech fenotypowych i patogeniczno-
ści), serologiczne (immunofluore-
scencja /IF/, różne odmiany ELISA), 
molekularne (analiza DNA bakterii, 
m.in. łańcuchowa reakcja polimera-
zy /PCR/, hybrydyzacja DNA).  E 

Artykuł opracowano w ramach realizacji zadania 2.1 „Utrzymanie wysokiej 
jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych” − dotacja celowa MRiRW.

W celu zwiększenia gwarancji zdrowotności 
materiału szkółkarskiego tworzy się strefy 

buforowe i strefy chronione przed zarazą ogniową. 
Obecnie są one organizowane w różnych krajach 

Unii Europejskiej, a w Polsce, ze względu na 
występowanie choroby praktycznie we wszystkich 

rejonach uprawy jabłoni i gruszy  
– tylko strefy buforowe.
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 Strefy buforowe w Polsce dot. Erwinia amylovora 
 w 2021 roku
Województwo Strefa Powiat Gmina Liczba  

podmiotów  
w strefie

Kujawsko- 
-pomorskie

1 włocławski Lubraniec, Włocławek,  
Boniewo, Choceń

1

2 rypiński Wąpielsk, Osiek 1
Podlaskie 1 suwalski Wiżajny 1
Lubelskie 1 puławski Końskowola, Żyrzyn, Puławy 14

2 lubelski Konopnica, Jastków, Garbów, 
Wojciechów, m. Nałęczów

1

RAN lub objawy wywołane 
przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia  
(rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału 
rozmnożeniowego 

Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al. 
[ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona: pigwa (Cydonia Mill.), 
jabłoń (Malus Mill.), grusza (Pyrus L.) 0%


