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WstEtP 

Azalie w Stanach Zjednoczonych nalezq do jednych z najbardziej popu
larnych krzew6w ozdobnych. a taksony zawsze zielone Sq szczeg61nie 
cz~sto sadzone w parkach i ogrodach przydomowych. Okreslono tu ich 50 
gatunk6w (Kehr 1989) pochodzqcych z Azji (Galle 1987). Obecnie dost~
pnych jest 20, a tylko z 10 gatunk6w wyhodowano odmiany ogrodowe 
(Kehr 1989). Z ponad 30 gatunkew azalii 0 Iisciach opadajqcych, uprawia
nych w Stanach Zjednoczonych. 18 pochodzi z Ameryki P6tnocnej. 
W ostatnich latach zainteresowanie tymi azaliami bardzo wzrosto. Azalie 
naturalnie wyst~pujqce w Ameryce Petnocnej Sq zr6znicowane pod wzgl~
dem barwy kwiat6w, szybkosci wzrostu i mrozoodpornosci. Mimo tych rez
nic krzyzujq si~ one spontanicznie, jesli wyst~pujq na tym samym stanowi
sku (Galle 1987, Kron i in. 1993). 

Najgrozniejszym szkodnikiem atakujqcym azalie w USA jest Stephani
tis pyrioides - Heteroptera: Tingidae (Neal i Douglas 1988). S. pyrioides 
pochodzi z Azji. Przypuszcza si~, ze owad ten trafit do Stan6w Zjednoczo
nych (do stanu New Yersey) przypadkowo z importowanymi rosJinami 
(Weiss 1916, Drake i Ruhoff 1965) i szybko si~ rozprzestrzenit, od stanu 
Floryda na potudniu do stanu Missouri na zachodzie. 

Larwy i osobniki doroste S. pyrioides zerujq na dolnej stronie blaszki 
lisciowej. wygryzajqc mate dziurki, ktere latwo dajq si~ zauwai:ye na gornej 
cz~sci liscia. Zastakowany lise jest ciemniejszy od nie uszkodzonego 
i znajdujq si~ na nim ciemne ekskrementy wraz ze szczqtkami nask6rka 
larw. Uszkodzone rosliny wyglqdajq mato atrakcyjnie, a duza ilose zerujq
cych na nich owad6w ostabia je. Zar6wno azalie zawsze zielone. jak i 0 

lisciach opadajqcych Sq podatne na tego szkodnika. Wydaje si~ jednak, ze 
azalie zawsze zielone Sq podatniejsze, chociai:by z uwagi na fakt, ze jaja 
sktadane przez S. pyrioides zimujq na ich lisciach. Wiosnq z jaj wyl~gajq 
si~ larwy, natychmiast zaczynajqce zerowanie (Bailey 1951). 

W Stanach Zjednoczonych S. pyrioides jest zwalczany za pomocq pe
stycyd6w syntetycznych. Zwalczanie to nie jest catkowicie skuteczne, po
niewai: nie Sq niszczone wszystkie stadia rozwojowe owada. Ztozone na 
lisciu jaja Sq chronione przed kontaktem z pestycydem, cz~sto tez pesty
cyd nie dociera do dolnej strony /iscia, na kt6rej i:erujq larwy i osobniki 
doroste. Wzrastajqca obawa opinii publicznej co do stosowania pestycy
d6w - z powodu ich negatywnego dziatania na srodowisko naturalne 
oraz ich mala skutecznosc w zwalczaniu tego szkodnika zmuszajq do szu
kania metod alternatywnych. 

Trumble i in. (1995) zaproponowali zwalczanie integrowane, Sktadato
by si~ one z czterech elementow: hodowli odpornoSciowej, wprowadzania 
wrog6w naturalnych, walki chemicznej oraz uprawy odmian odpornych. 
W uprawie azalii waznym czynnikiem jest utrzymanie wtasciwej wilgotno
sci gleby i wybranie stanowisk ocienionych, na ktorych cz~sto pojawia si~ 
naturalny wr6g szkodnika, jakim jest na przyktad pewien gatunek pajqka. 
Niestety. dotychczas poznano niewielu wrog6w S. pyrioides. Jednym z od
krytych jest Stethoconus japonicus Schumacher (Heteroptera: Miridae) po
chodzqcy z Japonii. W Stanach Zjednoczonych zostat zlokalizowany po 
raz pierwszy w Beltsville, w stanie Maryland, w 1985 roku (Henry i in. 
1986). Neal i in. (1991) opisali czynniki wptywajqce na zaleznosc pomi~
dzy roslinq zywicielskq a tym drapiezcq i doniesli 0 mozliwosci biologicz
nego zwalczania S. pyrioides. 

Inny pasozyt zostat odkryty przez Braman i in. (1992) w jajach S. pyrioi· 
des zebranych z krzewow azalii rosnqcych w roznych cz~sciach stanu 
Georgia. Niszczy on jaja szkodnika. Zaliczono go do rodzaju Anagrus (Hali
day) (Hymenoptera: Mymaridae). Wykorzystanie pasozytow do zwalczania 
S. pyrioides b~dzie wymagato poznania ich cyklu rozwojowego, czynnikow 
ekologicznych decydujqcych 0 przezyciu i reprodukcji oraz zmniejszenia 
lub catkowitej eliminacji stosowania pestycydow, na ktore pasozyty Sq wra· 
zliwe. Obecnie wydaje si~, ze najbardziej skutecznq kombinacjq metod 
zwalczania S. pyrioides jest umiej~tna uprawa azalii, zwalczanie biologicz
ne oraz sadzenie roslin odpornych. Wsr6d najbardziej popularnych odmian 
azalii ogrodowych w Stanach Zjednoczonych wi~kszose jest nieodporna lub 
mato odporna na S. pyrioides. W 1993 roku Schulz (1993) zbadat 20 od
mian azalii i stwierdzit, ze wi~kszosc jest bardzo podatna na tego szkodni
ka. Jedynie odmiana 'Macrantha' (krzyz6wka z azaliami z grupy Satsuki) 
byta bardziej odporna od innych. Braman i Pendley (1992) dokonali oceny 
odpornosci na S. pyrioides pi~ciu gatunkow azalii 0 lisciach opadajqcych, 
por6wnujqc je z bardzo podatn!:! na szkodnika odmianq zawsze zielonq 
'Delaware Valley White'. Wszystkie badane gatunki byty bardziej odporne 
niz 'Delaware Valley White'. a dwa z nich, R. canescens i R. prunifolium, 
najmniej sprzyjaty przezywalnosci jaj i dorostych osobnik6w. 
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Material i metoda 

W Stacji Doswiadczalnej w Griffin nalez"lcej do The University of Geor
gia w Athens zbadano odpornose na S. pyrioides 13 gatunk6w azalii 0 li
sciach opadajqcych i dw6ch odmian otrzymanych z krzyz6wek mhqdzyga
tunkowych. Jedenascie gatunk6w rozmnozono wegetatywnie, a dwa: 
R. prunifolium i R. prinophyllum - z nasion. Taksony te por6wnywano 
z odmianq 'Delaware Valley White'. Wszystkie rosliny otrzymano z "Trans
plant Nursery" w Lavonii, w stanie Georgia. Doswiadczenie zatoiono me
todq blok6w losowanych w 12 powt6rzeniach. Badania biologiczne prowa
dzono w laboratorium i na poletkach. 

W laboratorium doswiadczenie zatoiono 5 maja 1995 roku. Z 6 do 12 
roslin kaidego gatunku pobrano p~d z dwoma lisemi. P~dy umieszczono 
w wodzie, w plastykowych pojemnikach 0 pojemnosci 32 ml. Na obu Ii
sciach kaidego plqdu umieszczono po dwie samice S. pyrioides. Pojemnik 
z p~dami przykryto drugim, odwr6conym pojemnikiem, w kt6rym wycilqto 
dno, a otw6r zastonilqto gazq dla wentylacji. Miejsce zetkni~cia si~ poje
mnik6w zalakowano Parafilmem M (American National Can, Greenwich, 
Conn.). Nast~pnie potqczone pojemniki przez pilqe dni przebywaty w ko
morze klimatyzacyjnej 0 temperaturze 24 ±1°C, a oswietlenie trwato 15 
godzin na doblq. Po tym czasie okreslono liczblq osobnik6w do rostych , 
kt6re przeiyty, liczb~ ztoionych jaj, uszkodzenie lisci oraz liczb~ wyl~gtych 
larw. W celu zebrania danych 0 przeiywalnosci i rozwoju larw swieio 
wyllqgte larwy przeniesiono na wilgotne liscie, kt6re nastlqpnie zamkni~to 
w ptytkach Petriego. W kaidej ptytce umieszczono 10 larw w pilqciu powt6
rzeniach dla kazdego taksonu. Gdy byto to konieczne, larwy otrzymywaty 
swieie liscie. Po pilqciu dniach obliczono stosunek larw do osobnik6w do
rostych. 

Doswiadczenie na zewnqtrz zatoiono 8 sierpnia 1995 roku. Ui:yto 
w nim po szese roslin kaidego taksonu. Na zdrowym plqdzie kaidej rosliny 
umieszczono namiot z siatki 0 srednicy oczek 0,8 mm, do kt6rego wprowa
dzono trzy sam ice i trzy samce S. pyrioides, pozwalajqc im zerowae przez 
siedem dni. Nast~pnie namiot zdjlqto, a po miesi"lcu okreslono szkody, 
oceniajqc liczb~ uszkodzonych liSci. 

Wyniki i dyskusja 

W doswiadczeniu laboratoryjnym wystcyJity istotne r6inice mi~dzy oce
nianymi parametrami u poszczeg61nych takson6w. Azalie 0 lisciach opa
dajqcych byty podatne na S. pyrioides w takim samym - lub wi~kszym 
- stopniu co wysoce podatna zawsze zielona odmiana 'Delaware Valley 

White'. Przeci~tna liczba jaj ztoionych na lisciach jednego p~du wynosita 
od 1,6 u R. canescens do 47,4 u R. alabamense. Procent wyl~gu larw byt 
r6Zny i wynosit srednio od 10,3% u R. atlanticum do 70% u R. japonicum. 
Srednia powierzchnia uszkodzenia liscia (badano to za pomocq programu 
komputerowego 'Mocha' - Jandes Scientific, 1994) wynosita od 16,8 mm2 

u R. canescens do 346,8 mm2 u odmiany 'Buttercup'. Zadna larwa nie 
przezyta na R. canescens, a na R. oblongifolium przei:yty wszystkie. Naj
bardziej odporne okazaty si~ R. canescens i R. pericfymenoides (tab. 1). 

Tabela'1 
Wyniki laboratoryjnej oceny odpomosci azalli na uszkodzenia 


powodowane przez Stephanitis pyrioides (Scot.) 

Laboratory evaluation of azalea resistance on Stephan/tis pyrioides (Scot.) 


------

Taksony - Taxons 

wysoce podatne dpomepodatne 0' wysoce odpome 
highly susceptible sistantsusceptible re highly resistant 

'Buttercup' 'My Mary' 'Naco< chee' R. canescens 
'Delaware Valley R. austrinum R. arb rescens R. periclymenoides 

White' R. calendulaceum R. atla nticum 
R. alabamense R. prinophy/lum R.pru ilofium 
R. japonicum R. serrulatum 
R-!!blongifolium R. viscosum 

W doswiadczeniu polowym najbardziej odporny okazat si~ gatunek 
R. periclymenoides, kt6rego liscie nie zostaty wcale uszkodzone przez S. 
pyrioides. R. canescens byt drugim najbardziej odpornym gatunkiem, 
a trzecim R. prunifofium. Wsrod pozostatych takson6w istotnych roinic 
w uszkodzeniu lisci nie byto. Wykazano, ze wsrod azalii 0 lisciach opada
jqcych s"l taksony 0 duzej odpornosci na S. pyrioides, zwtaszcza wspo
mniane juz R. canescens i R. periclymenoides, chociaz r6ine populacje 
tych gatunk6w mogq si~ r6znie pod tym wzgl~dem. Wsrod populacji sie
wek R. prunifolium i R. prinophyffum wystqplty roznice w odpornosci. 

Mechanizmy wptywaj"lce na odpomose omawianych roslin na S. pyrioi
des nie Sq jeszcze poznane. Obecnie s"l badane lipidy znajdujqce si~ na 
powierzchni liscia w celu stwierdzenia, czy wywieraj"l one wptyw na odpo
rnose rosliny. Pokrycie liscia kutnerem wtosk6w moze bye r6wniez 
zr6dtem odpornosci. U R. canescens dolna strona blaszki lisciowej jest 
wtasnie g~sto owtosiona. Wyhodowano takie nowe mieszance azalii 
w wyniku krzyzowania taksonow odpornych z nieodpornymi. Odpornose 
potomstwa F1 b~dzie wkrotce oceniona. W nast~pnym etapie przewiduje 
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si~ wyhodowanie pokolenia F2 j podj~cie proby okreslenia dziedzicznosci 
w zakresie odpornosci na S. pyrioides. Wyniki badan dotyczqcych mecha
nizmow ochronnych i genetyeznych uwarunkowari odpomosei zadeeydujq, 
ezy zwalczanie opisanego szkodnika b~dzie skuteczne. 
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EVALUATION OF AZALEA RESISTANCE 

ON STEPHAN/TIS PYRIOIDES (SCOT.) 


Summary 

Azaleas (Rhododendron spp.) are popular flowering shrubs in the U.S. Though 
evergreen azaleas are much more commonly grown, interest in native deCiduous 
azaleas is increasing. Stephanitis pyrioides (Sco!.) (Heteroptera: Tingidae), azalea 
lace bug, is the most serious pest on azaleas. Though pesticides are the primary 
means of managing S. pyrioides infestations, difficulties encountered in contrOlling 
S. pyrioides with pestiCides and concern about the environmental effects of pesti
cides make alternative control methods attractive. Use of genetic resistance to 
azalea lace bug is an important component in development of alternative manage
ment options. We evaluated genotypes representing 13 deciduous azalea species 
and three cultivars derived from deciduOUS species hybrids for resistance to azalea 
lace bug. Both laboratory and field evaluation were conducted. Significant differ
ences were observed among the taxa for numbe.r of eggs laid, percent emergence 
from eggs, number of nymphs surviving to adult stage, and leaf area damaged. The 
taxa ranged almost continuously from highly susceptible to highly resistant. R. 
canescens and R. periclymenoides were the most resistant genotypes evaluated. 
Studies on the mechanism(s) of resistance and genetic basis of resistance are 
necessary to determine whether this resistance will be useful in breeding and pest 
management pograms. 
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Wst~p 

R6zaneczniki zawsze zielone majq monopodialny spos6b wzrostu. 
Rozkrzewienie mtodych raslin uzyskuje si~ przez terminowe przycinanie 
lub wytamywanie pqk6w wierzchofkowych. Samoistne razkrzewienie wy_ 

61 


