
HÁĎATKO BOROVICOVÉ – karanténny škodca ihličnanov. 

Bursaphelenchus  xylophilus (angl.  Pine  Wood  Nematode  /PWN/)  je  háďatko  typického 
červovitého tvaru.  B. xylophilus pravdepodobne pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ bolo začiatkom 
20. storočia zavlečené napadnutým drevom na juhojaponský ostrov Kjušú. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že 
pôvodne americké ihličnany sú voči háďatku odolné. V členských krajinách sa vykonáva prieskum na 
potvrdenie neprítomnosti škodcu na kontinente, avšak v roku 1999 bol jeho výskyt zistený na borovici 
prímorskej Pinus pinaster v Portugalsku, južne od Lisabonu.
Hlavnou  hostiteľskou  rastlinou  háďatka  je  rod  borovica  (Pinus  spp.),  ale  ako  hostitelia  môžu  byť 
prakticky všetky ihličnany okrem druhu Thuja plicata, ale správy o poškodeniach iných ihličnanov nie sú 
časté. 

Háďatko  svojou  činnosťou  poškodzuje  pletivá  v drevnej  časti  borovíc,  ale  aj  ďalších  druhov 
ihličnanov. Príznakom napadnutia stromu háďatkom je pokles tvorby živice, žltnutie a usychanie ihlíc 
a postupne celkové vädnutie stromu, čo často vedie k jeho rýchlemu odumretiu. Vädnutie sa môže na 
začiatku  prejaviť  len  na  jednej  vetvičke  (tzv.  „vlajka“)  a následne  sa  rozšíri  na  celú  korunu.  Podľa 
pozorovania v Portugalsku, stromy napadnuté háďatkami väčšinou odumierajú počas jednej sezóny (30-
40 dní po infekcii), pričom kmeň, vetvy a korene môžu obsahovať milióny háďatiek. 

1. deň 5. deň 14. deň
              odumieranie stromov napadnutých háďatkom má niekedy veľmi rýchly priebeh

Aktívny pohyb háďatiek, obmedzený iba na drevo, v ktorom sa nachádzajú, je z hľadiska ich rozširovania 
na ďalších hostiteľov a do nových oblastí zanedbateľný. Najpravdepodobnejším spôsobom rozširovania 
háďatka borovicového  Bursaphelenchus xylophilus   je jeho prenos spoločne s hmyzími vektormi rodu 
Monochamus  sp.  (vrzúnik),  ktorí  môžu  prežívať  v dreve  s dostatočnou  vlhkosťou  a to  väčšou  než 
vyžaduje háďatko. Borovice sú hlavnými hostiteľmi aj pre týchto prenášačov háďatka.

Vrzúnik Monochamus galloprovincialis; vľavo samička, vpravo samec



Vrzúnik  Monochamus sp. žije hlavne na oslabených alebo zoťatých stromoch a vzácne napáda zdravé 
stromy. Na napadnutie stromov druhmi z rodu Monochamus sp. môžu upozorniť kónické vajcovité jamky 
na  kôre.  Po  odlúpnutí  kôry  vidieť  mladé  larvy,  vyžierajúce  chodbičky  v belovej  časti  dreva. 
Charakteristické sú aj oválne vstupné otvory v dreve spôsobené staršími larvami, aj keď môžu byť skryté 
pod vrstvou drevených pilín.

Vľavo vetva borovice s výletovými otvormi po Monochamus galloprovincialis v pravo
prierez borovicovou vetvou s požerkami lariev vrzúnika.

Dospelci vektorov môžu aktívne lietať a vrchol svojej aktivity dosahujú asi 5 dní po opustení stromu. 
Bolo zistené, že chrobáky sú schopné s pomocou vetra prekonať vzdialenosť až troch a viac kilometrov, 
vo väčšine prípadov sa ale rozlietajú len do okruhu niekoľko stoviek metrov.

Ďalšou  možnosťou  prenosu  a  najpravdepodobnejším  zdrojom  šírenia  háďatka  B.  xylophilus,  okrem 
vrzúnikov  z rodu  Monochamus   sp.,  je  medzinárodná  preprava  napadnutého  dreva.  Tento  druh  bol 
zachytený v zásielkach reziva, guľatine a hoblinách dovážaných do Európy z USA, Kanady a ázijských 
štátov. Háďatká prichádzajú do kontaktu s prirodzeným vektorom pravdepodobne tak, že sa dostanú do 
dreva,  ktoré  obsahuje  larvy  alebo  kukly  prenášača  /vektora/.  Vysoko  rizikovým  zdrojom  zavlečenia 
predstavujú  drevené  palety  a podkladové  drevo.  Jedným  z možných  spôsobov  zavlečenia  háďatka 
borovicového je jeho import spoločne s hmyzím vektorom. 
Účinná a jednoduchá ochrana proti B. xylophilus, dreva už ním napadnutého, doteraz neexistuje. Ochrana 
proti  vädnutiu  borovíc  v Japonsku  sa  preto  sústreďuje  na  kombináciu  kultivačných praktík,  dôsledné 
a včasné  odstraňovanie  odumretých  alebo  odumierajúcich  stromov  z lesa  a na  boj  proti  prenášačom 
ochranou insekticídmi.
Ako  preventívne  opatrenie  proti  zavlečeniu  a šíreniu  B.  xylophilus, EÚ  stanovila  rastlinolekárske 
požiadavky na drevný obalový materiál, ktorý je použitý, ako obalový materiál pri dovoze v zásielkach 
rôzneho tovaru do EÚ, ktoré stanovujú ošetrenie a označenie drevného obalového materiálu pôvodom 
z tretích krajín, okrem Švajčiarska, v súlade s medzinárodným štandardom FAO ISPM č.15/2002. 
Pre členské štáty EÚ predstavuje okrem možnosti zavlečenia háďatka v dovezenom obalovom materiály 
z dreva  najväčšiu  hrozbu  ohnisko  výskytu  v Portugalsku.  Z toho  dôvodu  európska  Komisia  vydala 
rozhodnutie Komisie  2006/133/ES z februára 2006 v platnom znení,  v ktorom sa od členských štátov 
vyžaduje  dočasné  prijatie  opatrení  proti  šíreniu  háďatka  borovicového  Bursaphelenchus  xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al., v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých výskyt 
háďatka borovicového nie je známy. 
Slovenská republika vydala  Opatrenie proti šíreniu    Bursaphelenchus xylophilus   ,v     súvislosti s     výskytmi   
v     Portugalsku,   ktoré je zverejnené na www.uksup.sk 
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