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Profesor Szczepan Aleksander Pieni¹¿ek
(1913–2008)

wielki naukowiec,
wspania³y nauczyciel i wybitny twórca
nowoczesnego polskiego sadownictwa
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Szczepan Aleksander Pieni¹¿ek urodzi³ siê w 1913 roku, w rodzinie wiejskiej na
Podlasiu. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej otrzyma³ gruntowne wykszta³cenie
w Wy¿szym Gimnazjum w Siedlcach, a nastêpnie w Seminarium Duchownym
w Janowie Podlaskim. W 1933 roku rozpocz¹³ studia wy¿sze na Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym ze specjalizacj¹ w za-
kresie botaniki, które ukoñczy³ uzyskuj¹c stopieñ magistra filozofii. We wrzeœniu
1938 r. otrzyma³ stypendium rz¹dowe z Funduszu Kultury Narodowej na podjêcie
studiów pomologicznych w USA, na Uniwersytecie Cornella w miejscowoœci Ithaca,
stan Nowy York. Tutaj mgr S.A. Pieni¹¿ek rozpocz¹³ studia doktorskie z zakresu
przechowywania jab³ek pod kierunkiem znanego w USA profesora dr R.M. Smocka.
Dr Smock wspólnie z dr Kiddem z Uniwersytetu Oxfordzkiego, w Anglii, rozwijali
badania nad fizjologi¹ owoców po zbiorze i w³aœnie w tym czasie podjêli pioniersk¹
pracê nad przechowywaniem jab³ek w zmienionej atmosferze zawieraj¹cej 10% dwu-
tlenku wêgla i 11% tlenu. Po latach metoda ta spowodowa³a rewolucjê w prze-
chowalnictwie owoców, wyd³u¿aj¹c okres przechowywania jab³ek z 6 do 12 mie-
siêcy. Po uzyskaniu doktoratu podj¹³ pracê w Katedrze Ogrodnictwa na Uniwer-
sytecie Stanowym Rhode Island w Kingston R.I., gdzie zosta³ mianowany asystentem
profesora, co by³o odpowiednikiem docenta w Europie.

Wróci³ do kraju z ¿on¹, któr¹ tam poœlubi³, i córk¹ w 1946 roku pierwszym statkiem,
jaki odp³yn¹³ po wojnie do Gdyni. Po powrocie obj¹³ jako profesor nadzwyczajny
kierownictwo Katedry Sadownictwa w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. W 1954 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora zwyczajnego. Katedr¹
Sadownictwa kierowa³ do roku 1968, kiedy to zrezygnowa³ z pracy na SGGW, aby
ca³kowicie poœwiêciæ siê Instytutowi Sadownictwa.

Wracaj¹c do kraju prof. Pieni¹¿ek postawi³ sobie kilka zadañ, które mia³y upo-
dobniæ nasze sadownictwo do znacznie bardziej nowoczesnego sadownictwa amery-
kañskiego. By³o to: ograniczenie liczby uprawianych odmian i wprowadzenie do
uprawy odmian amerykañskich wytrzyma³ych na mróz i rodz¹cych owoce o du¿ej
wartoœci handlowej, usuniêcie z sadów upraw wspó³rzêdnych (zbo¿a i okopowe), wy-
miana drzew wysokopiennych na niskopienne, owocuj¹ce wczeœniej i ³atwiejsze do
pielêgnacji, ograniczenie zjawiska przemiennego owocowania, które powodowa³o,
¿e w jednym roku zbieraliœmy 600 tys. ton owoców, a w nastêpnym poni¿ej 300 tys.

Profesor realizowa³ te zadania pracuj¹c na SGGW, lecz dopiero utworzenie
Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach w 1951 r. i powierzenie mu funkcji dyrek-
tora umo¿liwi³o rozwój badañ i szerok¹ dzia³alnoœæ wœród sadowników.

Ju¿ przed utworzeniem Instytutu Sadownictwa za³o¿ono pod kierunkiem prof.
Pieni¹¿ka kwatery doœwiadczalne w Skierniewicach, Nowej Wsi i Sino³êce w celu
oceny wartoœci i przydatnoœci do uprawy nowych odmian jab³oni pochodz¹cych
z USA: ‘McIntosh’, ‘Lobo’, ‘Spartan’, ‘Cortland’, ‘Starking’, ‘Idared’, ‘Bancroft’
i wielu innych. Nowe odmiany sadzono lub, aby przyspieszyæ owocowanie drzew,
przeszczepiano stare odmiany na nowe. Za³o¿ono równie¿ doœwiadczenia, które
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mia³y na celu ocenê wartoœci nowych odmian grusz, œliw, truskawek i malin. Wyniki
tych badañ zosta³y opublikowane na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych.
Zima w roku 1963 by³a niezwykle mroŸna, co spowodowa³o, ¿e wymarz³o wiele
starych odmian, pochodz¹cych z Europy Zachodniej i ma³o wytrzyma³ych na mróz.
Wœród nowych odmian jab³oni z USA, a¿ piêæ wymienionych okaza³o siê wytrzy-
ma³ymi na mróz i o du¿ej wartoœci handlowej. Wesz³y one do masowej produkcji
sadowniczej na okres 30 lat.

Profesor Pieni¹¿ek by³ pierwszym w krajach Europy Wschodniej, który podj¹³
szeroko zakrojone badania nad zjawiskiem przemiennego owocowania jab³oni, czyli
owocowania drzew co drugi rok. Pod Jego kierunkiem prowadzone by³y badania
podstawowe nad fizjologi¹ zawi¹zywania siê p¹ków kwiatowych, kwitnienia i owo-
cowania. Wyniki tych badañ stworzy³y podstawy doboru odmian ze sk³onnoœci¹ do
corocznego owocowania i wprowadzenia zabiegów reguluj¹cych owocowanie, jak
odpowiednie ciêcie drzew i przerzedzanie zawi¹zków owocowych.

Olbrzymi¹ bol¹czk¹ polskiego powojennego sadownictwa by³a uprawa drzew
z wysokim pniem wraz z roœlinami wspó³rzêdnymi pod drzewami, jak zbo¿a, ziem-
niaki, roœliny pastewne, pastwiska. Drzewa z wysokim pniem by³y konieczne w sa-
dach, aby pod drzewami móg³ swobodnie pracowaæ sprzê¿aj konny z odpowiednimi
narzêdziami rolniczymi. Wyprowadzanie wysokich pni opóŸnia³o owocowanie drzew
o kilka lat, a w mroŸne zimy pnie nagrzewane przez s³oñce w dzieñ ulega³y zgorzeli
mrozowej noc¹. Obni¿enie wysokoœci pni drzew do 0,5 m i likwidacja upraw
wspó³rzêdnych by³y najtrudniejszymi zadaniami, jakie prof. Pieni¹¿ek musia³ roz-
wi¹zaæ. W celu przekonania sadowników do drzew niskopiennych za³o¿ono w ka¿-
dym zak³adzie doœwiadczalnym odpowiednie kwatery demonstracyjne. Nietrudno
by³o wykazaæ, ¿e drzewa niskopienne owocuj¹ wczeœniej i obficiej ni¿ wysokopienne
oraz ¿e zrywanie owoców jest o wiele ³atwiejsze. Znacznie trudniejszym problemem
by³o przekonanie sadowników do rezygnacji z upraw wspó³rzêdnych, które by³y
konieczne równie¿ ze wzglêdów politycznych. Prof. Pieni¹¿ek za³o¿y³ kilka doœwiad-
czeñ z ró¿nymi systemami pielêgnacji gleby w sadach, które po kilku latach wykaza³y,
¿e w rzêdach drzew, pod koronami, mo¿na utrzymywaæ w¹skie pasy murawy czêsto
koszonej, a w miêdzyrzêdziach uprawiaæ roœliny rolnicze rozwijaj¹ce siê przede
wszystkim w drugiej po³owie lata, kiedy zapotrzebowanie drzew na wodê i pokarmy
jest mniejsze ni¿ na pocz¹tku lata. Przy tym systemie uprawy gleby, niskie pnie nie
by³y przeszkod¹ dla sprzê¿aju konnego, a póŸniej dla ci¹gników. Ten system pielêg-
nacji gleby przetrwa³ do lat siedemdziesi¹tych. Pojawienie siê herbicydów na rynku
umo¿liwi³o wprowadzenie czarnego ugoru herbicydowego pod drzewami i pasów
murawy miêdzy rzêdami drzew.

Od pocz¹tku istnienia Instytutu prof. Pieni¹¿ek patronowa³ hodowli i selekcji
nowych odmian oraz podk³adek dla drzew owocowych, lecz hodowla rozwinê³a siê
z wielkim rozmachem, pod Jego kierunkiem, poczynaj¹c od lat siedemdziesi¹tych.
Na pocz¹tku szczególnie du¿e osi¹gniêcia zanotowano w hodowli podk³adek pod

Profesor Szczepan Aleksander Pieni¹¿ek (1913–2008) 5



jab³onie, o czym sygnalizuj¹ dwie publikacje prof. Pieni¹¿ka i jego wspó³pracow-
ników z 1976 roku. Wyhodowane w Polsce podk³adki skarlaj¹ce pod jab³onie,
oznaczone symbolami P22 (superkar³owa), P16 (bardzo kar³owa), P14 (pó³kar³owa)
i kilka innych sta³y siê wkrótce znane w ca³ym sadowniczym œwiecie. Prawie ka¿dy
instytut sadowniczy w³¹czy³ je do swoich doœwiadczeñ porównawczych, a w wielu
krajach znalaz³y zastosowanie w praktyce. Wyhodowano wiele bardzo cennych
odmian jab³oni: ‘Ligol’ i ‘Alwa’; brzoskwini: ‘Harnaœ’, ‘Inka’, ‘Iskra’; moreli:
‘Somo’; porzeczki czarnej: ‘Tiben’ i ‘Tisel’; maliny owocuj¹cej na pêdach rocznych:
‘Polka’, ‘Polana’, ‘Pokusa’, ‘Laszka’; truskawki: ‘Dukat’, ‘Kama’, ‘Paula’, ‘Real’,
‘Syriusz’. Wszystkim tym pracom patronowa³ prof. Pieni¹¿ek.

Profesor zorganizowa³ zespó³ bardzo zdolnych i zaanga¿owanych pracowników,
przeszkolonych w zagranicznych oœrodkach naukowych, którzy stworzyli nowoczesn¹
szko³ê ochrony sadów promuj¹c¹ integrowan¹ metodê zwalczania chorób i szkodników
przy poszanowaniu œrodowiska naturalnego. Szko³a ta rozwija siê stale od 40 lat.

Jednym z pierwszych znacz¹cych osi¹gniêæ organizacyjnych profesora Pieni¹¿ka
by³a I Miêdzynarodowa Konferencja Sadownicza zorganizowana w Skierniewicach,
w 1956 roku. Profesor Pieni¹¿ek zaprosi³ na ni¹ piêtnastu najwybitniejszych przed-
stawicieli nauki sadowniczej z Europy Zachodniej i z krajów bloku wschodniego.
Przedsiêwziêcie to by³o bardzo trudne, poniewa¿ komunistyczna w³adza patrzy³a
niechêtnie na goœci z Zachodu. Profesor przezwyciê¿y³ te przeszkody argumentacj¹,
¿e konferencja bêdzie nadzwyczajn¹ okazj¹ do spotkania naukowców z dwóch prze-
ciwnych systemów ekonomicznych. Konferencja zakoñczy³a siê du¿ym sukcesem.
Dziêki niej przedstawiciele sadowniczych oœrodków badawczych obydwu obozów
politycznych zapoznali siê z rozwojem nauki sadowniczej w Polsce. Nawi¹zano
przyjazne kontakty i pozbyto siê uprzedzeñ. Najbardziej przyczyni³ siê do tego
sukcesu prof. Luckwill z Anglii, który opublikowa³ w bardzo powa¿nym czasopiœmie
naukowym „Nature” artyku³ pt. „Rozwój naukowego sadownictwa w Polsce”.

Aktywnoœæ prof. Pieni¹¿ka zwi¹zana z organizacj¹ Konferencji w 1956 roku
i wyg³oszone przez Niego referaty otworzy³y Profesorowi drogê do licznych wy-
st¹pieñ publicznych za granic¹, co dla naukowca polskiego nie by³o wtedy ³atwe.
Profesor Pieni¹¿ek sta³ siê wkrótce ambasadorem nauki sadowniczej krajów socja-
listycznych na forum Zachodniej Europy i USA. Wielokrotnie przedstawia³ stan
sadownictwa i rozwój nauki sadowniczej w krajach bloku socjalistycznego i w Chi-
nach na zgromadzeniach Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
i licznych sympozjach o tematyce sadowniczej.

Du¿a aktywnoœæ Profesora Pieni¹¿ka w miêdzynarodowych organizacjach spo-
wodowa³a, ¿e Profesor zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Miêdzynarodowego
Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, w kadencji 1970–1974 i równoczeœnie powie-
rzono Mu organizacjê kolejnego Kongresu w Polsce, w roku 1974. Kongres by³
donios³ym wydarzeniem w rozwoju nauk ogrodniczych. Wziê³o w nim udzia³ 1850
uczestników, w wiêkszoœci z krajów socjalistycznych. Wyg³oszono ponad 2000
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referatów. Kongres sta³ siê pierwszym po wojnie, wielkim spotkaniem ludzi nauki
sadowniczej ze Wschodu i Zachodu. Naukowcy z odmiennych systemów politycz-
nych i ekonomicznych mogli siê spotkaæ, porozmawiaæ, wymieniæ pogl¹dy.

Prof. Pieni¹¿ek utrzymywa³ bardzo szerokie i ¿ywe kontakty z zagranicznymi
oœrodkami nauki sadowniczej, a w szczególnoœci bardzo za¿y³e przyjaŸnie z profe-
sorami o du¿ym dorobku naukowym i du¿ej popularnoœci. Dziêki temu by³ czêsto
zapraszany przez zagraniczne uniwersytety i instytuty sadownicze w celu wyg³oszenia
odczytów na aktualne tematy z zakresu pomologii. Te zaproszenia umo¿liwi³y Pro-
fesorowi podró¿owanie po wszystkich kontynentach i sporz¹dzanie notatek o cie-
kawych roœlinach sadowniczych lub sposobach ich uprawy. Notatki te pos³u¿y³y
Profesorowi do przygotowania kilku publikacji naukowych przybli¿aj¹cych krajo-
wemu czytelnikowi wiedzê o roœlinach tropikalnych i subtropikalnych, nieznanych
metodach uprawy drzew owocowych, kierunkach aktywnoœci naukowej zagranicznych
oœrodków badawczych (12 publikacji naukowych). W tej dziedzinie dzia³alnoœci
Profesora bardzo cenione przez czytelników s¹ ksi¹¿ki popularnonaukowe: „Dooko³a
sadowniczego œwiata” (Warszawa PWRiL 1965), „Gdy zakwitn¹ jab³onie” (Warszawa
PWRiL 1971), „Podró¿y sadowniczych ci¹g dalszy” (Warszawa PWRiL 1976). Nie-
które z tych ksi¹¿ek przet³umaczono i wydano w Rosji, w Bu³garii i Czechach.

Kiedy prof. Pieni¹¿ek rozpoczyna³ dzia³alnoœæ akademick¹ w Szkole G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1947 roku, przyst¹pi³ do opracowania
nowoczesnego podrêcznika akademickiego z zakresu sadownictwa. Podrêcznik wy-
dany nak³adem PWRiL ukaza³ siê w roku 1954. Profesor zawar³ w nim wszystkie
najnowsze informacje z zakresu fizjologii roœlin sadowniczych, odmianoznawstwa,
technologii produkcji sadowniczej, fizjologii posprzêtnej owoców i przechowal-
nictwa. Podrêcznik dostarcza³ informacji naukowych i praktycznych, wiêc cieszy³ siê
du¿ym uznaniem pracowników uczelni, studentów i sadowników. Druk podrêcznika
by³ wznawiany w latach 1954–2000 a¿ 11 razy. Przez ca³y ten okres dostarcza³
aktualnych informacji, poniewa¿ Profesor stale nad nim pracowa³, uzupe³niaj¹c go
o nowe zdobycze wiedzy pomologicznej.

Prof. Pieni¹¿ek po³o¿y³ olbrzymie zas³ugi w kszta³ceniu podyplomowym m³o-
dych ogrodników i rolników. Ju¿ w 1947 roku Profesor nawi¹za³ kontakt z Koœcio³em
Braci (Church of the Brethern) w USA (która to organizacja pomaga³a wówczas
zniszczonej wojn¹ Europie) i za jej pomoc¹ wys³a³ na sta¿ do Stanów Zjednoczonych
10 absolwentów SGGW. W latach piêædziesi¹tych wymiana sta¿ystów zosta³a przer-
wana z przyczyn politycznych, lecz Profesor wznowi³ j¹ w roku 1957 i rozwin¹³ do
nieprawdopodobnych, jak na owe czasy rozmiarów. Dziêki tej wspó³pracy wyjecha³o
na sta¿e do USA do renomowanych uniwersytetów i stacji badawczych ponad 1100
ogrodników i rolników, w wiêkszoœci absolwentów wy¿szych uczelni, w tym 1/4
pracowników Instytutu. W ramach wymiany przyje¿d¿ali do Polski m³odzi adepci
nauki z USA. Wymiana m³odych pracowników nauki umo¿liwi³a prowadzenie badañ
naukowych w Instytucie na œwiatowym poziomie.
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W latach siedemdziesi¹tych rozwój nauki sadowniczej w Polsce by³ bardzo
o¿ywiony dziêki realizacji umowy pañstwowej (PL-480) z USA. Stosownie do tej
umowy polskie nale¿noœci wzglêdem USA za zakupione tam zbo¿e, mo¿na by³o
przeznaczyæ na finansowanie badañ naukowych z zakresu rolnictwa. Profesor Pie-
ni¹¿ek znakomicie wykorzysta³ tê szansê. Z funduszy PL-480 zosta³a zakupiona do
Instytutu nowoczesna aparatura badawcza. Profesor przyj¹³ do pracy wielu m³odych,
zdolnych absolwentów wy¿szych uczelni, innych wys³a³ na naukowe sta¿e za granicê,
podjêto nowe dziedziny badañ, rozwiniêto hodowlê nowych odmian i podk³adek.
Instytut móg³ siê poszczyciæ w tym czasie bardzo postêpowym zakresem badañ,
200-osobow¹ kadr¹ dobrze wykszta³conych pracowników ze znajomoœci¹ jêzyków
obcych, dwunastoma zak³adami doœwiadczalnymi posiadaj¹cymi 3200 ha ziemi, w
tym 1380 ha sadów. Jednym z du¿ych sukcesów by³a uprawa porzeczek i ich zbiór
kombajnem. Polskie sady ró¿ni³y siê wtedy od sadów europejskich, gdzie uprawiano
ju¿ drzewa kar³owe i pó³kar³owe, ale nie ustêpowa³y w niczym nowoczesnym sadom
w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii.

Od pocz¹tku istnienia Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach prof. Pieni¹¿ek
utrzymywa³ bardzo bliskie stosunki z organizacjami producentów owoców i sadow-
nikami. Dziêki temu wszystkie rezultaty badañ by³y niezw³ocznie wprowadzane do
praktyki. Profesor upowszechnia³ wiedzê sadownicz¹ z wielkim talentem, w sposób
przystêpny i ciekawy. Opublikowa³ ponad 40 ksi¹¿ek i broszur popularyzuj¹cych
wiedzê sadownicz¹. Pracowników Instytutu zachêca³ do pisania i udziela³ wska-
zówek w tym zakresie. Dziêki tej dzia³alnoœci i dostêpnoœci œrodków produkcji od
roku 1963 uprawa drzew i krzewów owocowych rozwija³a siê bardzo dynamicznie.
Zbiory owoców wzros³y z oko³o 600 tys. ton (notowane w okresie powojennym) do
1 200 tys. ton w latach siedemdziesi¹tych i oko³o 3 500 tys. ton obecnie. W Europie
Polska zajmuje czo³owe miejsce w produkcji owoców strefy klimatu umiarko-
wanego, na równi z Niemcami, W³ochami, Hiszpani¹ i Francj¹ (w przeliczeniu na
jednego mieszkañca jest to pierwsze miejsce w œwiecie). Mamy pierwsze miejsce w
œwiecie w produkcji wiœni i porzeczek. Ponad po³owê z produkowanych owoców
przetwarzamy i eksportujemy. Szczepan Aleksander Pieni¹¿ek to nazwisko i postaæ
dobrze znana wiêkszoœci sadowników w Polsce.

Prof. Pieni¹¿ek od 1952 r. by³ cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii
Nauk, a od 1964 r. cz³onkiem rzeczywistym PAN. W latach 1966–1971 by³ Sekre-
tarzem Wydzia³u Nauk Rolniczych i Leœnych PAN, w latach 1975–1980 by³ wice-
prezesem PAN. By³ pierwszym przewodnicz¹cym Komitetu Nauk Ogrodniczych
PAN, a nastêpnie jego honorowym przewodnicz¹cym. By³ prezydentem Miêdzy-
narodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz honorowym cz³onkiem tego
Towarzystwa. By³ cz³onkiem honorowym kilku innych towarzystw naukowych
krajowych i zagranicznych. Obecnoœæ Profesora w Polskiej Akademii Nauk, uznanie
i powa¿anie, jakim zawsze cieszy³ siê w Ministerstwie Rolnictwa i w innych organiza-
cjach zwi¹zanych z rolnictwem, pozwala³y Mu na rozwi¹zywanie trudnych proble-
mów zagra¿aj¹cych rozwojowi sadownictwa w Polsce.
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Profesor Szczepan Pieni¹¿ek kierowa³ Instytutem przez 37 lat. Na emeryturê
odszed³ w styczniu 1984 roku przeznaczaj¹c dalsze lata ¿ycia na pracê w Polskiej
Akademii Nauk.

Profesor Szczepan Pieni¹¿ek otrzyma³ 6 odznaczeñ zagranicznych, 14 wyró¿nieñ
naukowych, 12 medali i wyró¿nieñ organizacji spo³ecznych, 13 odznaczeñ zas³ugi od
województw, 10 odznaczeñ pañstwowych. By³ cz³onkiem zagranicznym Akademii
Nauk: Bu³garskiej, Rosyjskiej, Niemieckiej i Francuskiej. Uzyska³ najwy¿sze god-
noœci akademickie – doktoraty honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie,
Szczecinie, Poznaniu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
Uniwersytetu w Bonn. Profesor nigdy nie wspomina³ o uzyskanych medalach,
odznaczeniach czy wyró¿nieniach. Bardzo siê cieszy³ z osi¹gniêæ swoich pracow-
ników, ich kontaktów z zagraniczn¹ nauk¹, postêpów w znajomoœci jêzyków obcych,
zdobywanych awansów naukowych i wartoœciowych, odkrywczych publikacji. U pro-
fesora Pieni¹¿ka ka¿dy mia³ warunki do rozwoju naukowego. W ka¿dym pracowniku
upatrywa³ ukryte wartoœci. W spo³eczeñstwie polskim prof. Szczepan Pieni¹¿ek
cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹. Wielokrotnie s³yszeliœmy, jak Skierniewice okreœla-
no ¿artobliwie „Pieni¹¿kowo”.

Prof. Szczepan Pieni¹¿ek zmar³ w Konstancinie pod Warszaw¹ 1 lipca 2008 roku
i spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Augustyn Mika
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

w Skierniewicach
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Wstêp

Mikoryza to symbioza mutualistyczna, czyli wspó³¿ycie dwóch organizmów
korzystne dla obu partnerów. Mikoryzy najczêœciej zlokalizowane s¹ w korzeniach
lub strukturach pe³ni¹cych funkcjê korzeni. Korzyœci¹ tej symbiozy jest dostarczanie
roœlinom przez grzybniê zwi¹zków nieorganicznych i wody oraz zaopatrywanie
grzyba mikoryzowego w syntetyzowane przez roœliny zwi¹zki organiczne [4]. Miko-
ryza wystêpuje u paproci, roœlin nago- i�okrytozal¹¿kowych [13, 69]. Najczêœciej
spotykane s¹ symbiozy tworzone przez grzyby arbuskularne (tzw. AMF – arbuscular
mycorrhizal fungi zwane tak¿e VAM – vesicular arbuscular mycorrhiza) nale¿¹ce do
Glomeromycota, których struktury identyfikowane s¹ pod mikroskopem [13, 30].
W korzeniach zasiedlonych przez mikoryzy AMF mo¿na zaobserwowaæ niepodzielone
strzêpki grzybów, wewnêtrzne pêcherzyki zwane wezykulami (ang. vesicles, rys. 1)
oraz charakterystyczne dla tego typu mikoryz rozga³êzione struktury zwane arbusku-
lami (ang. arbuscules, rys. 2). Arbuskule s¹ strukturami o bardzo du¿ej powierzchni
i stanowi¹ miejsce wymiany sk³adników pokarmowych pomiêdzy roœlin¹ a�grzybem,
czas ich ¿ycia w komórkach roœliny wynosi od 4 do 15 dni.

Zewn¹trzkorzeniowymi strukturami grzybów arbuskularnych s¹ strzêpki pene-
truj¹ce glebê (rys. 3) oraz spory spoczynkowe – chlamydospory (rys. 4), a tak¿e
komórki auksyliarne wystêpuj¹ce u rodzajów Gigaspora i Scutellospora. Najczêœciej
identyfikacja gatunków i rodzajów grzybów AMF oparta jest na morfologii spor
spoczynkowych, które u grzybów arbuskularnych s¹ bardzo du¿e w porównaniu ze
sporami innych gatunków. Grzyby arbuskularne charakteryzuj¹ siê tak¿e znacznie
mniejsz¹ ni¿ grzyby ektomikoryzowe specyficznoœci¹ przynale¿noœci do okreœlo-
nego gatunku kolonizowanej roœliny [12].
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Workowce i�podstawczaki wykszta³caj¹ ektomikoryzy pozostaj¹ce w symbiozie
z korzeniami wielu gatunków drzew i krzewów. Charakteryzuj¹ siê one wystêpowa-
niem strzêpek grzybni oplataj¹cych korzenie i tworz¹cych tzw. opilœñ (mufkê).

Wp³yw grzybów mikoryzowych na roœliny

Dzia³anie grzybów AMF jest ró¿norodne i dotyczy wielu aspektów. Korzystny
wp³yw grzybów endomikoryzowych (arbuskularnych i erikoidalnych) na wzrost
i rozwój roœlin podobny jest do oddzia³ywañ biostymulatorów, tj. bionawozów, bio-
protektorów lub biodegradatorów [73]. Grzyby mikoryzowe zwiêkszaj¹ odpornoœæ
kolonizowanych przez nie roœlin na czynniki stresowe, takie jak susza, wysoka lub
niska temperatura, zasolenie, zakwaszenie, zanieczyszczenie gleby metalami ciê¿-
kimi, obecnoœæ patogenów glebowych i inne.
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Rysunek 1. Pêcherzyk (wezykula) w korze-
niu roœlin truskawki (fot. S. G³uszek)

Rysunek 2. Arbuskule w korzeniach roœlin
truskawki (fot. S. G³uszek)

Rysunek 3. Strzêpki arbuskularnego grzyba
mikoryzowego wyrastaj¹ce z korzenia cze-
reœni (fot. S. G³uszek)

Rysunek 4. Zarodniki arbuskularnych grzy-
bów mikoryzowych (fot. S. G³uszek)



Grzyby mikoryzowe wraz z towarzysz¹cymi im mikroorganizmami tworz¹ w gle-
bie sieæ, która u³atwia pobieranie wody i zwi¹zków mineralnych z gleby przez roœliny
oraz wydzielanie zwi¹zków organicznych z korzeni do gleby. Stwierdzono, ¿e korze-
nie roœlin rosn¹cych w œrodowiskach suchych s¹ intensywnie kolonizowane przez
mikoryzy, a mikoryzacja roœlin uprawnych rosn¹cych na tych terenach mo¿e efektyw-
nie zwiêkszaæ wielkoœæ i jakoœæ plonowania roœlin [2]. Bardzo dobrze rozwiniêta sieæ
AMF u³atwia pobieranie wody, a tak¿e fosforu, co istotnie wp³ywa na wzrost
odpornoœci roœlin na suszê [27]. Strzêpki grzybów VAM u³atwiaj¹ pobieranie fosforu
z�gleby i jego transport w roœlinach, z którymi pozostaj¹ w�symbiozie [17, 18, 39].
Dziêki temu roœliny efektywnie wykorzystuj¹ ten pierwiastek, tak¿e w warunkach
jego niedoboru w glebie [40]. Grzyby mikoryzowe wydzielaj¹ do gleby enzymy, które
rozpuszczaj¹ niedostêpne dla roœlin formy fosforu [36]. Fosfor w strzêpkach jest
przenoszony wraz z ruchem cytoplazmy i wystêpuje w�formie nierozpuszczalnej
w wodzie (polifosforany) [21], dziêki temu niskie stê¿enie aktywnego metabolicznie
fosforu pozwala na jego sta³e pobieranie z roztworu glebowego. Grzyby endo-
mikoryzowe, w tym najliczniej reprezentowane arbuskularne, mog¹ tak¿e stymulo-
waæ wzrost roœlin poprzez u³atwienie pobierania z gleby i przyswajania azotu [31].
W niektórych wypadkach mikoryzy zwiêkszaj¹ tak¿e efektywnoœæ pobierania i aku-
mulacji jonów metali ciê¿kich, takich jak miedŸ, cynk, kadm, o³ów czy kobalt [15],
oraz jonów chlorkowych i siarczanowych. Grzyby mikoryzowe zwiêkszaj¹ tak¿e
odpornoœæ roœlin na szkodliwe dzia³anie nadmiernych iloœci zanieczyszczeñ gleby,
np. zwi¹zkami aromatycznymi. Mikoryzacja roœlin przyczynia siê do znacznego
oczyszczenia gleby z obecnych w niej zwi¹zków aromatycznych [68]. Niektóre
gatunki grzybów mikoryzowych wykorzystywane s¹ w fitoremediacji terenów zanie-
czyszczonych [30]. Symbioza grzybów AMF z roœlinami rosn¹cymi na glebach
zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi zwiêksza odpornoœæ roœlin na skutki dzia³ania
tych metali [30, 65]. Grzyby arbuskularme mog¹ tak¿e zwiêkszaæ plonowanie roœlin
niehalofilnych rosn¹cych na glebach zasolonych [1, 37, 53]. Hawkins i in. [31]
wykazali, ¿e grzyby mikoryzowe z rodzaju Glomus mog¹ transportowaæ do korzeni
pobierane z gleby aminokwasy – glicynê i glutaminê.

Grzyby AMF modyfikuj¹ tak¿e wzrost, morfologiê i liczbê korzeni, czyni¹c
system korzeniowy bardziej wydajnym w�pobieraniu wody i zwi¹zków mineralnych
z gleby. W wielu wypadkach korzenie roœlin kolonizowane przez grzyby mikoryzowe
s¹ lepiej uformowane i maj¹ wiêcej korzeni lateralnych [38] Strzêpki grzybów arbu-
skularnych wytwarzaj¹cych glomalinê, zlepiaj¹ cz¹steczki gleby [72] i zwiêkszaj¹
tak¿e jej agregacjê [24, 46]. AMF wspomagaj¹ procesy glebotwórcze i przyczyniaj¹
siê do kszta³towania ró¿norodnoœci pokrywy roœlinnej, szczególnie na glebach zero-
dowanych i silnie zanieczyszczonych. Mikoryzacja wp³ywa te¿ na zwiêkszenie
powierzchni liœci i wzrost aktywnoœci fotosyntetycznej roœlin [44, 54]. Stewart i in.
[59] zaobserwowali, ¿e inokulowane grzybami mikoryzowymi roœliny mateczne
truskawki odmiany ‘Glooscap’ wytworzy³y 50% wiêcej sadzonek ni¿ roœliny kon-
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trolne. Inokulacja cebuli Glomus versiforme (DANIELS & TRAPPE) BERCH i G. intrara-
dices SCHENCK & SMITH przy jednoczesnym stosowaniu ró¿nych proporcji do-
stêpnego dla roœlin azotu (NH 4 : NO 3 ) pokaza³a, ¿e pierwszy z tych gatunków
w znacznie wiêkszym stopniu wp³ywa na wzrost suchej masy roœlin przy proporcji
form azotu 3:1, drugi przy proporcji 1:1 natomiast w przypadku roœlin niemikoryzo-
wanych najwy¿szy plon uzyskano przy proporcji azotu 1:3. Grzyby te tak¿e ró¿nie
wp³ywaj¹ na zawartoœæ azotu, fosforu i zwi¹zków siarki w tkankach inokulowanych
roœlin [29]. U innych badanych w tym doœwiadczeniu odmian nast¹pi³o nieznaczne
zmniejszenie iloœci sadzonek. Niektóre z gatunków AMF wp³ywaj¹ tak¿e na zwiêk-
szenie aktywnoœci fitohormonów i tempa fotosyntezy poprzez zwiêkszenie iloœci
pobieranego przez korzenie dwutlenku wêgla. Inn¹ korzyœci¹ mikoryz arbusku-
larnych jest wzrost stê¿enia chlorofilu i wiêkszy stopieñ uwodnienia tkanek roœliny,
niejednokrotnie wraz obni¿eniem tempa transpiracji. W optymalnych warunkach
wzrostu i rozwoju roœlin grzyby mikoryzowe mog¹ zmniejszaæ masê roœlin mikoryzo-
wanych w stosunku do roœlin kontrolnych [65].

Rola mikoryz
w odpornoœci roœlin na patogeny

Grzyby ektomikoryzowe kolonizuj¹ce drzewa leœne wykorzystywane s¹ obecnie
jako organizmy ochronne przed patogenami glebowymi [3]. Powszechnie znany jest
ich antagonistyczny wp³yw na grzyby z rodzaju Phytophthora, Rhizoctonia i Pythium
[9]. Niektóre gatunki grzybów arbuskularnych wykazuj¹ tak¿e takie w³aœciwoœci [25
47]. Hao i in. [32] zbadali wp³yw inokulacji siewek ogórka grzybem mikoryzowym
Glomus etunicatum Becker & Hall na ich odpornoœæ na zaka¿enie grzybem Fusarium
oxysporum. Roœliny inokulowane obydwoma gatunkami grzybów mikoryzowych
i Fusarium nie wykazywa³y ¿adnych widocznych oznak zaka¿enia w odró¿nieniu od
roœlin zaka¿onych wy³¹cznie Fusarium. McAllister i in. [45] w swoich badaniach
stwierdzili, ¿e sa³ata i�kukurydza inokulowane grzybem Glomus mosseae wykaza³y
podwy¿szon¹ odpornoœæ na negatywne skutki póŸniejszego zaka¿enia grzybami
Alternaria i Fusarium, Gdy grzyb mikoryzowy by³ aplikowany równolegle z grzy-
bami saprotroficznymi stwierdzono znacznie s³absze dzia³anie ochronne AMF, nato-
miast aplikacja G. mosseae dwa tygodnie po aplikacji grzyba Fusarium lub Alternaria
nie wp³ynê³a na poprawê wzrostu roœlin. Grzyby AMF mog¹ byæ tak¿e stosowane w
ochronie przed szkodliwymi nicieniami glebowymi i larwami owadów [9, 65, 71].
Grzyb mikoryzowy Glomus mosseae (NICOLSON & GERD.) GERD. & TRAPPE zwiêkszy³
odpornoœæ pomidorów na uszkodzenia spowodowane przez patogennego nicienia
Meloidogyne incognita (KOFOID & WHITE) CHITWOOD i marchwi na uszkodzenia
spowodowane przez Pratylenchus penetrans (COBB) CHITWOOD & OTEIFA doœwiad-
czeniu wazonowym. Roœliny inokulowane grzybem mikoryzowym mia³y wiêksz¹
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wagê ni¿ roœliny kontrolne bez mikoryzy, a roœliny wczeœniej inokulowane grzybem
i póŸniej zaka¿one nicieniami mia³y wagê mniejsz¹ od roœlin mikoryzowanych, lecz
zbli¿on¹ (pomidor) lub nieznacznie mniejsz¹ (marchew) w porównaniu z roœlinami
bez mikoryzy [61]. Grzyby mikoryzowe mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane do redukcji
skutków choroby replantacji gleb [23, 65].

Praktyczne zastosowanie mikoryzacji w uprawie roœlin

Mikoryzy formowane s¹ u wiêkszoœci gatunków roœlin uprawnych. Tylko u nie-
licznych z nich nie stwierdzono do tej pory mikoryz b¹dŸ wykszta³cane s¹ one
w warunkach silnego stresu, np. bardzo niskiej ¿yznoœci gleby [8]. Badania nad
mikoryzami roœlin uprawnych prowadzone s¹ w wielu oœrodkach naukowych na
œwiecie. Najwiêcej badañ dotyczy zbó¿ i warzyw, które s¹ dogodnymi obiektami
doœwiadczalnymi. Mikoryzacja roœlin uprawnych jest ju¿ powszechnie stosowana dla
wielu gatunków roœlin uprawnych w³¹czaj¹c drzewa leœne, roœliny w szkó³kach [41,
52, 67], ozdobne [20] sadownicze i�rolnicze. Badania mikoryz wnosz¹ cenne infor-
macje na temat ich roli w uprawie roœlin i rozwoju rolnictwa zrównowa¿onego
i�ekologicznego.

Najczêœciej u roœlin sadowniczych uprawianych w strefie klimatu umiarkowa-
nego formowane s¹ mikoryzy typu arbuskularnego, rzadziej wystêpuj¹ ektomikoryzy
i mikoryzy erikoidalne. Mikoryzy arbuskularne wykszta³cane s¹ najczêœciej u jab³oni,
truskawki, czereœni, wiœni i innych drzew pestkowych, a tak¿e u wiêkszoœci gatunków
roœlin warzywnych i zbo¿owych. Inne typy mikoryz wystêpuj¹ u wielu gatunków
roœlin leœnych, ozdobnych i�nielicznych gatunków sadowniczych, np. mikoryza eri-
koidalna u borówki amerykañskiej. Badania w tym zakresie prowadzone na œwiecie
dotycz¹ najczêœciej wp³ywu grzybów mikoryzowych na wzrost i plonowanie oraz
fizjologiê roœlin m.in. zawartoœæ substancji mineralnych i ró¿nych metabolitów
w tkankach roœlin mikoryzowych. Badana jest tak¿e rola grzybów mikoryzowych
w pobieraniu i przyswajaniu zwi¹zków mineralnych przez roœliny oraz ich odpornoœci
na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne. W praktyce mikoryzacja roœlin
stosowana jest g³ównie w leœnictwie i uprawach rolniczych, a w mniejszym stopniu
w uprawach sadowniczych i warzywnych.

Badania nad praktycznym zastosowaniem mikoryzacji roœlin uprawnych prowa-
dzone s¹ ju¿ od wielu lat w wielu oœrodkach naukowych na œwiecie. Gnekow
i Marschner [26] wykazali, ¿e na glebach ubogich w fosfor mikoryza wystêpuj¹ca
u roœlin jab³oni zwiêksza efektywnoœæ pobierania fosforu, natomiast na glebach
bogatych w ten pierwiastek mikoryza u³atwia pobieranie jonów cynku i miedzi.
Mikoryzacja drzewek œliw i czereœni z u¿yciem Glomus intraradices wp³ynê³a
korzystnie na zwiêkszon¹ zawartoœæ mikroelementów w tkankach roœlinnych oraz
wzrost roœlin rosn¹cych na glebach o niskiej zawartoœci fosforu i w obecnoœci
szkodliwych nicieni glebowych [14, 49]. Grynder i in. [28] stwierdzili, ¿e inokulacja
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grzybami mikoryzowymi i bakteriami rizosferowymi rozmna¿anych in vitro roœlin
truskawki zwiêksza wzrost roœlin, a tak¿e wzrost i aktywnoœæ enzymatyczn¹ strzêpek
grzybów mikoryzowych penetruj¹cych glebê. Doœwiadczenia Martinsa i in. [44]
wykaza³y pozytywny wp³yw mikoryzacji kasztana jadalnego (Castanea sativa MILL.)
na wzrost wegetatywny i aktywnoœæ fotosyntetyczn¹ roœlin. Oehl i in. [48] stwierdzili,
¿e intensywna uprawa gleby wp³ywa na zmniejszenie ró¿norodnoœci grzybów miko-
ryzowych. Prace te prowadzono na gruntach ornych i ³¹kach, a ich wyniki mo¿na
tak¿e odnieœæ do intensywnych upraw sadowniczych.

W badaniach przeprowadzonych w Ameryce Pó³nocnej, Fidelibus i in. [22]
uzyskali stymuluj¹cy wp³yw wyizolowanych szczepów z rodzaju Glomus na wzrost
i transpiracjê roœlin Citrus volkameriana (PASQUALE) TANAKA. Wykazali oni zró¿nico-
wane dzia³anie ró¿nych szczepów na stopieñ frekwencji mikoryzowej w korzeniach
i ich d³ugoœæ,a tak¿e stymulacjê wzrostu wyd³u¿eniowego korzeni w porównaniu
z korzeniami roœlin kontrolnych. Uzyskali tak¿e zale¿ny od rodzaju szczepu wzrost
zawartoœci fosforu w liœciach w stosunku do liœci roœlin niemikoryzowanych. Badania
wielu autorów dotycz¹ mikoryzacji wielu innych, wa¿nych ekonomicznie gatunków
roœlin sadowniczych. W Ameryce Pó³nocnej prowadzone s¹ tak¿e liczne badania nad
rol¹ mikoryzy erikoidalnej w uprawie borówki amerykañskiej i ¿urawiny wielko-
owocowej [55, 56]. Schreiner [57] bada³ dynamikê rozwoju korzeni i mikoryz u�wi-
noroœli odmiany ‘Pinot Noir’ rosn¹cych w dwudziestoletniej winnicy. W zale¿noœci
od g³êbokoœci korzeni i faz rozwoju roœlin stopieñ frekwencji mikoryzowej korzeni
waha³ siê w obu latach badañ od 20% w okresie pêkania p¹ków do 50% na prze³omie
czerwca i lipca. Natomiast na prze³omie paŸdziernika i listopada, w okresie bardzo
silnych opadów stopieñ mikoryzacji zmniejszy³ siê prawie do zera. Liczne badania
dotycz¹ tak¿e warzyw. Schroeder i Janos [58] wykazali, ¿e stopieñ frekwencji
mikoryzowej u papryki chili (Capsicum annuum L.) nie jest skorelowany z zawar-
toœci¹ dostêpnego w glebie fosforu. Natomiast u pomidora (Lycopersicon esculentum
MILL.) i kolendry (Coriandrum sativum L.) istnieje taka zale¿noœæ. W badaniach tych
uzyskano tak¿e korzystny wp³yw mikoryzacji na such¹ masê roœlin pomidora i kolen-
dry przy niskiej zawartoœci dostêpnego dla roœlin fosforu. Korzystny wp³yw mikoryzy
mala³ wraz ze wzrostem iloœci fosforu w glebie. W przypadku roœlin chili nie stwier-
dzono takiej zale¿noœci. Sylvia i in. [60] wykazali, ¿e przy niskiej zawartoœci fosforu
w glebie, uprawiane w warunkach monokultury mikoryzowane pomidory maj¹ du¿o
wy¿sz¹ such¹ masê ni¿ roœliny niemikoryzowane. Wykazano tak¿e, i¿ wzrost zawar-
toœci dostêpnego dla roœlin fosforu obni¿a zaopatrzenie roœlin w fosfor z udzia³em
mikoryz. W Ameryce Po³udniowej badania skoncentrowane s¹ na okreœleniu ró¿no-
rodnoœci biologicznej grzybów mikoryzowych wystêpuj¹cych w symbiozach z wa¿-
nymi gospodarczo roœlinami uprawianymi na tamtych terenach m.in. kakao [19].

Badania australijskie w tym zakresie dotyczy³y wp³ywu niskiej zawartoœci do-
stêpnego fosforu w glebie i stopnia mikoryzacji na plonowanie roœlin zbo¿owych [57,
58]. Wykazano m.in. mo¿liwoœæ ³agodzenia skutków niedoboru fosforu poprzez
inokulacjê roœlin zbo¿owych rodzimymi gatunkami grzybów mikoryzowych [64].
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Liczne badania prowadzone w krajach azjatyckich ukierunkowane s¹ na prak-
tyczne zastosowanie grzybów mikoryzowych w uprawie roœlin. Janos i in. [35]
wykazali wp³yw mikoryzacji rozmna¿anych wegetatywnie drzew lichi (Litchi chi-
nensis SONN.) na zwiêkszenie suchej masy ³odyg i liœci, brak wyraŸnego wp³ywu na
such¹ masê korzeni oraz istotne ró¿nice w zawartoœci jonów metali w stosunku do
roœlin kontrolnych. Badania prowadzone na roœlinach poncyrii trójlistkowej (Pon-
cirus trifoliata L.) w warunkach ró¿nej wilgotnoœci gleby wykaza³y, ¿e mikoryzacja
siewek przyczyni³a siê do wzrostu wysokoœci i œrednicy roœlin oraz ich tolerancji na
suszê. Mikoryza zwiêkszy³a powierzchniê ch³onn¹ korzeni i pobieranie fosforu
z gleby, pole powierzchni liœci, such¹ masê ³odyg i korzeni oraz zawartoœæ roz-
puszczalnych cukrów w liœciach i korzeniach [50]. Kudawa i in. [42, 43] badali wp³yw
ró¿nych frakcji ekstraktu z brunatnicy Laminaria japonica ARESCHOUG na kie³ko-
wanie i wzrost strzêpek grzyba mikoryzowego Gigaspora margarita BECKER & HALL

w warunkach in vitro oraz wp³yw wyekstrahowanych substancji na kolonizacjê ko-
rzeni poncyrii trójlistkowej. Zaobserwowali oni istotnie korzystny wp³yw substancji
zawartych w ekstrakcie na wzrost grzyba mikoryzowego, a tak¿e na kolonizacjê
korzeni przez grzyby mikoryzowe. Uzyskane wyniki poszerzaj¹ wiedzê na temat
pozytywnego wp³ywu preparatów z glonów morskich (stosowanych od dawna jako
biostymulatory) na wzrost i plonowanie roœlin uprawnych.

Bâ i in. [5], w doœwiadczeniach prowadzonych w Senegalu, badali zdolnoœæ
formowania asocjacji mikoryzowych oraz ich wp³yw na wzrost i plonowanie ró¿nych
gatunków drzew owocowych. Stwierdzili oni du¿e zró¿nicowanie wspó³zale¿noœci
miêdzy korzeniami drzew a grzybami mikoryzowymi, tj. wyraŸn¹ stymulacjê bioma-
sy roœlin i wzrost zawartoœci sk³adników mineralnych w tkankach roœlinnych, brak
asocjacji mikoryzowych w korzeniach i istotnego wp³ywu mikoryz, zahamowanie
wzrostu roœlin. Bouamri i in. [11] badali wystêpowanie grzybów mikoryzowych i sto-
pieñ frekwencji mikoryzowej w korzeniach palmy daktylowej, uprawianej w po³ud-
niowo zachodnim Maroko. Badania te potwierdzi³y wspó³zale¿noœæ miêdzy zasob-
noœci¹ gleby w fosfor a stopniem kolonizacji korzeni przez grzyby mikoryzowe, tj.
wysoki stopieñ kolonizacji mikoryzowej korzeni roœlin rosn¹cych na glebach ubogich
w fosfor i materiê organiczn¹, a niski na glebach zasobnych w te sk³adniki. W Mali
badano mo¿liwoœæ wykorzystania ska³ bogatych w fosfor jako nawozów alternatyw-
nych dla importowanych syntetycznych nawozów fosforowych. Badania obejmo-
wa³y tak¿e wp³yw arbuskularnych grzybów mikoryzowych na przyswajalnoœæ fos-
foru przez roœliny oraz wielkoœæ plonowania pszenicy [6]. Wykazano m.in. zwiêksze-
nie plonów ziarna po zastosowaniu grzybów mikoryzowych w po³¹czeniu z bakte-
riami ryzosferowymi.
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Podsumowanie

Grzyby mikoryzowe s¹ obecnie obiektem rosn¹cego zainteresowania ze strony
hodowców warzyw i owoców ze wzglêdu na ich wp³yw na uprawiane roœliny.
Wp³ywaj¹ one korzystnie na wzrost i plonowanie roœlin rosn¹cych w niekorzystnych
warunkach glebowo-klimatycznych oraz zwiêkszaj¹ ich odpornoœæ na wiele rodza-
jów chorób i szkodników. Stymuluj¹cy wp³yw mikoryz polega m.in. na zwiêkszonym
pobieraniu z gleby niezbêdnych dla roœlin form makro- i mikroelementów i ich
udostêpnianiu roœlinom, pobieraniu wody i jej transporcie do uprawianych roœlin,
a tak¿e na zwiêkszaniu odpornoœci na wiele wystêpuj¹cych w glebie organizmów
chorobotwórczych i szkodników. Z drugiej strony grzyby mikoryzowe uniemo¿li-
wiaj¹ akumulacjê metali ciê¿kich w tkankach roœlin rosn¹cych na obszarach zanie-
czyszczonych tymi pierwiastkami. W wielu przypadkach mikoryzacja roœlin w po-
³¹czeniu ze stosowaniem przetworzonych nawozów organicznych (takich jak ekstrak-
ty z glonów morskich i roœlin l¹dowych, komposty, m¹czki kostne i rogowe) oraz
naturalnych substancji mineralnych (takich jak m¹czki skalne) mo¿e stanowiæ efek-
tywn¹ alternatywê dla syntetycznych nawozów mineralnych.

Mikoryza jest obecnie wprowadzana w uprawy wiêkszoœci gatunków roœlin
owocowych (jab³oñ, czereœnia, truskawka, porzeczka, grusza, a tak¿e borówka wyso-
ka) oraz warzyw (m.in. pomidora, cebuli i sa³aty) uprawianych w Polsce zarówno
w warunkach polowych jak i pod os³onami, a jej korzystny wp³yw ujawnia siê
obecnie, w czasie czêsto wystêpuj¹cych susz oraz migrowania nowych organizmów
chorobotwórczych i szkodników, których nie daje siê ³atwo zwalczaæ zarejestrowa-
nymi œrodkami ochrony roœlin. Istotne jest zw³aszcza uœwiadomienie producentom
warzyw i owoców tego, ¿e mikoryza nie jest cudownym i b³yskawicznie dzia³aj¹cym
œrodkiem ochrony przed chorobami roœlin i niekorzystnymi warunkami otoczenia,
a jej wprowadzenie powinno odbyæ siê ju¿ na samym pocz¹tku cyklu produkcyjnego
w celu zapewnienia jak najlepszych rezultatów. Prowadzone s¹ liczne badania maj¹ce
na celu ulepszenie metod stosowania mikoryzy w uprawie roœlin oraz wyszukanie
szczepów najlepiej przystosowanych do poszczególnych gatunków roœlin uprawnych.

Mikoryzacja roœlin uprawnych w warunkach polowych i pod os³onami mo¿e
przynieœæ znacz¹ce korzyœci dla rolnictwa zwi¹zane z ograniczeniem kosztów pro-
dukcji, wzrostem uzyskiwanych plonów i popraw¹ jakoœci produkowanej ¿ywnoœci.

Istnieje zatem potrzeba badania ró¿norodnoœci biologicznej i ekologii grzybów
mikoryzowych pozyskiwanych zarówno z miejsc uprawy roœlin oraz stanowisk
naturalnych i seminaturalnych. Istotne jest identyfikowanie, izolowanie, pozyski-
wanie i praktyczne zastosowanie szczepów grzybów mikoryzowych o korzystnych
w³aœciwoœciach, tj. poprawiaj¹cych zdrowotnoœæ roœlin i maj¹cych stymuluj¹cy
wp³yw na wielkoœæ i jakoœæ uzyskanych plonów.
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The influence of mycorrhiza
on growth and yielding of cultivated fruit crops

Key words: mycorrhiza, fruit crops, horticulture,

Summary

Mycorrhizas are a commonly occurring form of symbiosis between fungi and eco-
nomically important crops like cereals, vegetables like tomato and onion and also fruit
crops like apple, sweet cherry, pear, blackcurrant, strawberry and many others. For
these crops the most frequently found are endomycorrhizas called also vesicu-
lar-arbuscular mycorrhizas, which are formed by Glomerales fungi. Mycorrhizal
fungi have a beneficial effect on the growth and development of plants with whose
roots they form a relationship. In recent years, the interest in mycorrhizal fungi in agri-
culture and horticulture has been growing. These fungi are widely used for sustain
plant growth conditions and also for improving the yields for plants cultivated in
stress. They are organisms that improve the uptake of nutrients from the soil and pro-
tect crop plants from unfavourable environmental factors and organisms harmful to
plants.

In Poland in recent years, the studies on mycorrhiza in crop plants have been inten-
sively developed, both by scientific institutions and specialist companies. They are
concerned with mycorrhizal associations in agricultural and fruit crops. In horticul-
ture, the studies are directed towards determining the effect of mycorrhization on the
growth and yielding of fruit and vegetable plants, and on their resistance to environ-
mental stresses and pests. Efforts are being made to isolate, identify and apply strains
of fungi with the best cultivation and breeding properties, including those that:
1) stimulate growth and yielding of plants;
2) enhance the uptake of minerals and water by plants;
3) increase plant resistance to environmental stresses and pests by, for example,

antagonistic action towards soil pathogens.
Due to the beneficial effects of mycorrhizal symbionts on the growth and yielding

of plants, mycorrhization is increasingly used in modern horticultural practice.
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Wstêp

Wspó³czeœnie mieszanki lucerny z trawami s¹ zalecanym sposobem uprawy, ze
wzglêdu na poszerzanie bioró¿norodnoœci fitocenoz wykorzystywanych do produkcji
surowca pastewnego, u¿ytkowanego koœnie lub poprzez wypas. Przyjmuje siê, ¿e
mieszanki lucerny z trawami w porównaniu do traw uprawianych w czystym siewie
charakteryzuje zrównowa¿ona produkcja siana w trakcie sezonu wegetacyjnego [11,
21]. Znacz¹cym przes³aniem przemawiaj¹cym za upraw¹ mieszanek lucerny z tra-
wami wed³ug Lichnera i Khazima [29] jest, czêsto obserwowane w warunkach
produkcyjnych, ma³e zagêszczenie roœlin i pêdów lucerny, po³¹czone z ich brakiem,
tzw. „puste miejsca”, oraz nierównomiernym rozmieszczeniem na polu, co mo¿na
zlikwidowaæ jesieni¹ poprzez miejscowy podsiew ¿ycicami.

Wprowadzenie do uprawy mieszanek odby³o siê w analogicznym okresie, co
wprowadzenie czystych zasiewów lucerny na pola orne. Wiele badañ ugruntowa³o
pogl¹d, ¿e uprawa mieszanek lucerny z trawami jest korzystnym agroekologicznym
rozwi¹zaniem produkcji surowca pastewnego. Mieszanki motylkowatych, w tym
lucerny, z trawami s¹ bardziej przydatne do produkcji kiszonek, ni¿ czyste zasiewy
motylkowatych [26, Frame i Harkess (1987) cyt. za 27].

Ten najlepiej poznany pod wzglêdem biologicznym i zarazem efektywny sposób
produkcji masy roœlinnej mieszanek lucerny z trawami zasadza siê na asymilacji N
przez bakterie brodawkowe, które po zaspokojeniu w³asnych potrzeb i potrzeb roœliny
motylkowatej czêœæ azotu przekazuj¹ do gleby, z czego korzysta komponent trawiasty
mieszanki [1, 16, 24, 28].
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W wielu badaniach przeprowadzonych w kraju i za granic¹ podkreœla siê, ¿e na
produkcyjnoœæ upraw wp³yw ma wzajemne oddzia³ywanie roœlin na siebie, zarówno
w zespo³ach jedno- jak i wielogatunkowych, które mo¿e mieæ ró¿ny charakter. Okre-
œlenie tych relacji oraz stopnia ich nasilenia pozwala na wyodrêbnienie konkurencji
miêdzygatunkowej i wewn¹trzgatunkowej [21]. Frankow-Lindberg [8] wykaza³, ¿e
wewn¹trzgatunkowa konkurencja jest najwa¿niejsza w kreowaniu produkcyjnoœci
roœlin motylkowatych – lucerny siewnej i koniczyny czerwonej, miêdzygatunkowa zaœ
najsilniej wp³ywa na produkcyjnoœæ traw, dlatego wspó³czeœnie uprawa lucerny z tra-
wami postrzegana jest jako produkcyjnie korzystne rozwi¹zanie agrotechniczne [1, 14,
20, 25]. W czasie wspólnej wegetacji roœlin z ró¿nych rodzin botanicznych, mo¿e dojœæ
do wyst¹pienia nadproduktywnoœci mieszanek motylkowato-trawiastych, w sk³ad
których wchodzi lucerna, co z rolniczego punktu widzenia jest wysoce pozytywne [17,
20, 38, 42]. Stopieñ nadproduktywnoœci mieszanek, w porównaniu z zasiewami
czystych gatunków, z jakich s¹ zestawione, zale¿y od warunków siedliskowych i nawo-
¿enia. Jej czynnikami sprawczymi mog¹ byæ: ograniczenie konkurencji wewn¹trzga-
tunkowej, a tak¿e odmienny wk³ad w ³¹czn¹ produktywnoœæ wnoszony przez obydwa
botanicznie ró¿ne komponenty fitocenozy w poszczególnych pokosach oraz wystêpo-
wanie transferu azotu pomiêdzy systemami korzeniowymi lucerny i traw. W mieszan-
kach motylkowato-trawiastych wystêpuje wiêksze na ogó³ zagêszczenie pêdów, co
w po³¹czeniu ze wzrostem masy pojedynczych osobników – pêdy (roœliny motylkowa-
te) i ŸdŸb³a (trawy) – daje realne przes³anki biologiczno-rolnicze do ich uprawy [42].
Dla iloœciowego oszacowania efektu nadproduktywnoœci Zanonne i in. [1986 cyt. za
20] zaproponowali nastêpuj¹cy wzór, w którym wartoœæ N, przekraczaj¹ca 100
œwiadczy o wyst¹pieniu nadproduktywnoœci.

N
P

Pk Pk
m=
+

⋅
1
2 1 2

100
( )

[%]

gdzie: N – wspó³czynnik nadproduktywnoœci,
Pm – wielkoœæ plonu mieszanki,
Pk1 i Pk2 – wielkoœæ plonu ka¿dego ze sk³adników gatunkowych mieszan-

ki w zasiewach jednogatunkowych

Obecnie, w uprawie mieszanek motylkowato-trawiastych, d¹¿y siê do poznania
szlaków przep³ywu i oszacowania miêdzygatunkowego transferu azotu miêdzy kom-
ponentami motylkowatym i trawiastym [12, 16]. We wczeœniejszych badaniach
Burity i in. [4] ustalili, ¿e ró¿ne gatunki traw uprawianych w siewie mieszanym
w podobnym stopniu korzysta³y z azotu udostêpnianego przez lucernê siewn¹, przy
czym gatunki traw wczeœniej dojrzewaj¹ce, z wiêkszym potencja³em konkuren-
cyjnym, otrzymywa³y nieznacznie wiêcej azotu. W biomasie traw uprawianych
w mieszankach z roœlinami motylkowatymi stwierdzono wy¿sz¹ zawartoœæ azotu ni¿
w uprawie w siewie czystym [24, 27, 28].

Smith i in. [36] podkreœlaj¹, ¿e wa¿nym osi¹gniêciem w hodowli lucerny by³o
stworzenie odmiany lucerny siewnej odpornej na zgryzanie przez pas¹ce siê zwie-
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rzêta i jednoczeœnie daj¹cej wysokie plony zielonej i suchej masy. Wyhodowanie
odmian lucerny siewnej, przydatnych do u¿ytkowania pastwiskowego, pozwoli³o
w³¹czyæ ten gatunek do runi pastwisk. Jednak¿e ubocznym i niekorzystnym skutkiem
wypasania zwierz¹t prze¿uwaj¹cych na m³odej i niedojrza³ej runi lucerny jest mo¿li-
woœæ wystêpowanie wzdêæ [31]. Pecetti i in. [30] analizuj¹c zawartoœæ saponin
w roœlinach lucerny, w zale¿noœci od pokosu i roku u¿ytkowania, zalecaj¹ zachowanie
szczególnej ostro¿noœci w spasaniu lucerny w okresie póŸnego lata, szczególnie runi
kilkuletniej. W programach hodowlano-selekcyjnych lucerny siewnej, selekcja pro-
wadzona na cechy jakoœci paszowej zielonej i suchej masy, mo¿e poœrednio reduko-
waæ wigor roœlin. W konsekwencji mo¿e wiêc doprowadziæ do obni¿enia zdolnoœci
konkurencyjnych lucerny w mieszance z trawami i do szybko zmniejszaj¹cego siê
udzia³u w plonie biomasy mieszanek [7]. Postêpuj¹cy w kolejnych latach wegetacji
zanik roœlin w ³anie lucerny zwiêksza, w utrzymuj¹cych siê w runi roœlinach, za-
wartoœæ saponin uwa¿anych za g³ówny sk³adnik anty¿ywieniowy lucern [35]. Pecetti
i in. [30] stwierdzili, ¿e w pierwszym i trzecim roku wegetacji w suchej masie lucerny
zawartoœæ kwasu medikagenowego wynosi³a odpowiednio 0,77 i 1,13 mg · g–1 s.m.,
a zanhikowego (ang. zanhic acid) 0,25 i 0,53, co uwarunkowane by³o zmianami
zachodz¹cymi g³ównie w obrêbie odmian [30].

Interesuj¹ce, a zarazem przemawiaj¹ce za u¿ytkowaniem pastwiskowym roœlin
motylkowatych z trawami, wydaje siê ustalenie prawid³owoœci, jakimi kieruj¹ siê
zwierzêta prze¿uwaj¹ce zjadaj¹c okreœlone grupy roœlin w ró¿nych porach dnia.
Rutter [33] stwierdzi³ ¿e owce i byd³o wykazuj¹ zmienne w ci¹gu dnia zapotrze-
bowanie na paszê z roœlin motylkowatych lub traw. Podaje on, ¿e w warunkach
wolnego wypasu, wszystkie gatunki zwierz¹t daj¹cych mleko rano preferuj¹ paszê
z roœlin motylkowatych, natomiast po po³udniu chêtniej zjadaj¹ ruñ traw.

W polskich pracach przegl¹dowych z ostatnich lat [3, 10, 19, 38] krajowa
literatura z zakresu uprawy i plonowania mieszanek motylkowato-trawiastych zosta³a
szeroko omówiona. Poni¿sza praca ma na celu przedstawienie szerszego t³a badañ nad
produkcyjnoœci¹ siewów mieszanych z udzia³em lucerny, prowadzonych w ró¿nych
rejonach œwiata, wraz z charakterystyk¹ nowego trendu, jakim jest dwukierunkowy
transfer azotu miêdzy komponentami mieszanki.

Dobór gatunków
do uprawy w mieszankach z lucern¹ u¿ytkowanych koœnie

W piœmiennictwie wi¹¿¹cym siê z doborem gatunków i odmian traw do uprawy
w mieszankach z lucernami siewn¹ lub mieszañcow¹ brak dotychczas jednoznacz-
nych ustaleñ, co do zestawienia gatunkowo najlepszych, pod wzglêdem produk-
cyjnym, fitocenoz. Du¿a liczba gatunków traw, potencjalnie przydatnych do polowej
produkcji pasz objêtoœciowych sprawia, ¿e w badaniach naukowych oraz w praktyce
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produkcyjnej istnieje mo¿liwoœæ sporz¹dzenia wielu ró¿norodnych mieszanek, naj-
czêœciej dwugatunkowych, a tak¿e bardziej z³o¿onych, st¹d problematyka ta wspó³-
czeœnie wydaje siê daleka od zakoñczenia. W przeprowadzonych doœwiadczeniach
polowych wykazano, ¿e znacz¹cy wp³yw na produkcyjnoœæ mieszanek motylkowa-
to-trawiastych ma iloœæ i rozk³ad opadów w okresie wegetacji, rzutuj¹cych na dobór
gatunków traw i ich odmian.

Interesuj¹ce i przekonuj¹ce s¹ dane uzyskane z kompleksowych badañ mieszanek
lucerny z trawami, przeprowadzonych przez Caslera i Walgenbacha [5], którzy
oceniali w ró¿nych siedliskach stanu Wisconsin, trwa³oœæ w mieszankach z lucern¹
siewn¹ wielu gatunków i odmian traw pastewnych. Badaniami objêto odmiany 9 ga-
tunków traw (w sumie 146 odmian), uprawianych w jednej z piêciu lokalizacji
ró¿ni¹cych siê typem gleby i szerokoœci¹ geograficzn¹. Zgodnie z oczekiwaniem,
gatunki traw i ich odmiany mia³y ró¿ny udzia³ w mieszankach, ale tak¿e wchodzi³y
w interakcjê z latami badañ i lokalizacj¹ doœwiadczenia. Unaocznia to, ¿e reakcja
mieszanek pod wzglêdem sk³adu botanicznego i produkcyjnoœci runi jest zmienna
w szerokich granicach, co utrudnia sporz¹dzenie optymalnych, pod wzglêdem plono-
wania, fitocenoz lucerny z odpowiedni¹ traw¹. Autorzy badañ [5] stwierdzili, ¿e
gatunki traw o wysokich pêdach, czyli kupkówka pospolita i kostrzewa trzcinowa,
mia³y najwiêkszy udzia³ w runi mieszanek, wynosz¹cy 76%, st¹d ich wp³yw konku-
rencyjny na lucernê by³ bardzo silny. Zmiennoœæ udzia³u traw w runi mieszanek by³a
okreœlana dla wszystkich gatunków, co pozwoli³o na stwierdzenie wystêpowania
interakcji miêdzy odmianami a lokalizacjami i latami dla wszystkich gatunków z
wyj¹tkiem mozgi trzcinowatej, z uwagi na jej du¿¹ plastycznoœæ ekologiczn¹, po-
³¹czon¹ z silnym konkurencyjnym wp³ywem na lucernê. Interakcja odmian z loka-
lizacjami wyst¹pi³a tylko czêœciowo w zale¿noœci od szerokoœci geograficznej dla
stok³osy bezostnej i wiêkszoœci odmian rajgrasów, interakcja zaœ odmian z typami
gleb ujawni³a siê tylko w odniesieniu do jednego gatunku trawy – tymotki ³¹kowej.
Kunelius i in. [27] podjêli próbê wprowadzenia dla strefy ch³odnej klimatu umiar-
kowanego Kanady Atlantyckiej (region o ostrych zimach) mieszanek trawiasto-mo-
tylkowatych o podwy¿szonej produkcji biomasy oraz poprawionej trwa³oœci i jakoœci
zielonki, w porównaniu ze standardow¹ i od dawna na tym obszarze uprawian¹
mieszank¹ sk³adaj¹c¹ siê z tymotki ³¹kowej oraz koniczyn – czerwonej i bia³oró¿owej
(szwedzkiej). W badaniach tymotkê uprawiano w mieszankach z trawami: ¿ycic¹
trwa³¹, kostrzew¹ ³¹kow¹ i wiechlin¹ ³¹kow¹. Roœlinami motylkowatymi wysiewa-
nymi w mieszankach z trawami by³y: koniczyna czerwona, lucerna siewna lub
koniczyna bia³a. Wa¿niejsze wyniki tych badañ, odnosz¹ce siê do skomplikowanego
zestawienia mieszanek i ich plonowania oraz sk³adu chemicznego zamieszczono
w tabeli 1. Œrednio, dla trzech lat badañ, wiêkszoœæ mieszanek wyda³a wy¿szy plon
suchej masy ni¿ standardowa mieszanka (8,35 t · ha–1). Tymotka w siewie czystym
i w trzech mieszankach przewy¿szy³a plonem standard o 19–30%. W okresie 3-letnim
wiêksza redukcja plonu wyst¹pi³a w mieszance z koniczyn¹ czerwon¹, z uwagi na jej
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szybki zanik w runi, a najmniejsza w mieszance z wiechlin¹. Ponadto zielona masa
mieszanek z lucern¹ zawiera³a najwiêksze iloœci azotu (28,4 g · kg–1), podczas gdy
mieszanka standardowa – 25,1 g · kg–1, a najubo¿sze w zwi¹zki azotu by³y trawy
w siewie czystym – 24,6 g · kg–1. Z kolei mieszanki z koniczyn¹ czerwon¹ i lucern¹ za-
wiera³y najmniejsze iloœci w³ókna neutralnego (NDF), odpowiednio 418 i 429 g · kg–1.
Mieszanki, w których sk³ad wchodzi koniczyna bia³a, w pierwszym roku badañ
zawiera³y mniej NDF (347 g · kg–1), natomiast w trzecim roku zawartoœæ tego
sk³adnika pokarmowego wzros³a do 550 g · kg–1, w wyniku prawie ca³kowitego
wypadniêcia z runi koniczyny.

Doskonal¹c produkcjê surowca paszowego na gruntach ornych w lepszych wa-
runkach siedliska Jung i Shaffer [22] zawêzili dobór gatunków traw do ¿ycic – trwa³ej
i wielokwiatowej oraz krótkotrwa³ego mieszañca rajgrasu, które uprawiano w mie-
szankach z lucern¹ siewn¹, a dla porównania jako kontrolê zastosowano mieszankê
lucerny z tymotk¹. Badania te o wyraŸnym i utylitarnym charakterze, wykaza³y
istnienie sezonowych zmian produkcyjnoœci dla trzech porównywanych gatunków
rajgrasu. Nale¿y to uznaæ za uzasadnion¹ przes³ankê do sporz¹dzania bardziej z³o-
¿onych odmianowo i gatunkowo mieszanek traw z lucern¹, nie tylko ze wzglêdu na
sezonowe zmiany produkcyjnoœci, ale równie¿ z uwagi na zró¿nicowan¹ strawnoœæ
suchej masy in vitro. W cytowanych badaniach strawnoœæ ¿ycicy wielokwiatowej
by³a istotnie mniejsza ni¿ ¿ycicy trwa³ej, poniewa¿ odmiany tego gatunku mia³y
wy¿sz¹ zawartoœæ bia³ka, zapewne ze wzglêdu na lepsze ulistnienie. Z uwagi na
stwierdzenie wyst¹pienia istotnego zró¿nicowania sezonowej produkcyjnoœci bada-
nych gatunków, plony suchej masy ¿ycicy wielokwiatowej by³y wy¿sze od analo-
gicznych plonów ¿ycicy trwa³ej, a udzia³ traw w plonie ca³kowitym mieszanek
kszta³towa³ siê odpowiednio: 34% ¿ycica wielokwiatowa, po 24% ¿ycica trwa³a oraz
forma mieszañcowa ¿ycicy i tylko 12% tymotka. Autorzy badañ [22] podkreœlaj¹
wy¿sz¹ trwa³oœæ i produkcyjnoœæ oraz ni¿sze zachwaszczenie mieszanek lucerny ze
wszystkimi badanymi odmianami ¿ycicy trwa³ej i jedn¹ odmian¹ tetraploidalnej
¿ycicy wielokwiatowej ‘Lipo’, w porównaniu z mieszankami z udzia³em tymotki.
Równie¿ Sulc i Albrecht [39] twierdz¹, ¿e mieszanki lucerny siewnej z wczeœnie
dojrzewaj¹cymi odmianami ¿ycicy wielokwiatowej plonuj¹ lepiej, zawieraj¹ wiêksze
iloœci frakcji neutralnego i kwaœnego w³ókna oraz mniejsze iloœci bia³ka surowego ni¿
mieszanki z póŸno dojrzewaj¹cymi odmianami ¿ycicy. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e mimo
wiêkszego plonowania mieszanek ¿ycicy z lucern¹ wartoœæ od¿ywcza zielonki jest
mniejsza ni¿ masy roœlinnej z czystych siewów lucerny. Plony lucerny w drugim roku
wegetacji, a pierwszym u¿ytkowania, by³y wy¿sze w mieszance z wczeœnie dojrzewa-
j¹cymi diploidalnymi odmianami ¿ycicy, st¹d w pó³nocno-centralnych stanach USA
takie odmiany s¹ rekomendowane do mieszanek z lucern¹.

Borowiecki [2] do uprawy z lucern¹ w mieszankach na terenie kraju spoœród
wieloletnich traw poleca rajgras wynios³y, kupkówkê pospolit¹, stok³osê obiedko-
wat¹, kostrzewê ³¹kow¹, tymotkê ³¹kow¹ oraz kostrzycê Brauna (festulolium). Autor
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podkreœla przy tym, ¿e trawy uprawiane w mieszankach z lucern¹ mieszañcow¹ na
terenie Polski powinny odznaczaæ siê ma³¹ konkurencyjnoœci¹ oraz dobr¹ zimotrwa-
³oœci¹. Z kolei Gawe³ [9] stwierdzi³a najwiêksz¹ obsadê i trwa³oœæ roœlin lucerny
w mieszance z festulolium. W innych krajowych badaniach, przeprowadzonych na
czarnoziemie, wy¿sz¹ produkcyjnoœæ suchej masy uzyskano z mieszanek motylko-
wato-trawiastych, w których czêœæ udzia³u (25%) lucerny mieszañcowej zosta³a
zast¹piona przez koniczynê czerwon¹, poniewa¿ wprowadzenie tego alternatywnego
gatunku do mieszanki, jako trzeciego elementu sk³adowego znacznie zwiêkszy³o
masê pojedynczego ŸdŸb³a trawy i ³¹czn¹ obsadê ŸdŸbe³ w pierwszym pokosie. Ten
fakt mo¿na interpretowaæ jako dowód istnienia silnej konkurencji wewn¹trzgatunko-
wej w zasiewach dwugatunkowych, w porównaniu z bardziej z³o¿onymi mieszanka-
mi licz¹cymi 3 lub 4 gatunki [42].

Jung i in. [23] przeprowadzili badania nad produkcyjnoœci¹ dwusk³adnikowych
mieszanek lucerny siewnej i ¿ycicy trwa³ej, w których okreœlali przydatnoœæ trzech
odmian ¿ycicy trwa³ej – krañcowo ró¿ni¹cych siê d³ugoœci¹ ŸdŸb³a i intensywnoœci¹
krzewienia – do uprawy w mieszance z lucern¹. Autorzy [23] wykazali, ¿e wszystkie
trzy odmiany ¿ycicy, pomimo istnienia pomiêdzy nimi znacznych ró¿nic morfolo-
gicznych, charakteryzowa³y siê zbli¿on¹ produkcyjnoœci¹ w mieszance z lucern¹, co
nale¿y uznaæ za nieoczekiwany wynik.

Potwierdzeniem cytowanych wyników s¹ badania przeprowadzone na £otwie
w latach 2000–2002, przez Kadþiulienë i Kadþiulis [24], którzy okreœlili wp³yw
doboru gatunków roœlin motylkowatych wieloletnich na rozmiary akumulacji azotu
w pokosach zielonki, pochodz¹cych z siewu czystego lub mieszanego, zbieranych
trzykrotnie. Autorzy starali siê wykazaæ wp³yw roœlin motylkowatych na zawartoœæ
azotu ogó³em u traw, uprawianych z nimi w mieszankach, celem wyznaczenia
najkorzystniejszego sk³adu gatunkowego mieszanek motylkowato-trawiastych dla
ch³odniejszej strefy klimatu umiarkowanego. Koniczynê czerwon¹, lucernê siewn¹
i koniczynê bia³¹ uprawiano w czystym siewie oraz w mieszankach z ¿ycic¹ trwa³¹
i tymotk¹ ³¹kow¹. Celem poszerzenia zakresu porównañ, gatunki traw by³y równie¿
wysiewane w siewie czystym i nawo¿one dawk¹ 240 kg N · ha–1 · rok–1 lub bez
nawo¿enia azotowego. Wykazano, ¿e wszystkie badane roœliny motylkowate wp³y-
wa³y pozytywnie na zawartoœæ azotu ogó³em w biomasie porównywanych gatunków
traw w kolejnych pokosach i latach wegetacji. Autorzy [24] podkreœlaj¹, ¿e w wielu
przypadkach ten efekt by³ lepszy ni¿ nawo¿enie N w dawce 240 kg N · ha–1.
Najwiêksz¹ i najbardziej stabiln¹ zawartoœæ N w ci¹gu 3 lat badañ stwierdzono
w trawach uprawianych w mieszankach z lucern¹, a najmniejsz¹ w trawach rosn¹cych
z koniczyn¹ bia³¹. Natomiast w biomasie traw pochodz¹cych z mieszanek z koniczy-
n¹ czerwon¹ zawartoœæ azotu ustali³a siê na œrednim poziomie. Jamriška [17] bada³
w doœwiadczeniu na S³owacji 12 wariantów uprawy dwugatunkowych mieszanek
lucerny siewnej z kupkówk¹ pospolit¹, w tym cztery obiekty odnosi³y siê do siewu
czystego odmian lucerny: ‘Palava’, ‘Regia’, ‘Vali’ i ‘Vanda’. Dla oczekiwanego

Zestawienie i u¿ytkowanie mieszanek lucerny … 29



wyst¹pienia wzrostu poziomu produkcyjnoœci, badano reakcjê siewu czystego kup-
kówki na cztery poziomy nawo¿enia azotem. Autor stwierdzi³, ¿e mieszanka lucerny
odmiany ‘Regia’ z 10% udzia³em kupkówki plonowa³a najlepiej. Tak¿e wysoko (bez
statystycznej ró¿nicy) plonowa³y mieszanki tej odmiany z wiêkszym 20 i 45% udzia-
³em trawy, podobnie jak siew czysty kupkówki nawo¿onej dawk¹ 320 kg N · ha–1.
Wynik ten wskazuje, jak efektywna jest, z gospodarczego punktu widzenia, uprawa
mieszanek. Œredni poziom produkcyjnoœci uzyskany z czystego siewu lucerny od-
mian ‘Vali’ i ‘Vanda’ oraz mieszanki odmiany ‘Palava’ z 10% udzia³em trawy,
œwiadczy o ró¿nej przydatnoœci odmian lucerny do uprawy w mieszance z kupkówk¹
pospolit¹. Jamriška [17] podkreœla, ¿e zmienny wp³yw warunków pogodowych
istotnie ró¿nicowa³ plony mieszanek w poszczególnych latach i by³ wyraŸniejszy
w mieszankach o wiêkszym udziale kupkówki, co nale¿y wi¹zaæ z jej p³ytko zalega-
j¹cym wi¹zkowym systemem korzeniowym, w przeciwieñstwie do odmian lucerny
siewnej, maj¹cych g³êboko siêgaj¹ce korzenie palowe. St¹d te¿ propozycja autora
badañ, by w mieszankach z trawami lucerna stanowi³a mniej ni¿ po³owê udzia³u
w wysiewie.

Jelinowska [19] omawiaj¹c syntezê wyników 30-letnich doœwiadczeñ, wykona-
nych w IUNG-PIB z upraw¹ na paszê mieszanek lucerny z trawami w ró¿nych
warunkach siedliska w Polsce wykaza³a istotny wp³yw warunków siedliskowych na
ich produkcyjnoœæ. Spoœród czynników agrotechnicznych udowodnione oddzia³ywa-
nie na plonowanie mia³y: gatunek trawy uprawiany w mieszance, oddzia³ywanie
roœliny ochronnej (gatunek, poziom przedsiewnego nawo¿enia, termin zbioru), a tak-
¿e nawo¿enie mineralne – zw³aszcza azotem, stosowane w latach pe³nego u¿ytkowa-
nia mieszanek oraz przyjête terminy zbioru, wi¹¿¹ce siê z faz¹ rozwojow¹ zbieranych
roœlin. W badaniach tych nie wykazano istotnego, licz¹cego siê pod wzglêdem
produkcyjnym, wp³ywu doboru odmian obu roœlin uprawianych w mieszance, a tak¿e
proporcji wysiewu nasion lucerny i trawy, sposobu rozmieszczenia na polu nasion
obydwu komponentów oraz wielkoœci przedsiewnego nawo¿enia potasem i fosforem.

Pastwiskowe u¿ytkowanie mieszanek z lucern¹

Obecnie wzrasta zainteresowanie szerszym wykorzystaniem pasz, pochodz¹cych
z fitocenoz odznaczaj¹cych siê bioró¿norodnoœci¹, zawieraj¹cych w swoim sk³adzie
roœliny motylkowate [32]. Obok powszechnie znanych i cenionych korzyœci, jakie
daje uprawa na paszê roœlin motylkowatych, pozytywnym i ostatnio dostrze¿onym
aspektem w ¿ywieniu zwierz¹t paszami z tych roœlin jest obecnoœæ w nich skondenso-
wanych tanin [41]. Fonseca i in. [7] podkreœlaj¹, ¿e zwiêkszenie w biomasie lucerny
zawartoœci pektyny, g³ównego i wysoce strawnego sk³adnika w³ókna neutralnego
rozpuszczalnego w detergentach, stanowi istotn¹ strategiê hodowlan¹ zwiêkszaj¹c¹
strawnoœæ masy organicznej oraz poprawiaj¹c¹ jakoœæ lucerny siewnej. W po³¹czeniu
z otrzymaniem odmian znosz¹cych przygryzanie runi, lucerna staje siê perspekty-

30 T. Zaj¹c, A. Stok³osa, A. Oleksy, A. Klimek



wicznym gatunkiem w wykorzystaniu pastwiskowym [31]. Podkreœla siê, ¿e gdy
udzia³ lucerny w mieszance wynosi minimum 35%, to przyrost masy byd³a ras
miêsnych przy ¿ywieniu pastwiskowym istotnie siê zwiêksza, jednak ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ wyst¹pienia wzdêæ, ograniczanie pastwiskowego wykorzystania miesza-
nek z lucern¹ siewn¹ powinno mieæ miejsce, gdy jej udzia³ w runi przekracza 70%.

Wed³ug Sölter i in. [37] obok obecnie stosowanych w Europie sk³adników runi
z udzia³em znanych gatunków roœlin motylkowatych, w niskonak³adowym wypasa-
niu runi mieszanek motylkowato-trawiastych cenne wydaje siê poszerzenie ich sk³a-
du o takie gatunki jak: siekiernica w³oska (Hedysarum coronarium L), sparceta siew-
na (Onobrychis sativa L) i komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L). W szeroko
zakrojonym doœwiadczeniu nad produkcyjnoœci¹ zró¿nicowanych gatunkowo mie-
szanek motylkowato-trawiastych u¿ytkowanych w formie wypasu, Sölter i in. [37]
badali wystêpowanie sezonowych zmian w masie i jakoœci zielonki runi, z³o¿onej
z wieloletnich roœlin motylkowatych i traw pod wp³ywem wypasania przez owce lub
byd³o w czterech zró¿nicowanych klimatycznie strefach Europy: Sardynii (W³ochy),
po³udniowej Francji, pó³nocnych Niemczech i po³udniowo-zachodniej Anglii (UK).
W ka¿dej z lokalizacji uprawiano typowe gatunki i zastosowano standardow¹ agro-
technikê. Podstawowymi roœlinami motylkowatymi by³y: Medicago polymorpha L.
we W³oszech, lucerna siewna (Medicago sativa L.) we Francji, koniczyna czerwona
(Trifolium pratense L.) w Niemczech i koniczyna bia³a (Trifolium repens L.) w Anglii.
Dodatkowo w ka¿dej z lokalizacji wysiano dwa inne (alternatywne) gatunki roœlin
motylkowatych: koniczynê podziemn¹ (Trifolium subterraneum L.) i siekiernicê
(Hedysarum coronarium L.) we W³oszech, sparcetê (Onobrychis sativa L.) i inkar-
natkê (Trifolium incarnatum L.) we Francji, koniczynê czerwon¹ (Trifolium pratense
L.) i komonicê zwyczajn¹ (Lotus corniculatus L.) w Niemczech oraz Trifolium ambi-
guum M. BIEB. i komonicê (L. corniculatus) w Anglii. Roœliny motylkowate wysie-
wano w mieszankach z lokalnie odpowiadaj¹cymi im komponentami trawiastymi, co
szczegó³owo przedstawiono w tabeli 2. Wykazano, ¿e we W³oszech ruñ jednorocznej
M. polymorpha da³a najwy¿szy plon zielonki, w pierwszym okresie wypasu, jednak
H. coronarium by³a bardziej trwa³a. We Francji wszystkie roœliny motylkowate
w mieszankach z trawami rozwija³y siê s³abo, bez istotnych ró¿nic w masie zielonki
miêdzy obiektami. W obu lokalizacjach umiarkowanej strefy klimatu, czyli angiel-
skiej i niemieckiej, spoœród porównywanych roœlin motylkowatych komonica mia³a
wiêkszy udzia³ w runi. W poszczególnych lokalizacjach koncentracja bia³ka surowe-
go i strawnoœæ in vitro czêœci organicznej w suchej masie zielonki wykazywa³a
wiêksz¹ zmiennoœæ w sezonie, ni¿ miêdzy sposobem wypasu (byd³o lub owce). Popp
i in. [31] w pracy przegl¹dowej podkreœlaj¹, ¿e lucerna siewna jest uznanym i cennym
sk³adnikiem runi pastwisk w pó³nocno-amerykañskiej dzielnicy rolniczej œwiata, ze
wzglêdu na wysoki plon masy roœlinnej, o dobrej jakoœci pastewnej. Powa¿n¹ prze-
szkod¹ w szerokim wykorzystaniu lucerny w runi pastwisk s¹ wzdêcia u prze¿u-
waczy, które w hodowli mog¹ uzyskaæ znaczne rozmiary, dlatego zaleca siê udzia³
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minimum 50% trawy w mieszance, jako istotnie wystarczaj¹cy do unikniêcia tej
choroby. Wa¿nym osi¹gniêciem dla szerszego wprowadzenia na pastwiska lucerny
siewnej jest wyhodowanie odmiany ‘AC Grazeland’, która znosi zgryzanie pas¹cych
siê na jej runi prze¿uwaczy, a przy tym redukuje ryzyko wyst¹pienia wzdêæ [31].
Prace hodowlano-selekcyjne nad jej uzyskaniem trwa³y 20 lat.

Karnezos i in. [25], okreœlili poziom produkcyjnoœci owiec wypasanych na polach
z nawadnian¹ sparcet¹ siewn¹ odmiany ‘Renumex’, lucern¹ siewn¹ odmiany ‘Cim-
maron’, perzem sinym (Thinopyron intermedium (HOST) BARKWORTH & DR DEWEY,
ssp. barbulatum) odmiany ‘Luna’ oraz jego mieszankami ze sparcet¹ i lucern¹.
Wyniki przeprowadzonych badañ udowodni³y, ¿e lucerna oraz sparceta daj¹ lepsze
mo¿liwoœci dla wiosennej produkcyjnoœci owiec, ni¿ mieszanki oraz perz siny,
uprawiany w siewie czystym. Jednak najlepsze wyniki produkcyjne, mierzone du¿y-
mi przyrostami masy cia³a wypasanych zwierz¹t, dawa³ wypas owiec na lucernie.
Wyniki tego doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e stosunkowo szybko mo¿e nast¹piæ wprowa-
dzenie na pastwiska odpowiednich odmian lucerny znosz¹cych przygryzanie, trakto-
wanej w tym zbiorowisku roœlinnym jako najbardziej efektywne Ÿród³o bia³ka dla
zwierz¹t prze¿uwaj¹cych. Smith i in. [36] pokazali, ¿e tolerancja na gryzienie i jedno-
czesne wysokie plonowanie oraz trwa³oœæ tej samej odmiany lucerny s¹ mo¿liwe do
osi¹gniêcia w odmiennych systemach u¿ytkowania i ró¿nych œrodowiskach.

W mieszankach roœliny motylkowate sprzyjaj¹ gromadzeniu suchej masy i popra-
wiaj¹ jakoœæ zielonki oraz zwiêkszaj¹ przyswajalnoœæ sk³adników i produkcjê mleka
[Bertilsson i in. 2002; Dewhurst i in. 2003, cyt. za 27]. Te korzystne zmiany s¹
mo¿liwe, poniewa¿ komponent motylkowaty mieszanek z trawami zwiêksza w masie
roœlinnej zawartoœæ bia³ka i strawnoœæ masy organicznej, a przy tym redukuje kon-
centracjê w³ókna i wp³ywa na bardziej zbilansowany sk³ad mineralny. Roœliny
motylkowate wystêpuj¹ce w runi pastwisk utrzymuj¹ wy¿szy wskaŸnik strawnoœci
ni¿ szybciej dojrzewaj¹ce trawy, przez co przed³u¿aj¹ optymalny okres u¿ytkowania
mieszanki [10, 41, 32]. Gawe³ [9] wykaza³a, ¿e u¿ytkowane pastwiskowo mieszanki
piêciogatunkowe z lucern¹ mieszañcow¹ jako przewodni¹ roœlin¹ motylkowat¹,
plonowa³y wy¿ej, ni¿ zbierane koœnie. W tych badaniach najlepsz¹ pod wzglêdem
wielkoœci plonu suchej masy by³a mieszanka lucerny z dwoma gatunkami traw –
kupkówk¹ pospolit¹ i festulolium. Høgh-Jensen i in. [16] badaj¹c odmianê cykorii,
odporn¹ na wypasanie stwierdzili, ¿e wprowadzenie tego gatunku do typowej mie-
szanki pastwiskowej, z³o¿onej z ¿ycicy trwa³ej i lucerny siewnej, skutkowa³o wzro-
stem akumulacji N z jednostki powierzchni, lecz nie wp³ywa³o na zmianê plonu
suchej masy mieszanki, w porównaniu z dwusk³adnikow¹ mieszank¹ lucerny siewnej
z ¿ycic¹ trwa³¹. W konkluzji autorzy [16] stwierdzaj¹, ¿e odpowiednia odmiana
cykorii korzeniowej w warunkach Danii mo¿e poprawiæ prowadzenie du¿ych farm
mlecznych z du¿¹ nadwy¿k¹ azotu, poprzez wzrost akumulacji N z jednostki po-
wierzchni, w po³¹czeniu z jednoczesn¹ popraw¹ jakoœci paszy.
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Dobór komponentów do mieszanek z lucern¹
w warunkach suchych

Wykorzystanie innych fitocenoz ni¿ mieszanki motylkowato-trawiaste mo¿e byæ
w suchych warunkach siedliska, efektywnym Ÿród³em sk³adników pokarmowych.
Przyk³adowo, Schellenberg i Banerjee [34] podaj¹, ¿e mo¿liwoœæ przed³u¿enia okresu
wypasu zwierz¹t do póŸnej jesieni i wczesnej zimy mo¿e obni¿yæ koszty produkcji
wo³owiny w prowincji Saskatchewan (Kanada). Wdro¿enie tego systemu ¿ywienia
pastwiskowego mo¿e byæ realne poprzez w³¹czenie do uprawy w siewach miesza-
nych z lucern¹ siewn¹ rodzimych gatunków krzewów preriowych, które d³u¿ej ni¿
trawy zachowuj¹ wysok¹ wartoœæ od¿ywcz¹ w ca³ym okresie jesiennym i na pocz¹tku
zimy. Dla suchych warunków, gdzie istnieje koniecznoœæ produkcji objêtoœciowej
paszy dla byd³a, ci¹gle doskonalony jest dobór gatunków traw do uprawy w mieszan-
kach z lucern¹. Problemy te, istotne dla produkcji pasz w strefie aridowej Kanady,
by³y przewodnim motywem badañ Jeffersona i in. [18], w których wykazano, ¿e na
zagêszczenie pochodz¹cych ze œrodkowej Azji siewek traw gatunków odpornych na
suszê: Elytrigia intermedia (NEVSKI), Elymus dahuricus (TURCZ. ex GRISEB.) i Elymus
trachycaulus (GOULD ex SHINNERS), wp³yw mia³a konkretna odmiana lucerny. Udo-
wodniono to jako istotne w piêciu przypadkach, spoœród ³¹cznie rozpatrywanych
9 kombinacji interakcji lokalizacji z latami. W mieszankach lucerny z trawami wy-
st¹pi³a redukcja zagêszczenia siewek traw, œrednio o 12%. Z kolei zagêszczenie sie-
wek lucern pod wp³ywem traw uleg³o zmniejszeniu jedynie w 2 z 9 analogicznych
kombinacji lokalizacji i lat. Taki uk³ad wyników wskazuje na zró¿nicowane uzdolnie-
nia konkurencyjne odmian lucerny. Przyk³adowo, odmiana ‘Beaver’ mia³a w mie-
szankach œrednio o 18% wy¿sz¹ obsadê siewek, w porównaniu z odmian¹ ‘Nitro’.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ tak¿e na silny wp³yw warunków mikroklimatycznych
poszczególnych miejscowoœci na obsadê roœlin, szczególnie widoczne w pierwszym
roku wegetacji, które w konsekwencji ogranicza³y plonowanie mieszanek w dalszych
latach u¿ytkowania. Zagêszczenie siewek mieszanki, z³o¿onej z lucerny i badanych
gatunków traw by³o w tych badaniach tak¿e uzale¿nione od doboru gatunku roœliny
ochronnej, co udowodniono w szeœciu z dziewiêciu kombinacji. Najni¿sze zagêszcze-
nia siewek mieszanki (lucerna + trawa) by³o obserwowane, przy ich wsiewaniu
w ¿ycicê westerwoldzk¹, natomiast u¿ycie zbó¿ jarych jako roœlin ochronnych umo¿-
liwi³o uzyskanie wy¿szej obsady juwenilnych roœlin wsiewki mieszanki.

Gawe³ [9] dla posusznych warunków siedliskowych pasa nizinnego Polski, ze
stale zaznaczaj¹cym siê w okresie lata niedostatkiem wilgoci w glebie, zaleca do
uprawy w mieszance z lucern¹ festulolium z uwagi na ma³¹ konkurencyjnoœæ tego
gatunku w stosunku do lucerny.
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Transfer i akumulacja azotu w mieszankach z lucern¹

Wysokie plony masy roœlinnej mieszanek uzyskiwane s¹ w wyniku pokrycia
potrzeb komponenta trawiastego w azot, poprzez transfer tego pierwiastka z roœliny
motylkowatej, wzglêdnie nawo¿enie mineralne lub organiczne.

Kunelius i Narasimhalu [28] wyliczyli w oparciu o metodê bilansow¹, ¿e trawy
rosn¹ce w mieszankach otrzymuj¹ od komponenta motylkowatego (lucerna siewna,
koniczyna czerwona, komonica zwyczajna) wiêcej ni¿ 225 kg N · ha–1 rocznie, co
równoczeœnie zwiêksza obsadê i masê ŸdŸbe³, a w konsekwencji znacz¹co podnosi ich
produkcyjnoœæ oraz udzia³ w ³¹cznym plonie zielonej lub suchej masy.

Tabela 3. Procent azotu pobranego z powietrza do biomasy roœlin i jego akumulacja w plonie
oraz transfer azotu z lucerny do traw [4]

Gatunek lub mieszanka Pierwszy rok wegetacji Drugi rok wegetacji Trzeci rok wegetacji

Procent azotu pobranego z atmosfery [%]

Lucerna siewna 63 77 78

Lucerna + tymotka ³¹kowa 74 85 80

Lucerna + stok³osa bezostna 78 86 78

Nagromadzenie azotu w plonie roœlin [kg N · ha
–1

]

Lucerna siewna 128 342 311

Lucerna + tymotka ³¹kowa 142 + 40 = 182 349 + 23 = 372 333 + 27 = 360

Lucerna + stok³osa bezostna 165 + 60 = 225 337 + 26 = 363 321 + 44 = 365

Transfer azotu z lucerny do traw (kg N · ha
–1

)

Lucerna siewna — — —

Lucerna + tymotka ³¹kowa 3,51 19,64 15,53

Lucerna + stok³osa bezostna 6,66 27,12 25,49

Mniejsze iloœci azotu przekazywanego pomiêdzy roœlinami mieszanek szacuje siê
obecnie przy wykorzystaniu 15N, technika ta umo¿liwi³a wykazanie istnienia wzajem-
nego transferu tego pierwiastka pomiêdzy roœlinami mieszanki [15]. Przy wykorzys-
taniu techniki znakowanego 15N Burity i in. [4] oszacowali, ¿e transfer azotu z lucerny
do traw, rosn¹cych z ni¹ w mieszance, jest ni¿szy i wynosi: 5,08; 23,4 i 20,5 kg N · ha–1

w odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim roku uprawy. Ponadto jak ustalili Burity
i in. [4] rozk³adaj¹ce siê korzenie i brodawki lucerny stanowi¹ dodatkowe Ÿród³o
azotu dla traw w póŸniejszych pokosach. Szczegó³owe dane wi¹¿¹ce siê z depozycj¹
azotu atmosferycznego w biomasie lucerny i jej mieszanek z tymotk¹ ³¹kow¹ oraz
stok³os¹ bezostn¹ przedstawiono w tabeli 3. Biomasa lucerny by³a g³ównym miej-
scem gromadzenia azotu w zwi¹zkach bia³kowych, natomiast trawy gromadzi³y
znacz¹co mniejsze iloœci tego pierwiastka. Dubach i Russelle [6] stwierdzili, ¿e
lucerna wydziela wiêcej azotu z rozk³adu korzeni, ni¿ z brodawek, komonica zaœ –
odwrotnie, jednak ¿adna z tych dróg wydzielania zwi¹zków azotu nie jest wy³¹cznym
sposobem transferu tego pierwiastka do systemów korzeniowych traw. Gylfadóttir
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i in. [12], za pomoc¹ techniki znakowania poszczególnych liœci 15N, oszacowa³a
miêdzygatunkowy transfer azotu miêdzy wiechlin¹ ³¹kow¹, a koniczyn¹ bia³¹ w trak-
cie sezonu wegetacyjnego w pó³nocno-europejskich warunkach na 2,5 i 0,3 g N · m–2,
co oznacza, ¿e œrednio 50% azotu zawartego w biomasie trawy by³o przekazane z ko-
niczyny i 6% N w koniczynie by³o przekazane z trawy. Wiêkszoœæ N by³o przekazane
w ten sposób w ci¹gu pierwszych 20 dni wegetacji, przy relatywnie niskich tempera-
turach wilgotnej gleby. Z kolei Haby i in. [13] badali transfer azotu miêdzy lucern¹
siewn¹ a cynodomem palczastym (Cynodon dactylon (L.) PERS.) w warunkach gle-
bowych nizin wschodniego wybrze¿a USA. Autorzy wykazali znaczne zró¿nico-
wanie iloœci azotu zwi¹zanego przez lucernê z atmosfery, a tak¿e transferowanego
miêdzy oboma gatunkami w zale¿noœci od terminu zbioru, sezonu wegetacyjnego
i plonu komponentu trawiastego mieszanki. W okresie badañ iloœæ azotu zwi¹zanego
z atmosfery waha³a siê od 42 do 91% azotu ogólnego w lucernie, iloœæ zaœ azotu
transferowanego wynios³a od 2 do 17 kg N · ha–1 · rok–1. Autorzy wykazali, ¿e w miarê
wzrostu iloœci azotu wi¹zanego przez lucernê z atmosfery, mala³a iloœæ tego makro-
sk³adnika przekazywana cynodomowi. Jako przyczynê tego zjawiska autorzy podaj¹
niski plon cynodomu, spowodowany konkurencj¹ o wodê i zacienianiem trawy przez
lucernê. Natomiast Tomm i in. [40], równie¿ wykorzystuj¹c technikê znakowanego
15N, w czasie trwania krótko- i d³ugoterminowego doœwiadczenia wazonowego
wykazali istnienie dwukierunkowego transferu azotu miêdzy lucern¹ siewn¹ i stok³o-
s¹ (Bromus riparius RHEM.).

Høgh-Jensen i in. [16] ustalili, przy wykorzystaniu techniki znakowanego 15N, ¿e
w mieszance ¿ycicy trwa³ej z lucern¹ siewn¹ i cykori¹ wystêpuje ma³y transfer N
z cykorii do komponentu motylkowatego mieszanki. Transfer azotu miêdzy cykori¹
i ¿ycic¹ by³ mniejszy ni¿ 5% bilansu azotu u roœliny receptora, transfer N zaœ z bogatej
w ten sk³adnik lucerny wynosi³ 15% bilansu N u ¿ycicy i jednoczeœnie istotnie mniej
w bilansie azotu u cykorii. Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, ¿e stosun-
kowo niewielkie iloœci azotu przekazywa³y sobie roœliny w pierwszym pokosie.
Dopiero w kolejnych pokosach transfer azotu pomiêdzy roœlinami uleg³ nasileniu, co
by³o widoczne zw³aszcza w trzecim pokosie. Te ró¿nice mo¿na przypisaæ ewiden-
tnemu ró¿nicowaniu w morfologii systemów korzeniowych botanicznie ró¿nych
roœlin mieszanki i ich strefowoœci.

Tabela 4. Proporcje azotu przekazywanego pomiêdzy roœlinami mieszanki z³o¿onej z trzech
gatunków w poszczególnych pokosach [16]

Pokos Transfer azotu [%]

od lucerny
do ¿ycicy

od lucerny
do cykorii

od ¿ycicy
do lucerny

od ¿ycicy
do cykorii

od cykorii
do lucerny

od cykorii
do ¿ycicy

I 1,65 0,25 2,20 1,10 0,55 0,55

II 9,35 3,30 5,78 5,78 1,00 3,03

III 16,5 6,33 18,7 19,8 0,83 5,50
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Podsumowanie

Mieszanki lucern – siewnej i mieszañcowej maj¹ znacz¹cy udzia³ w produkcji
surowca paszowego, zasobnego w bia³ko, przeznaczonego dla prze¿uwaczy. Aktual-
nie w korzystnych warunkach siedliskowych dla wzrostu lucerny, do mieszanek
spoœród traw w³¹czane s¹ najczêœciej ¿ycice i festulolium. Odchodzi siê od uprawy
mieszanek lucerny z tymotk¹ ³¹kow¹. W mieszankach z trawami lucerna sprzyja
gromadzeniu suchej masy i poprawia jakoœæ zielonki, poniewa¿ zwiêksza w nich
zawartoœæ bia³ka i strawnoœæ masy organicznej, a tak¿e wp³ywa na bardziej zbilanso-
wany sk³ad mineralny zielonej i suchej masy. W mieszankach lucerny z trawami,
u¿ytkowanymi koœnie, wystêpuje wiêksze na ogó³ zagêszczenie ŸdŸbe³, co w po³¹cze-
niu ze wzrostem ich jednostkowej masy, mo¿e prowadziæ do uzyskania efektu
nadproduktywnoœci.

Otrzymanie odmian lucerny siewnej znosz¹cych przygryzanie, czyni z niej
perspektywiczny sk³adnik runi pastwisk. Obecnoœæ lucerny siewnej w runi mieszanek
pastwiskowych, zwiêksza przyrost masy cia³a byd³a ras miêsnych, jednak wówczas
gdy udzia³ tego gatunku w sk³adzie botanicznym wynosi minimum 35%.

W czasie wspólnego wzrostu lucerny i ró¿nych gatunków traw jako komponen-
tów mieszanek, wystêpuje transfer azotu miêdzy roœlinami, który sprawia, ¿e lepszy
jest rozwój roœlin traw i wiêksza obsada ich ŸdŸbe³. Stwierdzono przy wykorzystaniu
techniki znakowanego 15N, wystêpowanie ma³ego transferu N z traw do lucerny,
natomiast od lucerny do traw przekazywana jest wiêksza iloœæ azotu, zw³aszcza w
drugim i trzecim pokosie.
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Composition and utilization of grass-lucerne
mixtures with regard to the nitrogen transfer

Summary

Key words: lucerne, mixtures, grasses, utilization, N transfer

Forage mixtures containing lucerne species: Medicago sativa and M. media have
a significant share in the production of rich protein pastures for the ruminants. Under
favourable environmental conditions, among the grasses in mixtures with lucerne,
most often Lolium species and festulolium are used. In such lucerne promotes dry
matter accumulation and improves green forage quality, owing to increasing protein
content better digestibility of organic matter and also improved content of minerals in
green and dry matter.

Grass-lucerne mixtures may be mowed at more advanceded phases: budding or
beginning of flowering, and such material is more suitable for silage or haylage
production, comparing to pure legume stands. Mowed lucerne-grass mixtures are
characterized by higher density and higher singular mass of stems, what leads to
over-production phenomenon.

Creation of lucerne cultivars resistant to grazing makes this species a suitable
component of pasture. Content of lucerne (min. 35%) in the pastureland improves the
beef cattle weight gains. During common growth of lucerne and grasses in mixtures,
a transfer of nitrogen between these species is noted. Transfer of nitrogen improves the
development of grass and increases density of grass stems. Using technique of labeled
15N, a small N transfer from grasses to lucerne was observed, but however, majority
of N is transferred from lucerne to grasses, especially during 2nd and 3rd cutting.
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W Polsce, g³ówn¹ przyczyn¹ wiêkszoœci chorób borówki wysokiej (Vaccinium
corymbosum L., syn. V. covilleanum BUT. et PL.) s¹ czynniki abiotyczne: temperatura,
odczyn pod³o¿a oraz stosunki wodno-powietrzne w glebie. Maj¹ miejsce równie¿
uszkodzenia roœlin, takie jak zahamowanie wzrostu, zniekszta³cenia czy brunatnienie
lub zasychanie liœci bêd¹ce skutkiem bezpoœredniego kontaktu z pestycydem w trak-
cie wykonywania zabiegu, jak i na skutek gromadzenia siê œrodków chemicznych
w pod³o¿u. Najwiêkszym zagro¿eniem dla krajowych upraw borówki wysokiej s¹
jednak choroby powodowane przez czynniki infekcyjne, przede wszystkim grzyby:
Godronia casandrae PECK, sprawcê zgorzeli pêdów oraz Botrytis cinerea PERS. ex
PERS. sprawcê szarej pleœni, Colletotrichum gloeosporioides (PENZ.) PENZ. & SACC.
wywo³uj¹cego antraknozê owoców, oraz Phomopsis archeri SUTTON, grzyb pora¿a-
j¹cy pêdy borówek. Z roœlin borówki wysokiej wyizolowano tak¿e kilka ró¿nych
gatunków wirusów. Niektóre z nich znalaz³y siê tam zupe³nie przypadkowo lub co
najwy¿ej wystêpuj¹ sporadycznie, dla innych zaœ roœlina ta jest jedynym znanym
¿ywicielem. Mimo ¿e wirusy nie nale¿¹ do najgroŸniejszych czynników infekcyjnych
borówki wysokiej, to z pewnych wzglêdów roœlina ta jest szczególnie nara¿ona na
choroby wirusowe. Podobnie jak inne drzewa i krzewy owocowe, borówka wysoka
jest rozmna¿ana wegetatywne. Jeœli sadzonki zdrewnia³e lub sadzonki zielne bêd¹
pochodzi³y z zawirusowanej roœliny matecznej, to równie¿ uzyskany z nich materia³
bêdzie chory. Coraz bardziej popularne staje siê mikrorozmna¿anie tej roœliny w kul-
turach tkankowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e techniki in vitro powinny byæ u¿ywane
jedynie do rozmna¿ania roœlinnego materia³u matecznego wolnego od wirusów.
Borówkê wysok¹ mo¿na tak¿e rozmna¿aæ generatywnie. Sposób ten nie jest jednak
zalecany, gdy¿ siewki nie dziedzicz¹ cech roœlin matecznych i z praktycznego punktu
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widzenia takie krzewy s¹ bezu¿yteczne [51]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiele wirusów
w ogóle z nasionami siê nie przenosi, a te, które siê przenosz¹, opanowuj¹ niewielk¹
czêœæ nasion (1–25%).

Przegl¹d informacji o wirusach borówki amerykañskiej nie by³ jak dot¹d publiko-
wany w polskiej literaturze naukowej. Jest to temat godny omówienia. Jeœli bêdziemy
znaæ zagro¿enia, bêdziemy w stanie skuteczniej im zapobiegaæ.

W niniejszym artykule zaprezentowano najwa¿niejsze i najczêœciej wystêpuj¹ce
na borówce wysokiej wirusy. S¹ to:
� wirus nitkowatoœci borówki wysokiej,
� wirus pstroœci liœci borówki wysokiej,
� wirus czerwonej pierœcieniowej plamistoœci borówki wysokiej,
� wirus oparzeliny borówki wysokiej,
� wirus szoku borówki wysokiej,
� wirus mozaikowatej rozetkowatoœci brzoskwini,
� wirus pierœcieniowej plamistoœci pomidora,
� wirus pierœcieniowej plamistoœci tytoniu.

Nazwê gatunkow¹ wirusa, akronim oraz jego pozycjê systematyczn¹ zgodnie z
zasadami nazewnictwa i klasyfikacji wirusów roœlin podan¹ w VIII Raporcie ICTV
[19] zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Wirusy borówki wysokiej

Nazwa polska Nazwa angielska Akronim Rodzina Rodzaj

Wirus nitkowatoœci borówki
wysokiej

Blueberry shoestring virus BSSV brak Sobemovirus

Wirus pstroœci liœci borówki
wysokiej

Blueberry leaf mottle virus BLMoV Comoviridae Nepovirus,
Podgrupa c

Wirus czerwonej
pierœcieniowej plamistoœci
borówki wysokiej

Blueberry red ringspot virus BRRV Caulimoviridae Soymovirus

Wirus oparzeliny borówki
wysokiej

Blueberry scorch virus BlScV Flexiviridae Carlavirus

Wirus szoku borówki
wysokiej

Blueberry shock virus BlShV Bromoviridae Ilarvirus,
Podgrupa 3

Wirus mozaikowatej
rozetowatoœci brzoskwini

Peach rosette mosaic virus PRMV Comoviridae Nepovirus,
Podgrupa c

Wirus pierœcieniowej
plamistoœci pomidora

Tomato ringspot virus TomRSV Comoviridae Nepovirus,
Podgrupa c

Wirus pierœcieniowej
plamistoœci tytoniu

Tobacco ringspot virus TRSV Comoviridae Nepovirus,
Podgrupa a
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Charakterystyka chorób i ich sprawców

Wirus nitkowatoœci borówki wysokiej
(ang. Blueberry shoestring virus, BSSV)

Chorobê nitkowatoœæ borówki wysokiej po raz pierwszy obserwowano na roœlinach
borówki wysokiej odmian: ‘Blueray’, ‘Burlington’, ‘Coville’, ‘Earliblue’, ‘Jersey’,
‘June’, ‘Pemberton’, ‘Rancocas’, ‘Rubel’ i ‘Weymouth’ rosn¹cych na terenie stanów
New Jersey oraz Michigan (USA) [20, 62, 63, 65]. Lockhart i Hall [28] notowali
pora¿one krzewy w Kanadzie. Sprawc¹ choroby okaza³ siê wirus nitkowatoœci borówki
wysokiej [62]. Obecnoœæ wirusa zosta³a udokumentowana równie¿ w Chile [37].

Objawy pora¿enia BSSV wystêpuj¹ zazwyczaj w drugim, trzecim lub czwartym
roku po infekcji i s¹ widoczne na pêdach, kwiatach, liœciach i owocach. Bardzo czêsto
nie obejmuj¹ one ca³ego krzewu, a tylko czêœæ pêdów, nawet wtedy, gdy roœlina jest
pora¿ona systemicznie [56]. Na jednorocznych pêdach mo¿na obserwowaæ wyd³u-
¿one o wymiarach 0,4 × 1,2 cm do 2,5 cm czerwone cêtki, które w ci¹gu lata staj¹ siê
coraz mniej widoczne. Na niektórych odmianach mog¹ byæ one wyraŸne, co pozwala
na rozpoznanie choroby nawet w okresie spoczynku roœlin [62, 63]. Kwiaty na
pora¿onych pêdach s¹ zniekszta³cone, a na p³atkach korony mog¹ pojawiaæ siê
czerwone lub ró¿owe linie [65]. Pêdy s¹ wyd³u¿one z tendencj¹ do skrêcania i ³atwo
wy³amuj¹ siê. Liœcie maj¹ zielone lub ciemnoczerwone zabarwienie, a stopieñ ich
deformacji mo¿e byæ ró¿ny. Mog¹ byæ pofa³dowane i poskrêcane, ale normalnej
wielkoœci lub powierzchnia blaszki liœciowej jest silnie zredukowana, a liœcie nitko-
wate (shoestring symptoms), ostro zakoñczone. Czerwone otaœmienie nerwów two-
rz¹ce wzór liœcia dêbu jest czêstym objawem, zarówno na liœciach o normalnym
wygl¹dzie, jak i na zdeformowanych [65]. Chore owoce przybieraj¹ zabarwienie od
czerwonego do purpurowego przed osi¹gniêciem przez owoc dojrza³oœci, a ich plon
jest bardzo silnie zredukowany [20].

Jedynymi znanymi roœlinami naturalnymi ¿ywicielskimi BSSV s¹ odmiany upraw-
ne i formy dzikie borówki wysokiej [56, 62, 63, 65] oraz borówka w¹skolistna
(V. angustifolium), która z regu³y jest bezobjawowym przenosicielem patogena. Do
podatnych na wirus odmian borówki wysokiej nale¿¹: ‘Burlington’, ‘Cabot’, ‘Earli-
blue’, ‘Jersey’, ‘June’, ‘Rancocas’, ‘Weymouth’ [28].

BSSV jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u szkó³kar-
skiego oraz przez mszyce Illinoia pepperi MACGILLIVRAY [38, 39, 40, 41].

Wirus pstroœci liœci borówki wysokiej
(ang. Blueberry leaf mottle virus, BLMoV)

Wirus pstroœci liœci borówki wysokiej jest sprawc¹ choroby pstroœæ liœci borówki
wysokiej. Choroba ta zosta³a po raz pierwszy opisana na roœlinach odmiany ‘Rubel’
rosn¹cych na plantacji w Hartford (stan Michigan, USA) w 1977 roku [49]. Nieco
póŸniej chore krzaki lokalizowano tak¿e na obszarze piêciu innych nasadzeñ borówki
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na terenie po³udniowo-wschodnim i wschodnim stanu Michigan (USA), w Kanadzie
oraz w Europie (Bu³garia, Portugalia, Wêgry) [40, 42].

Roœlinami ¿ywicielskimi BLMoV s¹ winoroœl i borówka wysoka. Do odmian
najbardziej wra¿liwych nale¿¹: ‘Rubel’, ‘Jersey’ i ‘Blueray’ [2, 6, 48].

Objawy choroby rozwijaj¹ siê na roœlinach w czwartym roku po infekcji, a ich
nasilenie zale¿y od podatnoœci odmiany. Krzewy odmiany ‘Rubel’ s¹ silnie zahamo-
wane we wzroœcie, starsze pêdy zamieraj¹, a zdeformowane liœcie wykazuj¹ pstroœæ,
której czasami towarzysz¹ chlorotyczne plamy z nekroz¹ w czêœci centralnej. Roœliny
nie zawi¹zuj¹ owoców i s¹ bardzo podatne na niskie temperatury. U odmiany ‘Jersey’
przebieg choroby ma ³agodniejszy charakter. Wprawdzie roœliny maj¹ zahamowany
wzrost, ale nie obserwuje siê zamierania pêdów. Powierzchnia blaszek liœciowych jest
nieznacznie zredukowana zaœ na dolnych liœciach wystêpuje s³aba pstroœæ. Nowe
przyrosty charakteryzuj¹ siê skróconymi miêdzywêŸlami, skutkiem czego wierz-
cho³kowe fragmenty pêdów przypominaj¹ rozetki. U chorych krzaków plon owoców
jest wyraŸnie ni¿szy [40]. Symptomy choroby u odmiany ‘Blueray’ przypominaj¹ te
wystêpuj¹ce u odmiany ‘Jersey’.

BLMoVjest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u szkó³kar-
skiego oraz z py³kiem za poœrednictwem pszczó³ [2, 11]. Stwierdzono, ¿e przenosi siê
równie¿ z nasionami [10], natomiast nie stwierdzono, by wektorami wirusa by³y
nicienie z rodzaju Xiphinema, Longidorus czy Trichodorus [8, 9].

Wirus czerwonej pierœcieniowej plamistoœci borówki wysokiej
(ang. Blueberry red ringspot virus, BRRV)

Czerwona pierœcieniowa plamistoœæ to choroba borówki wysokiej notowana po
raz pierwszy na plantacjach tej roœliny w stanie New Jersey (USA) [24]. W kolejnych
latach chorobê stwierdzano w uprawach na terenie stanów Michigan, Connecticut,
Massachusetts, New York, North Carolina i Oregon [52, 57].

Objawy pora¿enia BRRV rozwijaj¹ siê na liœciach i pêdach borówki wysokiej. S¹
najlepiej widoczne póŸnym latem i jesieni¹. Wiosn¹ na liœciach chorych roœlin mog¹
wyst¹piæ ma³e, czerwone drobne, s³abo widoczne plamki stopniowo powiêkszaj¹ce
siê [24]. W czerwcu i na pocz¹tku lipca, obserwuje siê na górnej powierzchni blaszki
liœciowej pierœcienie i liniowe wzory. Czerwono-br¹zowe plamy o œrednicy 2–6 mm
rozwijaj¹ siê jedynie na starszych liœciach w sierpniu i we wrzeœniu. Centralna czêœci
tych plam bardzo czêsto przybiera zielone zabarwienie. Czerwone plamy lub pierœcie-
nie pojawiaj¹ siê tak¿e na pêdach [65].

Na zielonych owocach s¹ widoczne czerwone plamy i pierœcienie. Ich intensyw-
noœæ wzrasta w miarê dojrzewania owoców, poniewa¿ wybarwianie w miejscu plam
jest opóŸnione. Owoce pochodz¹ce z chorych krzaków s¹ mniejsze i zniekszta³cone,
dojrzewaj¹ póŸniej ni¿ owoce zdrowe i czêsto nie s¹ zbierane [52, 57].

Jedynym znanym naturalnym gospodarzem wirusa s¹ roœliny V. corymbosum,
V. formosum oraz V. macrocarpon [52, 57]. Wœród uprawianych odmian borówki
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wysokiej do podatnych nale¿¹; ‘Blueray’, ‘Bluetta’, ‘Burlington’, ‘Cabot’, ‘Coville’,
‘Darrow’, ‘Earliblue’ ‘Pioneer’, ‘Stanley’ i ‘Rubel’. Odmiany ‘Jersey’ i ‘Bluecrop’ s¹
odporne [52, 54].

Wirus jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u
szkó³karskiego. Prawdopodobnie w okresie wegetacji RRSV jest przenoszony przez
wektory. Mog¹ to byæ albo mszyce (Illinoa pepperii), albo ró¿ne gatunki czerwców
(Dysmicoccus) [50].

Wirus szoku borówki wysokiej
(ang. Blueberry shock virus, BlShV)

Objawy choroby borówki wysokiej zwanej szokiem borówki wysokiej by³y
notowane po raz pierwszy na krzewach kilku odmian uprawnych w USA, w stanie
Oregon i Washington w latach 70. XX wieku, a etiologia choroby, której sprawc¹
okaza³ siê wirus szoku borówki wysokiej, zosta³a opisana w 1991 roku [32]. Obecnoœæ
wirusa zanotowano na plantacjach w stanie Oregon i Washington (USA) oraz British
Columbia (Kanada).

Naturalnymi gospodarzami BlShV jest V. corymbosum. Objawy na roœlinach
borówki wysokiej pora¿onej BlShV pojawiaj¹ siê jedynie w pierwszym roku po
infekcji, rzadko w drugim lub trzecim (faza szoku). W latach nastêpnych wirus
przechodzi w stan utajenia (faza chroniczna). Wczesn¹ wiosn¹ w czasie kwitnienia
borówki m³odsze liœcie chorych krzewów ¿ó³kn¹, starsze czerniej¹ i nekrotyzuj¹
czêsto wzd³u¿ nerwów, potem zamieraj¹ i opadaj¹. Kwiatostany br¹zowiej¹, zasy-
chaj¹ i tak¿e opadaj¹. Na pocz¹tku lata, na plantacjach widoczne s¹ krzewy o nagich
pêdach. Latem na pêdach chorych roœlin pojawiaj¹ siê nowe liœcie, tak wiêc krzewy
wygl¹daj¹ prawie normalnie, ale produkuj¹ mniejsze owoce (spadek plonu owoców
w pierwszym roku po infekcji mo¿e wahaæ siê od 34 do 90%). Zwykle w 2–3 roku po
infekcji chore krzewy s¹ jedynie silnie zahamowane we wzroœcie, a potem przechodz¹
w stan wyzdrowienia, i mimo i¿ nie wykazuj¹ ¿adnych objawów pora¿enia to nadal s¹
Ÿród³em wirusa [4].

Do odmian borówki wysokiej podatnych na BlShV nale¿¹: ‘Berkeley’, ‘Blue-
chip’, ‘Bluecrop’, ‘Bluegold’, ‘Bluejay’, ‘Bluehaven’, ‘Blueray’, ‘Bluetta’, ‘Burling-
ton’, ‘Collins’, ‘Coville’, ‘Darrow’, ‘Dixi’, ‘Duke’, ‘Erliblue’, ‘Elliott’, ‘Friendship’,
‘Herbert’, ‘Jersey’, ‘Meadr’, ‘Nelson’, ‘Northblue’, ‘Northcountry’, ‘Northland’,
‘Northsky’, ‘Nui’, ’Olympia’, ‘O’Neil’, ‘Patriot’, ‘Pemberton’, ‘Puru’, ‘Rancocas’,
‘Reka’, ‘Rubel’, ‘Sierra’, ‘Spartan’, ‘Sunrise’, ‘Toro’, ‘Washington’, ‘Weymouth’,
1613-A (‘Hardiblue’), N15G (‘Eberhardt’) [4].

Wirus jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u szkó³kar-
skiego, a w okresie wegetacji z py³kiem za poœrednictwem pszczó³ i prawdopodobnie
innych gatunków owadów odwiedzaj¹cych kwiaty borówki wysokiej [4].
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Wirus oparzeliny borówki wysokiej
(ang. Blueberry scorch virus, BlScV)

W 1980 roku, choroba oparzeliny borówki wysokiej powodowana przez wirus
oparzeliny borówki wysokiej by³a po raz pierwszy notowana na plantacjach roœlin
odmiany ‘Berkeley’w pobli¿u miejscowoœci Puyallup w stanie Washington (USA) [3,
34]. MacDonald oraz Martin [31, 35] obserwowali chore krzaki borówki wysokiej
rosn¹ce w rejonach po³udniowo-zachodniej czêœci stanu Washington (USA)
i w miejscowoœci Willamette Valley w zachodniej czêœci stanu Oregon (USA). Martin
i in. [36] oraz Cavileer i in. [7] ustalili, ¿e choroba borówki rosn¹cej na plantacjach
w New Jersey, okreœlana terminem ‘blueberry sheep pen hill’ [55] jest powodowana
przez szczep wirusa BlScV, okreœlany póŸniej jako szczep NJ. Obecnoœæ BlScV
stwierdzono tak¿e na plantacjach borówki wysokiej w stanach Connecticut i Massa-
chusetts (USA) [16]. Wiosn¹ 2000 roku wirus wykryto na 140 plantacjach w British
Columbia (Kanada) [60], w 2002 roku w Holandii [Martin, dane niepublikowane],
a w 2005 roku na terenie W³och [12].

Do 2003 roku, jedynym znanym gospodarzem BlScV by³y roœliny borówki wyso-
kiej. Z badañ przeprowadzonych przez Wegner i in. [60] wynika, ¿e wirus mo¿e tak¿e
infekowaæ ¿urawinê (V. macrocarpon L.). Przy u¿yciu testu serologicznego DAS-ELISA
wykryto obecnoœæ wirusa w 7 na 42 badane plantacje na obszarze British Columbia
(Kanada), w 2 na 12 badanych plantacji na terenie stanu Oregon (USA) oraz w 3 na 18
badanych plantacji na obszarze stanu Washington (USA). ¯urawina jest bezobjawo-
wym przenosicielem BlScV. Innym naturalnym gospodarzem wirusa oparzeliny, u któ-
rego infekcja równie¿ przebiega bezobjawowo jest Vaccinium membranaceum L. [61].

Nasilenie objawów wystêpuj¹cych na roœlinach borówki wysokiej pora¿onej
wirusem oparzeliny borówki wysokiej zale¿y g³ównie od podatnoœci odmiany.
Obecnie znane s¹ ró¿ne szczepy BlScV: szczepy ‘west-coast’ izolowane z roœlin
rosn¹cych na plantacjach w stanie Washington (USA) i Oregon (USA) oraz dwa
szczepy ‘east-coast’, NJ1 i NJ2 izolowane z krzewów borówki wysokiej z plantacji
w New Jersey (USA). Reakcja roœlin na pora¿enie tymi szczepami wirusa jest
podobna, z jednym tylko wyj¹tkiem, w przypadku infekcji przez szczepy BlScV-NJ1
lub BlScV-NJ2, objawy w postaci wyraŸnych liniowych wzorów s¹ obecne na liœciach
dopiero pod koniec wegetacji roœlin [7].

Bernardy i in. [1] ustalili sekwencje nukleotydów RNA izolatu BlScV-BC-1
(reprezentant szczepu ‘east-coast’) oraz izolatu BlScV-BC-2 (reprezentant szczepu
west-coast’), co pozwoli³o na wykazanie ró¿nic miêdzy grupami szczepów na pozio-
mie molekularnym.

U odmian podatnych ‘Blueheven’, ‘Bluejay’, ‘Blueray’, ‘Darrow’, Elizabeth’,
‘Elliott’, ‘Gem’, ‘Jersey’, ‘Meader’, ‘Spartan’, objawy choroby obserwuje siê w 1 lub
2 roku po infekcji. S¹ to nekrozy kwiatów, pêdów oraz nowo rozwijaj¹cych siê liœci.
Liœcie opadaj¹ z pora¿onych wirusem krzewów, wiêdn¹ce zaœ kwiaty pozostaj¹ na
krzewach. Nekrotyczne objawy wystêpowa³y zwykle przez ca³y rok, potem zanika³y,

46 E. Paduch-Cichal, B. Nowak



roœlina zaœ pozostawa³a Ÿród³em wirusa. Znane s¹ tak¿e odmiany borówki wysokiej,
na liœciach których wystêpuj¹ tylko chlorozy (‘Olympia’, Stanley’, N51G – ‘Eber-
hardt’) albo chlorozy, nekrozy i zgorzel kwiatów (‘Atlantic’, ‘Berkeley’, ‘Collins’,
‘Dixi’, ‘Earliblue’, ‘Herbert’, ‘Pemberton’, ‘Weymouth’) lub wzory liniowe, nekrozy
liœci i zgorzel kwiatów (‘Rubel’). Brak jakichkolwiek widocznych makroskopowo
objawów pora¿enia notowano u odmian tolerancyjnych, np. ‘Bluechip’, ‘Bluecrop,
‘Bluegold’, ‘Bluetta’, ‘Burlington’, ‘Concord’, ‘Coville’, ‘Duke’, ‘Friendship’,
‘Ivanhoe’, ‘Lateblue’, ‘Nelson’, ‘Northblue’, ‘Northcountry’, ‘Northsky’, ‘Nui’,
‘O’Neal’, ‘Puru’, ‘Rancocas’, ‘Reka’, ‘Sierra’, ‘Sunrise’, ‘Toro’, ‘Washington’,
1613-A (‘Hardblue’), ‘U-254’ [5].

W odró¿nieniu od objawów szoku borówki wysokiej, przy pora¿eniu wirusem
oparzeliny zaschniête kwiaty nie opadaj¹ w trakcie sezonu wegetacyjnego, lecz nabie-
raj¹ charakterystycznego szarego koloru i pozostaj¹ na krzewach do nastêpnego sezonu.

Na krzewach borówki wysokiej pora¿onych BlScV, owoce uzyskiwa³y dojrza³oœæ
zbiorcz¹ 5 dni wczeœniej ni¿ u roœlin zdrowych. Liczba owoców by³a wyraŸnie
mniejsza, przez co pêdy by³y skierowane pionowo w górê w przeciwieñstwie do
opadaj¹cych w dó³ po ciê¿arem owoców pêdów zdrowych krzewów. Obserwowano
redukcje plonu owoców pochodz¹cych z chorych krzaków. U odmiany ‘Pemberton’,
plon owoców z krzewu zdrowego wyniós³ 19 kg, podczas gdy w pierwszym, w dru-
gim i w trzecim roku po infekcji spad³ odpowiednio do 13,13 kg, 5,24 kg i 3,26 kg.
U odmian tolerancyjnych borówki nie obserwowano spadku plonu owoców [5].

Wirus jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u szkó³-
karskiego, a w okresie wegetacji przez mszyce Fimbriaphis fimbriata RICHARDS [5].

Wirus mozaikowatej rozetowatoœci brzoskwini
(ang. Peach rosette mosaic virus, PRMV)

Wirus mozaikowatej rozetowatoœci brzoskwini wykryto na plantacji w po³udnio-
wo-zachodniej czêœci stanu Michigan (USA) oraz stanu Ontario (Kanada) w krze-
wach borówki wysokiej odmian ‘Jersey’ oraz ‘Berkeley’ posadzonych do gleby
zainfekowanej wirusem [45].

Liœcie borówki pora¿onej PRMV s¹ silnie zdeformowane. U odmiany ‘Jersey’mia-
³y one kszta³t pó³ksiê¿yca, u odmiany ‘Berkeley’ zaœ by³y ³y¿eczkowato wygiête,
o silnie zredukowanej powierzchni blaszki liœciowej. Nie obserwowano ¿adnych chlo-
rotycznych lub nekrotycznych zmian na liœciach chorych krzewów. Nie wystêpowa³y
tak¿e jakiekolwiek objawy pora¿enia wirusem na pêdach czy na owocach [43, 46].

Naturalnymi gospodarzami wirusa s¹ winoroœl [26] i brzoskwinia [47]. Bezobja-
wowe infekcje PRMV notowano u roœlin Rumex crispus L., Solanum carolinense L.,
Taraxacum officinale WEB.

PRMV jest przenoszony w warunkach naturalnych przez nicienie Xiphinema
americanum COBB [58, 59] i Longidorus diadecturus EVELEIGH et ALLEN [43].

Brak jest jakichkolwiek danych dotycz¹cych ekonomicznego znaczenia wirusa
w uprawach borówki wysokiej.
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Wirus pierœcieniowej plamistoœci tytoniu
(ang: Tobacco ringspot virus, TRSV)

Po raz pierwszy TRSV wykryto w roœlinach borówki wysokiej odmian ‘Pem-
berton’, ‘Stanley’, ‘Rubel’, i ‘Concorde’ rosn¹cych na terenie kilku stanów Ameryki
Pó³nocnej. Chore roœliny obserwowano tak¿e w stanach Connecticut, Michigan, New
Jersey, Illinois. Na zdeformowanych liœciach obserwowano nekrotyczne plamy oraz
dziurkowatoœæ. Zahamowane we wzroœcie pêdy zamiera³y. Plon owoców chorych
krzewów by³ wyraŸnie ni¿szy. Odmian¹ odporn¹ na pora¿enie wirusem okaza³a siê
odmiana ‘Jersey’ [64].

TRSV jest gatunkiem polifagicznym pora¿aj¹cym ponad 90 gatunków ró¿nych
roœlin nale¿¹cych do 28 rodzin. Patogen jest przenoszony w okresie wegetacji przez
nicienie z rodzaju Xiphinema [58, 59], owady: Thrips tabaci LINDEMAN, Aphis
gossypii GLOVER, Myzus persicae (SULZER), Melanopus sp., Epitrix hirtipennis
MELSHEIMER, a tak¿e z nasionami i z py³kiem [64].

Wirus pierœcieniowej plamistoœci pomidora
(ang. Tomato ringspot virus, TomRSV)

Chore krzaki borówki wysokiej, w których wykryto obecnoœæ wirusa pierœcie-
niowej plamistoœci pomidora obserwowano na plantacjach w stanie Washington
(USA) [25]. Dziesiêæ lat póŸniej chorobê zauwa¿ono na roœlinach borówki na terenie
stanu Oregon (USA) [15].

TomRSV jest polifagiem pora¿aj¹cym oprócz borówki wysokiej ponad 35 ga-
tunków roœlin jedno- i dwuliœciennych. Z obserwacji prowadzonych przez Johnson
[25] wynika, ¿e na chorych borówkach rozwijaj¹ siê zdeformowane liœcie pokryte
chlorotycznymi plamami œrednicy 2–5 mm. Nekrotyczne plamy o podobnych wymia-
rach s¹ obecne na pêdach. Czasem obserwuje siê zamieranie pojedynczych pêdów lub
ca³ych krzaków. Plon owoców z chorych krzaków jest wyraŸnie ni¿szy, a ich wartoœæ
handlowa obni¿ona. Do podatnych na infekcje wirusem odmian borówki nale¿¹
‘Atlantic’, ‘Dixie’, ‘Earliblue’, ‘Olympia’. Odmian¹ odporn¹ jest odmiana ‘Bluecrop’.

Wirus pierœcieniowej plamistoœci pomidora jest spotykany rzadziej ni¿ TRSV na
plantacjach borówki. Rozprzestrzenia siê w nasadzeniach stosunkowo wolno i musi
min¹æ kilka lat od infekcji zanim pojawi¹ siê objawy choroby [37].

Wirus jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmna¿ania materia³u
szkó³karskiego. W okresie wegetacji wektorem TomRSV s¹ nicienie Xiphinema
americanum [58, 59].

Brak jakichkolwiek danych dotycz¹cych szkodliwoœci wirusa w stosunku do
krzewów borówki wysokiej [44].
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Ochrona borówki amerykañskiej
przed chorobami wirusowymi

Wydaje siê, ¿e zalecenia ochrony dla producentów borówki amerykañskiej s¹
proste i sprowadzaj¹ siê do rozpoczynania uprawy od zdrowego materia³u szkó³kar-
skiego pochodz¹cego z pewnego i sprawdzonego Ÿród³a, tym bardziej, ¿e obecnie
wraz z coraz czêstszym sprowadzaniem materia³ów z zagranicy istnieje mo¿liwoœæ
zawleczenia do kraju chorób do tej pory niewystêpuj¹cych.

Stanowisko pod uprawê borówki wysokiej winno byæ wolne od nicieni, a roœliny
poddawane starannej ochronie przed owadami (mszyce, czerwce). W okresie wegeta-
cji nale¿y prowadziæ systematyczne lustracje plantacji borówki i bezwzglêdnie usu-
waæ z uprawy ka¿d¹ roœlinê, u której zauwa¿y siê jakiekolwiek zmiany wskazuj¹ce, na
ich infekcyjne pochodzenie lub, w której zostanie wykryty wirus(y) w wyniku
przeprowadzonych testów diagnozuj¹cych sprawcê [17, 18, 33].

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e spoœród oœmiu opisanych w pracy wiroz borówki wysokiej,
cztery – pstroœæ liœci borówki wysokiej, mozaikowata rozetkowatoœæ brzoskwini,
pierœcieniowa plamistoœæ pomidora i pierœcieniowa plamistoœæ tytoniu uznawane s¹
za obiekty kwarantannowe (Dziennik Ustaw z 2004 r Nr 61 poz. 571, Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 III 2004 w Sprawie zapobiegania
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów kwarantannowych, za³¹cznik A
czêœæ A „Organizmy kwarantannowe (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2004), których
wprowadzenie oraz rozprzestrzenianie na terytorium wspólnoty jest zabronione”).

Testowanie roœlin borówki wysokiej na obecnoœæ wirusów

Najproœciej by³oby usuwaæ wszystkie roœliny wykazuj¹ce jakiekolwiek widoczne
makroskopowo objawy chorobowe. Jednak bardzo czêsto odmiany lub pojedyncze
roœliny, mimo ¿e nie wykazuj¹ ¿adnych objawów, s¹ pora¿one i stanowi¹ potencjalne
Ÿród³o infekcji dla s¹siednich zdrowych egzemplarzy. Zachodzi wiêc koniecznoœæ
sprawdzania zdrowotnoœci roœlin przy u¿yciu metod diagnostycznych, które w³aœci-
wie dobrane pozwol¹ na eliminacjê z rozmna¿ania i uprawy osobników chorych.

Najstarsz¹ metod¹ s³u¿¹c¹ do wykrywania wirusów w roœlinach jest test biolo-
giczny, który ze wzglêdu na sw¹ bardzo wysok¹ czu³oœæ mo¿na uznaæ za najlepszy.
Polega on na próbie zaka¿enia okreœlonych roœlin wskaŸnikowych odpowiednio przy-
gotowanym materia³em z badanej roœliny. Roœliny wskaŸnikowe wykorzystywane do
wykrywania poszczególnych wirusów borówki wysokiej zestawiono w tabeli 2.

Kolejnym rodzajem testów przy u¿yciu, których mo¿na wykryæ i zidentyfikowaæ
wirusy s¹ testy serologiczne. Od kilku lat najczêœciej u¿ywany jest test ELISA (ang.
Enzyme Linked Immunosorbent Assay) czyli test immunosorpcyjny ze zwi¹zanym
antygenem, zw³aszcza jego bezpoœredni wariant, test DAS-ELISA(Double Antybody
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Tabela 2. Mo¿liwoœæ wykrywania wirusów borówki wysokiej

Wirus Test biologiczny(roœlina wskaŸnikowa) Literatura ELISA RT-PCR Literatura

BSSV V. corymbosum ‘Jersey’ [30, 41] + – [6, 41]

BLMoV Ch. amaranticolor, Ch. quinoa, Nicotiana
clevelandii, N. tabacum ‘Xanthi’

[30, 42] + – [6, 42]

BRRV V. corymbosum ‘Cabot’, ‘Stanley’ [50] + + [6, 21]

BlScV Ch. quinoa, N. occidentalis [29] + + [5, 16]

BlShV N. benthamiana, N. clevelandii, N. silvestris,
N. tabacum ‘Samsun’, ‘Havana 425’

[14, 30] + + [4, 6]

PRMV Ch. amaranticolor, Ch. quinoa [45] + – [45]

TomRSV Ch. quinoa, Cucumis sativus, ‘National Pickling’,
N. tabacum ‘Bierley’

[15, 30,
44]

+ – [45]

TRSV Ch. amaranticolor, Ch. quinoa, C. sativus,
Lycopersicon esculentum, N. clevelandii,
N. tabacum, N. glutinosa, Phaseolus vulgaris
Vigna unguiculata

[14, 15,
30, 53]

+ – [45]

Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Zosta³ on zaadoptowany do
potrzeb wirusologii roœlinnej przez Clarka i Adamsa [13]. Jak wynika z danych
zebranych w tabeli 2, wszystkie wirusy infekuj¹ce krzewy borówki wysokiej mog¹
byæ wykrywane przy u¿yciu tego testu. Obecnie dostêpne s¹ na rynku zestawy
odczynników (ELISA set lub ELISA kit) do wykrywania BSSV, BLMoV, BRRV,
BlScV, BlShV, PRMV, TomRSV i TRSV.

Ostatnio do wykrywania wirusów oparzeliny borówki wysokiej, szoku borówki wy-
sokiej oraz czerwonej pierœcieniowej plamistoœci borówki wysokiej mo¿na wykorzystaæ
technikê ³añcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) (tab. 2).

O wiarygodnoœci przeprowadzanych testów czêsto decyduje termin ich wykona-
nia oraz rodzaj badanej tkanki. Zwykle Ÿród³em inokulum do testu biologicznego s¹
liœcie pobierane w fazie najintensywniejszego wzrostu wegetatywnego roœliny; w ta-
kim materiale szuka siê te¿ wirusów metodami serologicznymi i molekularnymi.
Sk³ad chemiczny borówki jest jednak specyficzny (niskie pH, wysoka zawartoœæ
fenoli) zatem konieczne by³o zmodyfikowanie buforów ekstrakcyjnych w celu pod-
trzymania trwa³oœci wirusa [22, 30], a do testów lepiej ni¿ liœcie w wielu przypadkach
nadawa³y siê kwiaty [27, 33]; terminem najczêœciej zalecanym jest wczesna wiosna.
Natomiast wirusa oparzeliny naj³atwiej wykryæ by³o testem ELISA, jeœli materia³em
pobieranym by³y w pe³ni rozwiniête liœcie; w teœcie wykorzystuj¹cym RT-PCR
najbardziej przydatne by³y kwiaty [22]. Hepp i Converse [23] wykazali, ¿e wirusa
czerwonej pierœcieniowej plamistoœci borówki lepiej wykrywaæ testem ELISA
w okresie zimowym w czasie spoczynku roœliny, a najlepsz¹ tkank¹ do takiego testu
by³a kora lub p¹ki kwiatowe.

Praca przedstawia podstawowe choroby wirusowe borówki amerykañskiej z po-
daniem symptomów chorobowych, czynników etiologicznych i sposobów rozprze-
strzeniania. Znajomoœæ tych faktów jest istotna w warunkach zagro¿enia wirozami
borówki. Poniewa¿ zainteresowanie upraw¹ borówki amerykañskiej roœnie z roku na
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rok, zarówno w Polsce jak i w Europie, nale¿y siê zatem spodziewaæ, ¿e choroby
wirusowe zaczn¹ siê na nich pojawiaæ, a ich obecnoœæ w Europie bêdzie – lub ju¿ jest
[12] – potwierdzana odpowiednimi badaniami. Zagro¿enie jest wiêc realne. Produ-
cenci powinni byæ œwiadomi, ¿e podstaw¹ eliminacji wiroz jest wprowadzanie do
uprawy zdrowego materia³u szkó³karskiego. Koniecznoœci¹ jest te¿ zweryfikowanie
stanu zdrowotnego roœlin znajduj¹cych siê ju¿ w uprawie, w celu wyeliminowania
Ÿróde³ wirusa. Uzasadnione s¹ zatem badania przesiewowe, a tak¿e takie, które dosto-
suj¹ powszechnie stosowane techniki diagnostyczne do warunków uprawowych
i klimatycznych naszego kraju.

Badania tego rodzaju zosta³y podjête w Polsce od 2007 w Katedrze Fitopatologii
SGGW w Warszawie oraz w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie. Testowane s¹ przede wszystkim roœliny z plantacji i szkó³ek, u których zaobser-
wowano objawy podejrzane o charakter wirusowy. Do wykrywania BBSV, BlMoV,
BlScV, BlShV, PRMV, TRSV zastosowano komercyjne zestawy diagnostyczne do
testów ELISA firmy AGDIA (USA). Na podstawie pierwszych wyników mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e wiêkszoœæ podejrzanych objawów jest wywo³ana przez czynniki
inne ni¿ infekcja wirusowa. Obecnoœæ wirusa pstroœci liœci borówki wysokiej BlMoV
wykrytego w pojedynczym krzewie z objawami w trakcie testów na SGGW wymaga
dalszego potwierdzenia.
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Virus diseases of highbush blueberry

Key words: symptoms, small fruit, vectors, viruses

Summary

Virus diseases of blueberry are shortly described in the paper: Blueberry shoe-
string virus BSSV, Blueberry leaf mottle virus BLMoV, Blueberry red ringspot virus
BRRV, Blueberry scorch virus BlScV, Blueberry shock virus BlShV, Peach rosette
mosaic virus PRMV, Tobacco ringspot virus TRSV, and Tomato ringspot virus
TomRSV. Geographical distribution, symptoms, host range, and mode of trans-
mission are described. The methods of indexing are summarized with respect to
biological, serological and molecular techniques available for blueberry.
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Morfologia s³onecznika i jego wystêpowanie

S³onecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.) jest jednym z 67 gatunków s³o-
neczników [2], z rodziny astrowatych (Asteraceae). Jego nazwa pochodzi z jêzyka
greckiego: helios oznacza s³oñce, a anthus kwiat. Nazwa w�pe³ni oddaje morfologiê
roœliny, której charakterystycznym elementem jest okr¹g³y kwiat o du¿ych p³atkach,
na ogó³ ¿ó³tych. Wystêpuj¹ równie¿ odmiany o�kwiatach czerwonych lub purpuro-
wych. Morfologiczny „kwiat” jest zbiorem pojedynczych kwiatów zebranych w du¿y
kwiatostan typu koszyczek. Brze¿ne kwiaty jêzyczkowe s¹ du¿e i ¿ó³te, œrodkowe
kwiaty rurkowe – brunatne i drobne. Owocem jest jadalna nie³upka o skórzastej
owocni, nie zrastaj¹cej siê z pojedynczym nasieniem. £odyga s³onecznika jest
wzniesiona, prosta, sztywna, gruba, pojedyncza lub s³abo rozga³êziaj¹ca siê, osi¹ga
od 0,5 m do 3 m wysokoœci. Liœcie s³onecznika s¹ sercowate, du¿e, ogonkowe,
szorstkie, o pi³kowanych brzegach, u³o¿one skrêtolegle.

Pierwotnie roœlina ta wystêpowa³a na terenie USA i Meksyku, w Europie zaœ za-
czê³a pojawiaæ siê w XVI wieku, pocz¹tkowo w Hiszpanii i Anglii. S³onecznik mia³
szerokie zastosowanie jako Ÿród³o bia³ka, do czasu gdy w 1830 roku Rosjanie wyho-
dowali odmiany bogate w oleje, co sprawi³o, ¿e s³onecznik sta³ siê na�pocz¹tku XX
wieku jedn¹ z wa¿niejszych roœlin oleistych. Obecnie uprawiany jest niemal na ca³ym
œwiecie jako roœlina oleista, do produkcji olejów spo¿ywczych, technicznych i substy-
tutów olejów napêdowych. S³onecznik, ze wzglêdu na ogromn¹ produkcjê masy
zielonej, wykorzystywany jest te¿ jako roœlina pastewna. Na paszê nadaj¹ siê równie¿
wyt³oki po produkcji oleju. Ponadto jest popularn¹ roœlin¹ ozdobn¹, lecznicz¹ i jadal-
n¹, a tak¿e przydatn¹ przy produkcji miodu [2].
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Allelopatia s³onecznika zwyczajnego w uprawach rolniczych

S³onecznik jest roœlin¹ znan¹ z wysokiego potencja³u allelopatycznego [4, 8, 10,
11, 15, 17, 29, 32, 36]. Pojêcie potencja³u allelopatycznego okreœla zdolnoœæ danego
zwi¹zku lub ekstraktu z tkanek roœliny do hamowania kie³kowania nasion oraz
wzrostu i rozwoju siewek innych roœlin.

Wykazano, ¿e s³onecznik uwalnia do œrodowiska zwi¹zki toksyczne dla innych
roœlin [36]. Mia³y one hamuj¹cy wp³yw na kie³kowanie i rozwój siewek przymiotna
kanadyjskiego (Erigeron canadensis L.), rudbeki ow³osionej (Rudbeckia hirta L.),
szar³atu szorstkiego (Amaranthus retroflexus L.), stok³osy japoñskiej (Bromus japo-
nicus THUNB. ex MURR), palusznika krwawego (Digitaria sanguinalis L.) i puszca
orzêsionego (Haplopappus ciliatus NUTT.) oraz na kie³kowanie nasion samego s³one-
cznika. W badaniach stosowano ekstrakty z ró¿nych organów tej roœliny – liœci, korze-
ni, pêdu, a�tak¿e z�gleby, na której ros³y s³oneczniki [36]. Intensywnoœæ hamowania
wzrostu oraz opóŸnienie rozwoju siewek by³y ró¿ne w zale¿noœci od gatunku roœliny
poddanej dzia³aniu zwi¹zków allelopatycznych. Zwi¹zki allelopatyczne s³onecznika
by³y te¿ powodem zahamowania wzrostu sorgo (Sorghum bicolor (L.) MOENCH) [32].
Ograniczenie wzrostu siewek tej roœliny obserwowano zarówno po�zastosowaniu
wodnego ekstraktu z�tkanek, jak i wysuszonych resztek s³onecznika umieszczonych
w glebie. Doœwiadczenia Batish i in. [4] potwierdzi³y, ¿e kie³kowanie, a póŸniej
wzrost siewek guaru (Cyamopsis tetragonoloba L.), sorgo (Sorghum bicolor), rozple-
nicy amerykañskiej (Pennisetum americanum (L.) LEEKE) i kukurydzy (Zea mays L.)
by³y zahamowane na polach, gdzie wczeœniej uprawiano s³oneczniki. Obni¿enie
plonów tych roœlin zwi¹zane by³o równie¿ z obecnoœci¹ w glebie zwi¹zków allelopa-
tycznych, pochodz¹cych ze s³onecznika. Negatywne dzia³anie zwi¹zków zawartych
w wodnych ekstraktach z liœci s³onecznika zaobserwowano ponadto dla gorczycy
bia³ej (Sinapis alba L.) i pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) [8, 10]. Wykazano, ¿e
s³onecznik stosowany w postaci mulczu, w który wysiewano nastêpnie pszenicê
ozim¹ ogranicza³ jej zachwaszczenie [6].

�ród³em allelozwi¹zków s³onecznika mog¹ byæ wszystkie jego organy, zarówno
wegetatywne: liœcie, ³odygi, korzenie jak i generatywne: owoce, kwiaty i nasiona.
Jednak w oddzia³ywaniach na inne roœliny wiêksze znaczenie maj¹ zwi¹zki synte-
tyzowane w liœciach, podczas gdy korzenie i ich wydzieliny charakteryzuj¹ siê
znacznie mniejszym potencja³em allelopatycznym [11]. Zwi¹zkom allelopatycznym
pochodz¹cym z�czêœci generatywnych s³onecznika przypisuje siê inn¹, choæ równie
wa¿n¹ rolê, tak¹ jak zabezpieczenie nasion przed gniciem, co zwiêksza mo¿liwoœæ ich
d³ugiego przetrwania w glebie bez obni¿ania ich ¿ywotnoœci.
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Budowa chemiczna zwi¹zków allelopatycznych s³onecznika

S³onecznik zawiera szereg zwi¹zków allelopatycznych, zarówno pobudzaj¹cych
jak i hamuj¹cych kie³kowanie oraz wzrost i rozwój innych roœlin. Zwi¹zki te znajduj¹
siê we wszystkich organach tej roœliny, a tak¿e w glebie, na której rós³ s³onecznik,
w�jego rozk³adaj¹cych siê resztkach i wydzielinach korzeniowych. Ju¿ w 1968 roku
Wilson i Rice [36] przypisywali hamuj¹ce dzia³anie ekstraktów ze�s³onecznika wyso-
kiemu stê¿eniu kwasów chlorogenowego i izochlorogenowego. Zwi¹zki fenolowe
w ekstraktach ze s³onecznika zidentyfikowali Reigosa i in. [31], którzy ponadto
zbadali ich wp³yw na kie³kowanie nasion i wzrost siewek szeœciu gatunków chwas-
tów. Testowano wp³yw nastêpuj¹cych kwasów: ferulowego, galusowego, p-kumaro-
wego, p-hydroksybenzoesowego, wanilinowego i p-wanilinowego. Batish i in. [4]
przypisywali zahamowanie wzrostu i obni¿enie plonu guaru, sorgo, rosoplenicy
amerykañskiej i kukurydzy zwi¹zkom fenolowym, wykrytym w glebie zebranej z pól,
na których wczeœniej rós³ s³onecznik. Hamuj¹cy wp³yw zwi¹zków fenolowych na
wzrost roœlin wykazali tak¿e Azania i in. [2], którzy stwierdzili, ¿e s³onecznik
uwalnia³ do gleby zwi¹zki, takie jak: kwas gentyzynowy, galusowy, kawowy, wanili-
nowy, chlorogenowy, p-kumarowy, p-hydroksybenzoesowy i ferulowy. Ghafar i in.
[13] badali zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w�ekstraktach z ró¿nych organów
s³onecznika. Wy¿sz¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych odnaleziono w�liœciach
(0,0316 mmol · g–1) ni¿ w ³odydze (0,016 mmol · g–1). Za pomoc¹ chromatografii
bibu³owej zidentyfikowali równie¿ poszczególne zwi¹zki fenolowe w ró¿nych czêœ-
ciach roœlin. W ekstraktach z liœci zidentyfikowano kwas chlorogenowy, kawowy,
syryngowy, wanilinowy oraz ferulowy, w pêdach natomiast stwierdzono wystêpowa-
nie kwasu chlorogenowego, ferulowego i wanilinowego, a w wyci¹gach z korzeni
jedynie kwasu ferulowego. Podobne dane otrzymali Bernat i in. [7], którzy w�tkan-
kach s³onecznika zidentyfikowali nastêpuj¹ce zwi¹zki: kwas galusowy, chlorogeno-
wy, kawowy, katechinê i epikatechinê. Stwierdzili ponadto, ¿e stê¿enie tych zwi¹z-
ków jest ró¿ne w zale¿noœci od organu roœliny.

Z tkanek s³onecznika wyizolowano tak¿e zwi¹zki chemiczne, bêd¹ce terpeno-
idami [23–26]. Wykryto przy tym obecnoœæ trzech nowych bioaktywnych bisnorses-
kwiterpenów typu jononów, takich jak annuionony i�nowych norbisabolenów, czyli
helinorbisabonów (rys. 1). Obecnoœæ annuiononów A-D w tkankach s³onecznika
potwierdzi³ Vyvyan [34] (rys. 2). Ponadto w laboratorium Maciasa z tkanek s³onecz-
nika wyizolowano seskwiterpeny laktonowe [19, 27]. W swoich pracach omówili je
tak¿e Vyvyan [34] oraz De Luque i�in. [12]. Jest to 13 zwi¹zków takich jak: annuolidy
A-G (rys. 3), heliangolidy (np. leptokarpina), germakranolidy, guaianolidy, melam-
polid, cis-germakranolid. Niektóre z nich, podobnie jak poprzednie, by³y stymula-
torami wzrostu jednych roœlin, a�inhibitorami innych. W przypadku guaianolidów
zaobserwowano ich hamuj¹cy wp³yw na kie³kowanie nasion sa³aty (Lactuca sativa
L.), germakranolidy zaœ okaza³y siê silnymi stymulatorami wzrostu korzeni roœlin
dwuliœciennych.
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Rysunek 1. Wybrane terpenoidy wystêpuj¹ce w tkankach s³onecznika zwyczajnego (Helian-
thus annuus L.) ([24], zmodyfikowane)

Rysunek 2. Annuionony A-D ([34] zmodyfikowane)



W ekstraktach z liœci s³onecznika stwierdzono wystêpowanie du¿ych iloœci
seskwiterpenów, wœród których zidentyfikowano dwie nowe grupy. By³y to�helie-
spirony [20, 24, 34] oraz heliannuole A-K [12, 14, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 34] (rys. 4).
Heliannuole hamowa³y wzrost roœlin dwuliœciennych, a stymulowa³y kie³kowanie
nasion i wzrost siewek gatunków roœlin jednoliœciennych. Heliannuole A, C, H, I i K
hamowa³y kie³kowanie nasion sa³aty, a heliannuole C, G, H, I oraz K stymulowa³y
wzrost korzeni jêczmienia [27]. Ze s³onecznika wyizolowano tak¿e flawonoidy
i chalkony, ale tylko niektóre z�nich wykazywa³y aktywnoœæ allelopatyczn¹. Chalko-
ny dzia³a³y hamuj¹co g³ównie na kie³kowanie nasion i wzrost korzeni, a flawonoidy
na wzrost pêdów [34]. Wœród chalkonów Macias i in. [22–24] wyizolowali kulkulka-
ninê B, heliannon A, a spoœród flawonoidów odnaleŸli tambulinê oraz heliannon B
i C. Kulkulkanina B hamowa³a wzrost pêdów, a heliannony B i C wzrost wyd³u¿enio-
wy pêdów i korzeni pomidora zwyczajnego (Lycopersicon esculentum MILL.). Ohno
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Rysunek 3. Annuolidy A-G ([34] zmodyfikowane)



i in. [28] badali wp³yw diversifolidu oraz sundiversifolidu (rys. 5) – zwi¹zków wyizolo-
wanych z kie³kuj¹cych nasion s³onecznika – na wzrost pêdów i korzeni sa³aty, celozji
grzebieniastej (Celosia cristata L.), pomidora zwyczajnego, palusznika orzêsionego
(Digitaria ciliaris (RETZ.) KOELER) i chwastnicy jednostronnej (Echinochloa crus-galli
(L.) BEAUV.). Wykazano, ¿e zwi¹zki te charakteryzowa³y siê zró¿nicowan¹ aktyw-
noœci¹ i w ró¿ny sposób wp³ywa³y na zastosowane w doœwiadczeniu roœliny.
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Rysunek 4. Heliannuole A-K ([14] zmodyfikowane)
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Rysunek 5. Wybrane zwi¹zki allelopatyczne wystêpuj¹ce u s³onecznika zwyczajnego (He-
lianthus annuus L.) ([23, 28], zmodyfikowane)



Mechanizm dzia³ania zwi¹zków
allelopatycznych s³onecznika

Skutki dzia³ania zwi¹zków allelopatycznych mo¿na opisywaæ na podstawie
ocenianych wizualnie zmian w wygl¹dzie roœlin. Allelozwi¹zki wp³ywaj¹c na prze-
miany biochemiczne i procesy fizjologiczne roœlin wywo³uj¹ efekty wtórne, takie jak
opóŸnienie lub zahamowanie kie³kowania, zahamowanie lub stymulacjê wzrostu
korzeni oraz czêœci nadziemnych roœlin. Zmiany te odbijaj¹ siê ostatecznie na wiel-
koœci i jakoœci plonów.

Allelozwi¹zki s³onecznika jako inhibitory kie³kowania nasion. Jedn¹ z metod
badania w³aœciwoœci allelopatycznych roœlin w warunkach laboratoryjnych, mo¿e
byæ ocena wp³ywu wodnych ekstraktów uzyskanych z tkanek tych roœlin na�kie³ko-
wanie nasion ró¿nych gatunków roœlin. W naturalnych ekosystemach dzia³anie
ekstraktów wodnych ma niewielkie i raczej krótkotrwa³e znaczenie jedynie podczas
rozk³adu obumar³ych czêœci roœlin. W warunkach laboratoryjnych wykazano zaha-
mowanie kie³kowanie nasion gorczycy i pszenicy w obecnoœci wodnych ekstraktów
z suszu uzyskanego z liœci s³onecznika [8]. Intensywnoœæ hamowania kie³kowania
nasion zale¿a³a jednak od gatunku roœliny, co wskazuje na du¿e ró¿nice we wra¿li-
woœci na zwi¹zki allelopatyczne s³onecznika miêdzy tymi dwoma gatunkami.
W obecnoœci wodnego ekstraktu z liœci s³onecznika o stê¿eniu 10% (w/o) kie³kowa³o
90% nasion pszenicy, podczas gdy kie³kowanie nasion gorczycy bia³ej by³o mniejsze
ni¿ 7%. Natomiast w obecnoœci wodnych ekstraktów z korzeni s³onecznika kie³ko-
wanie nasion tych roœlin by³o podobne [11]. W przypadku ekstraktu o�najwy¿szym
stosowanym stê¿eniu – 7,5% (w/o) kie³kowanie nasion gorczycy by³o hamowane
w�95%, podczas gdy�kie³kowanie nasion pszenicy tylko w 5%. Toksyczny efekt
ekstraktu z liœci s³onecznika na kie³kowanie nasion wykazano tak¿e w�badaniach
Bogatek i in. [10], Gniazdowskiej i in. [15], Oracz i in. [29] i Kupid³owskiej i in. [17].
Po kilku dniach ekspozycji nasion gorczycy na 10% (w/o) wodny ekstrakt z suchych
liœci s³onecznika kie³kowa³o tylko oko³o 5% nasion, które nastêpnie nie tworzy³y
normalnych siewek [10]. W nasionach poddanych dzia³aniu allelozwi¹zków, zaobser-
wowano wzrost stê¿enia kwasu abscysynowego (ABA) [15]. W nasionach
traktowanych 10% (w/o) wodnym ekstraktem ze s³onecznika stê¿enie ABA by³o
ponad dwukrotnie wy¿sze ni¿ w nasionach kontrolnych. Zarejestrowano tak¿e obni-
¿enie emisji etylenu przez nasiona gorczycy traktowane tym ekstraktem. Zwi¹zki
allelopatyczne s³onecznika wp³ywaj¹ bowiem na aktywnoœæ enzymów uczestni-
cz¹cych w syntezie etylenu. Produkcja etylenu zale¿y od dostêpnoœci kwasu 1-amino-
cyklopropano-1-karboksylowego (ACC), powstaj¹cego na skutek aktywnoœci syn-
tazy ACC i�nastêpnie przemiany ACC do etylenu katalizowanej przez oksydazê ACC.
W nasionach kie³kuj¹cych w�obecnoœci ekstraktu z liœci s³onecznika pocz¹tkowo
wzrasta³a aktywnoœæ syntazy ACC, czemu towarzyszy³ przejœciowy wzrost produkcji
etylenu, co odpowiada³o prawdopodobnie tzw.�stresowemu etylenowi. Przed³u¿aj¹ce

62 I. Siegieñ, A. Trocka, K. Bosa, R. Bogatek, A. Gniazdowska



siê traktowanie nasion zwi¹zkami allelopatycznymi s³onecznika prowadzi³o jednak
do spadku aktywnoœci syntazy ACC [15]. Aktywnoœæ oksydazy ACC kszta³towa³a siê
podobnie do�aktywnoœci syntazy ACC i w nasionach traktowanych by³a 3-krotnie
ni¿sza ni¿ w nasionach kontrolnych, kie³kuj¹cych w wodzie. Biosynteza etylenu
mog³a byæ równie¿ ograniczona przez wysokie stê¿enie CO2. Obserwowano zwiêk-
szon¹ emisjê CO2 w nasionach traktowanych allelozwi¹zkami [15], co mo¿e suge-
rowaæ wzrost fermentacji i podwy¿szon¹ aktywnoœæ dehydrogenazy alkoholowej.
Wydaje siê, ¿e�zwi¹zki fenolowe, zawarte w ekstrakcie ze s³onecznika ograniczaj¹
wnikanie tlenu do zarodka, prowadz¹c do obni¿enia oddychania tlenowego. Œwiadcz¹
o tym wyniki badañ wp³ywu ekstraktów z liœci s³onecznika na pobieranie tlenu przez
nasiona gorczycy bia³ej [33]. W nasionach kontrolnych zaobserwowano typowy dla
procesu kie³kowania wzrost pobierania tlenu i intensywnoœci oddychania. W nasio-
nach umieszczonych w 5% (w/o) wodnym ekstrakcie z liœci s³onecznika, wzrost
pobierania tlenu nast¹pi³ dopiero po 4 dniach, a 8 dnia obserwowano nieznaczny
spadek. W przypadku nasion umieszczonych w 10% (w/o) ekstrakcie z liœci s³onecz-
nika pobieranie tlenu utrzymywa³o siê na niskim poziomie, a nieznaczny wzrost by³
widoczny dopiero po 4 dniach eksperymentu. Zaobserwowano równie¿ wzrost aktyw-
noœci dehydrogenazy alkoholowej (ADH) [33]. W nasionach kontrolnych aktywnoœæ
ADH pozostawa³a na niskim poziomie, podczas gdy znacznie wzrasta³a w�nasionach
traktowanych 5% (w/o) ekstraktem. W nasionach umieszczonych w wodnym ekstrak-
cie z liœci s³onecznika o stê¿eniu 10% (w/o) aktywnoœæ tego enzymu by³a 6-krotnie
wy¿sza ni¿ w nasionach kie³kuj¹cych w�obecnoœci ekstraktu o ni¿szym 5% (w/o)
stê¿eniu [33].

Analizowano tak¿e wp³yw wodnego ekstraktu z liœci s³onecznika na procesy
kataboliczne zachodz¹ce podczas kie³kowania nasion gorczycy bia³ej [17]. Zaobser-
wowano, ¿e w obecnoœci allelozwi¹zków s³onecznika procesy kataboliczne w�bada-
nych nasionach by³y znacz¹co hamowane. W nasionach gorczycy wystêpuj¹ trzy
rodzaje organelli, zawieraj¹cych materia³y zapasowe. S¹ to cia³a bia³kowe z�globo-
idalnymi ziarnami zanurzonymi w bezpostaciowej matriks – ziarna myrozynowe oraz
kuliste cia³a olejowe upakowane blisko siebie, ale nigdy nie zlewaj¹ce siê [35].
W�nasionach kontrolnych, po kilkunastu godzinach inkubacji w wodzie, zaobserwo-
wano zmiany strukturalne cia³ bia³kowych, a w rezultacie ich proteolizy, powstawa³y
niewielkie wakuole. W zarodkach kontrolnych znacz¹co spada³a te¿ liczba cia³
olejowych oraz wytworzonych miêdzy nimi pa³eczkowatych struktur ³¹cz¹cych je ze
sob¹. Natomiast w nasionach poddanych dzia³aniu wodnego ekstraktu z liœci s³onecz-
nika nie zauwa¿ono degradacji cia³ bia³kowych. Sukcesywnie, lecz powoli postêpo-
wa³y jedynie zmiany w cia³ach olejowych, czemu towarzyszy³a niska, w porównaniu
z nasionami kontrolnymi, aktywnoœæ liazy izocytrynianowej, bior¹cej udzia³ w prze-
mianach t³uszczowych. Aktywnoœæ tego enzymu spada³a stopniowo podczas ekspe-
rymentu, staj¹c siê niemal niewykrywalna po kilku dniach traktowania nasion
zwi¹zkami allelopatycznymi s³onecznika [17].
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W katabolicznej fazie kie³kowania nasiona wykazuj¹ wysoki poziom oddychania.
Konsekwencj¹ tych procesów jest wzrost emisji ciep³a zaobserwowany w�nasionach
kontrolnych nasionach gorczycy [17]. W nasionach traktowanych wodnym ekstrak-
tem z liœci s³onecznika nie obserwowano takiej zale¿noœci, a przejœciowy wzrost
emisji ciep³a, który nast¹pi³ po kilkunastu godzinach pêcznienia, móg³ byæ wynikiem
reakcji oksydacyjnych zachodz¹cych w nasionach pod wp³ywem allelozwi¹zków.

Zwi¹zki allelopatyczne mog¹ wywo³ywaæ zaburzenia oddychania przez hamo-
wanie transportu elektronów w ³añcuchu oddechowym i rozprzêganie fosforylacji
oksydacyjnej. Efektem takiego dzia³ania jest spadek produkcji ATP w komórkach
roœlinnych. Na przyk³ad monoterpeny i chinony obecne w tkankach s³onecznika
mog¹ dzia³aæ jak rozprzêgacze, prowadz¹c do spadku syntezy ATP [1, 30]. Ozna-
czono stê¿enie adenozynofosforanów (ATP, ADP, AMP) w�kie³kuj¹cych nasionach
gorczycy poddanych dzia³aniu allelozwi¹zków s³onecznika [17]. Stwierdzono, ¿e
w suchych nasionach stê¿enie AMP, ADP i ATP wynosi³o odpowiednio 8,2; 27,0
i 83,0 pmol · mg–1 s.m., co stanowi³o 7%, 23% i 70% ca³kowitej puli adenozyno-
fosforanów. Stê¿enie ATP wzros³o gwa³townie po 18 godzinach kie³kowania, jednak-
¿e w nasionach kie³kuj¹cych w obecnoœci 10% (w/o) wodnego ekstraktu z liœci
s³onecznika by³o dwukrotnie ni¿sze (200 pmol · mg–1 s.m.) ni¿ w�nasionach kontrol-
nych kie³kuj¹cych w wodzie (398 pmol · mg–1 s.m.). Obni¿ona produkcja energii
w nasionach kie³kuj¹cych w obecnoœci zwi¹zków allelopatycznych s³onecznika,
wynikaj¹ca miêdzy innymi z zaburzenia procesów oddychania tlenowego mog³a byæ
jedn¹ z przyczyn zahamowania wzrostu korzenia zarodkowego.

Wp³yw allelozwi¹zków s³onecznika na wzrost i rozwój siewek ró¿nych ga-
tunków roœlin. Zwi¹zki allelopatyczne s³onecznika mog¹ pe³niæ rolê inhibitorów
wzrostu i rozwoju roœlin. Ich hamuj¹ce dzia³anie przejawia siê g³ównie w m³odych,
szybko rosn¹cych tkankach i dotyczy m.in. zaburzenia równowagi hormonalnej
tkanki. Najbardziej znacz¹cy wp³yw na tê równowagê wykazano dla zwi¹zków
fenolowych. Kwas cynamonowy, chlorogenowy oraz kwasy kumarowe i kumaryna,
obecne w tkankach s³onecznika wzmacnia³y hamuj¹ce dzia³anie ABA. Podobne
dzia³anie wykazano dla kwasu kawowego i ferulowego, wystêpuj¹cych w wysokich
stê¿eniach, co prowadzi³o do zahamowania wzrostu korzenia i hypokotyla siewek
sa³aty [18]. Monohydroksyfenole z kolei powoduj¹ degradacjê auksyn, poniewa¿ s¹
kofaktorami oksydazy IAA. Kolejnym przyk³adem zak³ócania równowagi hormo-
nalnej przez zwi¹zki fenolowe jest dzia³anie ekstraktów s³onecznika na chwast
Trianthema portulacastrum L., u którego zaobserwowano spadek zawartoœci auksyn
i giberelin oraz�wzrost zawartoœci ABA [2]. Wykazano równie¿ wzrost stê¿enia ABA
w siewkach gorczycy i pszenicy poddanych dzia³aniu zwi¹zków allelopatycznych
s³onecznika [6, 8]. Zarówno w�siewkach pszenicy i gorczycy traktowanych ekstrak-
tem z liœci s³onecznika stê¿enie ABA by³o wy¿sze w korzeniach ni¿ w�hypokotylu
i koleoptylu. We wszystkich tych organach stê¿enie ABAwzrasta³o wraz ze wzrostem
stê¿enia ekstraktu ze s³onecznika.

64 I. Siegieñ, A. Trocka, K. Bosa, R. Bogatek, A. Gniazdowska



Wykazano, ¿e wodny ekstrakt z liœci s³onecznika o�niskim (2,5 % (w/o)) stê¿eniu
zwiêksza³ wigor siewek gorczycy bia³ej i pszenicy ozimej [8]. Obserwowano stymu-
lacjê wzrostu koleoptyli, korzeni oraz ca³ych siewek gorczycy oraz pszenicy. Rów-
nie¿ œwie¿a masa siewek traktowanych tym ekstraktem, by³a wy¿sza ni¿ w�przypadku
roœlin kontrolnych. Natomiast ekstrakty s³onecznika o wy¿szych stê¿eniach (5–10%
(w/o)) powodowa³y zahamowanie wzrostu siewek gorczycy bia³ej oraz obni¿enie ich
œwie¿ej masy, a�w�przypadku pszenicy ozimej – nieznaczny wzrost siewek i przyrost
ich œwie¿ej masy [6, 8]. Stwierdzono, ¿e allelozwi¹zki s³onecznika mog¹ mieæ
bezpoœredni wp³yw na ryzogenezê. Wzrost liczby korzeni siewek pszenicy skorelo-
wany by³ ze zmianami stê¿enia ekstraktu z liœci s³onecznika, którym by³y traktowane.
Efekt taki, mo¿e byæ jednym z�przejawów przystosowania roœlin do obecnoœci
allelozwi¹zków w œrodowisku. Mo¿e równie¿ wynikaæ z faktu, ¿e zwi¹zki polifeno-
lowe zawarte w ekstrakcie ze s³onecznika s¹ kofaktorami auksyn, które z kolei mog¹
byæ stymulatorami ryzogenezy [6, 8].

Zmiany we wzroœcie siewek gorczycy bia³ej pod wp³ywem dzia³ania zwi¹zków
allelopatycznych zawartych w glebie, na której wczeœniej rós³ s³onecznik, potwier-
dzaj¹ badania polowe [11]. Zaobserwowano zahamowanie wzrostu siewek gorczycy
rosn¹cych w obecnoœci zwi¹zków allelopatycznych s³onecznika. Ca³kowita œwie¿a
masa siewek rosn¹cych przez 28 dni w glebie, w której uprzednio uprawiano
4 odmiany s³onecznika, zosta³a zredukowana œrednio o 83% w porównaniu z siewka-
mi kontrolnymi. Badania laboratoryjne Ciarki i in. [11] wskazuj¹ równie¿ na zahamo-
wanie wzrostu siewek w obecnoœci substancji allelopatycznych uwalnianych przez
siewki s³onecznika, rosn¹ce w�kulturze wspólnie z siewkami gorczycy. D³ugoœæ
siewek poddanych dzia³aniu allelozwi¹zków stanowi³a œrednio 40% d³ugoœci siewek
kontrolnych, d³ugoœæ hypokotyla 30%, a korzeni 55%. W przypadku roœlin rosn¹cych
w glebie, w�której wczeœniej uprawiano s³onecznik zaobserwowano obni¿enie aku-
mulacji œwie¿ej i suchej masy oraz zahamowanie wzrostu siewek sorgo, soi, rosople-
nicy amerykañskiej i�kukurydzy [4, 16].

Roœliny poddane dzia³aniu zwi¹zków allelopatycznych charakteryzuj¹ siê rów-
nie¿ obni¿eniem intensywnoœci fotosyntezy, co mo¿na wi¹zaæ ze zmian¹ przewod-
nictwa szparkowego liœci, które maleje w ró¿nym stopniu w zale¿noœci od stê¿enia
stosowanych allelozwi¹zków. Zwi¹zki allelopatyczne powoduj¹ zamykanie apara-
tów szparkowych, co�³¹czy siê ze wzrostem ich opornoœci dyfuzyjnej. Potwierdzaj¹ to
badania Bernata [6], w których dokonano obserwacji wp³ywu wodnych ekstraktów
z liœci s³onecznika na fotosyntezê kilkudniowych siewek gorczycy i pszenicy. Siewki
traktowane zwi¹zkami allelopatycznymi s³onecznika wykazywa³y objawy deficytu
wodnego oraz zaburzenia wymiany gazowej. Wraz ze�wzrostem stê¿enia ekstraktu,
wzglêdna zawartoœæ wody obni¿a³a siê u obu gatunków o oko³o 20%. Zaobserwo-
wano wiêdniêcie roœlin oraz obni¿enie wzglêdnej zawartoœci wody w liœciach, co nie
by³o jednak skorelowane ze wzrostem transpiracji, poniewa¿ u obu gatunków zanoto-
wano obni¿enie intensywnoœci tego procesu. Wydaje siê, ¿e obni¿enie intensywnoœci
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transpiracji postêpuj¹ce wraz z wyd³u¿aniem czasu ekspozycji i wzrostem stê¿enia
zwi¹zków allelopatycznych by³o�konsekwencj¹ wzrostu oporów dyfuzyjnych apara-
tów szparkowych [6]. Dzia³anie niektórych zwi¹zków allelopatycznych zidentyfiko-
wanych w tkankach s³onecznika na wzrost siewek i kie³kowanie nasion wybranych
roœlin przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wp³yw niektórych ze zidentyfikowanych zwi¹zków allelopatycznych wystêpuj¹cych
w tkankach s³onecznika na procesy fizjologiczne s¹siaduj¹cych roœlin

Allelozwi¹zek �ród³o allelozwi¹zków Dzia³anie zwi¹zków allelopatycznych Literatura

kwas chlorogenowy
i izochlorogenowy

ekstrakt z liœci, pêdów
i gleby, w której rós³
s³onecznik, wydzieliny
korzeniowe, rozk³ad
resztek s³onecznika

redukcja wzrostu roœlin oraz œwie¿ej i suchej
masy soi, sorgo i s³onecznika, ograniczenie
kie³kowania nasion i póŸniejszego rozwoju
siewek przymiotna kanadyjskiego, rudbeki
ow³osionej, szar³atu szorstkiego, stok³osy
japoñskiej, palusznika krwawego, puszca
orzêsionego oraz s³onecznika

[16] [36]
[2] [13]

skopolina
alfa-naftol

ekstrakt z liœci, pêdów
i gleby, w której rós³
s³onecznik

redukcja wzrostu roœlin oraz œwie¿ej i suchej
masy soi, sorgo i s³onecznika

[16] [36]

kwas
benzoesowy

ekstrakt z gleby wzrost zawartoœci MDA – peroksydacja
lipidów b³on, wyciek elektrolitów, wzrost
zawartoœci H2O2, wzrost aktywnoœci SOD,
spadek aktywnoœci katalazy i peroksydazy
w komórkach korzeni soi

[5]

Wspólna odpowiedŸ roœlin na stres wywo³ywany przez allelozwi¹zki s³onecznika.
Jednym z efektów dzia³ania allelozwi¹zków s³onecznika jest pojawiaj¹cy siê stres
oksydacyjny w tkankach traktowanych roœlin. Stres oksydacyjny powstaje na skutek
zachwiania równowagi miêdzy produkcj¹ reaktywnych form tlenu (RFT) a mo¿li-
woœciami antyoksydacyjnymi (zmiataniem RFT) w tkankach roœliny. W nasionach
traktowanych ekstraktem z liœci s³onecznika obserwuje siê�zwiêkszon¹ produkcjê
i akumulacjê reaktywnych form tlenu (H2O2) [15]. Jednym z�najbardziej znanych
skutków stresu oksydacyjnego jest peroksydacja lipidów, po³¹czona ze wzrostem
zawartoœci dialdehydu malonowego (MDA) i�zmianami w przepuszczalnoœci b³on,
efektem czego jest zwiêkszony wyciek elektrolitów z tkanek [9]. W nasionach gor-
czycy bia³ej traktowanych przez 18 godzin 10% (w/o) wodnym ekstraktem z liœci s³o-
necznika obserwowano trzykrotny wzrost zawartoœci H2O2 w stosunku do nasion
kontrolnych [29]. Zawartoœæ H2O2 wzrasta³a te¿ w miarê wyd³u¿ania eksperymentu.
Znacz¹co wzrasta³a ponadto�zawartoœæ MDA w nasionach poddanych dzia³aniu eks-
traktu. W nasionach kontrolnych stê¿enie MDA po 18 godzinach eksperymentu wyno-
si³o 1,3 nmol · g–1 s.m., a w nasionach poddanych dzia³aniu 10% (w/o) wodnego
ekstraktu z liœci s³onecznika – 6 nmol · g–1 s.m. Przed³u¿one dzia³anie zwi¹zków allelo-
patycznych s³onecznika na nasiona gorczycy bia³ej podnosi³o ostatecznie stê¿enie MDA
do 17 nmol · g–1 s.m. Zaobserwowano równie¿ zmiany w aktywnoœci enzymów anty-
oksydacyjnych w�kie³kuj¹cych nasionach gorczycy traktowanych wodnym ekstrak-
tem z liœci s³onecznika [29]. Nastêpstwem przed³u¿aj¹cego siê dzia³ania zwi¹zków
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allelopatycznych s³onecznika by³ wzrost aktywnoœci dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD) i katalazy (CAT) [29]. Po�8 dniach inkubacji nasion gorczycy w wodnym
ekstrakcie z liœci s³onecznika aktywnoœæ SOD by³a w nich dwukrotnie wy¿sza
(12,11 U · mg–1 bia³ka) ni¿ w�nasionach kontrolnych, kie³kuj¹cych w wodzie. Aktyw-
noœæ CAT wynosi³a w�nasionach kontrolnych 0,95 nmol H2O2 · mg–1 bia³ka · min–1,
a w nasionach pozostawionych na 8 dni w ekstrakcie ze s³onecznika 9,17 nmol
H2O2 · mg–1 bia³ka · min–1. Zbadano równie¿ poziom aktywnoœci reduktazy glutatio-
nowej (GR), enzymu, który odgrywa wa¿n¹ rolê w kontroli stê¿enia endogennego
H2O2 poprzez udzia³ w cyklu askorbinianowo-glutationowym i poprzez tworzenie
zredukowanego glutationu – zwi¹zku zdolnego do�zmiatania reaktywnych form
tlenu. Jednym z pierwszych efektów fitotoksycznoœci s³onecznika by³o znaczne, ale
krótkotrwa³e ograniczenie aktywnoœci GR [29]. Przed³u¿aj¹ce siê pêcznienie nasion
w obecnoœci allelozwi¹zków s³onecznika skutkowa³o wzrostem aktywnoœci GR i po
kilku dniach aktywnoœæ tego enzymu wzrasta³a do wartoœci porównywalnych
z wartoœciami obserwowanymi w nasionach kontrolnych (2,06 nmol NADPH · mg–1

bia³ka · min–1). Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e obserwowana stymulacja aktyw-
noœci enzymów antyoksydacyjnych nie wynika jednak z bezpoœredniego dzia³ania
allelozwi¹zków s³onecznika, ale jest konsekwencj¹ „wybuchu tlenowego”, wystêpu-
j¹cego podczas pierwszych godzin pêcznienia nasion [3].

Badania prowadzone na korzeniach siewek soi traktowanych kwasem cynamo-
nowym i benzoesowym o ró¿nych stê¿eniach równie¿ wykaza³y objawy stresu
oksydacyjnego [5]. Zaobserwowano, ¿e stê¿enie MDA w�korzeniach soi trakto-
wanych 100 μM roztworami kwasów – benzoesowego i cynamonowego, by³a wy¿sza
ni¿ w�roœlinach kontrolnych. Najwiêksz¹ ró¿nicê w zawartoœci MDA w�komórkach
korzeni zaobserwowano po 48 i 96 godzinach trwania eksperymentu. Peroksydacja
lipidów znacznie szybciej postêpowa³a w przypadku zastosowania roztworu kwasu
cynamonowego o wysokich stê¿eniach (100–200 μM), ni¿ roztworu kwasu benzoeso-
wego o tych samych stê¿eniach. Okreœlono równie¿ aktywnoœæ enzymów, takich jak
dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza (POX). Stwierdzono, ¿e w roœli-
nach poddanych dzia³aniu tych dwóch allelozwi¹zków (wystêpuj¹cych tak¿e w eks-
traktach z tkanek s³onecznika) nieznacznie wros³a aktywnoœæ SOD. Aktywnoœæ POX
by³a stymulowana przez roztwór kwasu cynamonowego o stê¿eniu 50 μM, ale oba
kwasy w stê¿eniu 200�μM powodowa³y zahamowanie aktywnoœci tego enzymu.
Aktywnoœæ CAT by³a hamowana przez testowane kwasy stosowane we wszystkich
analizowanych stê¿eniach. Wzrost aktywnoœci SOD sugeruje zwiêkszenie stê¿enia
produktów peroksydacji, a�inaktywacja POX i CAT wskazuje na mo¿liwoœæ akumu-
lacji H2O2 w�obecnoœci zwi¹zków allelopatycznych [5].

Allelozwi¹zki s³onecznika uniemo¿liwiaj¹ normalne kie³kowanie oraz póŸniej-
szy wzrost i rozwój siewek. Zwi¹zki te, powoduj¹c zak³ócenia równowagi poziomu
ABA i etylenu w kie³kuj¹cych nasionach, doprowadzaj¹ do spadku aktywnoœci
metabolicznej zarodka i blokuj¹ jego rozwój, a�tak¿e dalszy wzrost siewki. Zaburzaj¹

Potencja³ allelopatyczny s³onecznika 67



ponadto uruchomienie substancji zapasowych w�kie³kuj¹cych nasionach i produkcjê
energii, koniecznej do wzrostu korzenia zarodkowego. Porównanie kompleksowego
dzia³ania zwi¹zków allelopatycznych na nasiona kie³kuj¹ce w ich obecnoœci z nasio-
nami kie³kuj¹cymi w wodzie przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6. Porównanie zmian zachodz¹cych w nasionach kie³kuj¹cych w ekstrakcie z liœci
s³onecznika i w wodzie ([15] zmodyfikowany)



Podsumowanie

Szerokie spektrum dzia³ania zwi¹zków allelopatycznych s³onecznika na procesy
fizjologiczne i biochemiczne zachodz¹ce w komórkach roœlinnych œwiadczy o tym,
¿e s³onecznik jest roœlin¹ o wysokim potencjale allelopatycznym. Wp³yw allelo-
zwi¹zków s³onecznika mo¿na obserwowaæ ju¿ od�najwczeœniejszego etapu ontoge-
nezy roœliny, jakim jest kie³kowanie. Hamuj¹ one bowiem aktywacjê metaboliczn¹
zarodka, a nastêpnie opóŸniaj¹ b¹dŸ uniemo¿liwiaj¹ dalszy rozwój roœliny. W nasio-
nach kie³kuj¹cych w obecnoœci allelozwi¹zków s³onecznika mo¿e nastêpowaæ zaha-
mowanie oddychania tlenowego i wzrost emisji CO2, spowodowany fermentacj¹.
Wi¹¿e siê to�z obni¿on¹ generacj¹ energii [15, 33]. W�nasionach kie³kuj¹cych w obec-
noœci ekstraktów z liœci s³onecznika nastêpuje równie¿ wzrost stê¿enia ABA, hormo-
nu wywo³uj¹cego spoczynek nasion. Hamuj¹cy wp³yw allelozwi¹zków s³onecznika
na aktywnoœæ enzymów uczestnicz¹cych w uruchamianiu materia³ów zapasowych
uniemo¿liwia zapocz¹tkowanie kie³kowania [17].

Podczas wzrostu i rozwoju siewki zwi¹zki allelopatyczne powoduj¹ zaburzenia
równowagi hormonalnej roœlin. Allelozwi¹zki s³onecznika powoduj¹ degradacjê
auksyn, które s¹ hormonami stymuluj¹cymi wzrost roœlin, oraz zwiêkszaj¹ zawartoœæ
ABA, hamuj¹cego wzrost komórek [8]. Zwi¹zki allelopatyczne powoduj¹ tak¿e
zaburzenia procesów fotosyntezy i oddychania, co prowadzi do�obni¿onej produkcji
energii niezbêdnej do dalszego wzrostu i rozwoju siewek.

Skutkiem dzia³ania allelozwi¹zków s³onecznika jest indukcja stresu oksyda-
cyjnego [5, 9, 15, 29]. Zarówno w�nasionach jak i siewkach traktowanych zwi¹zkami
allelopatycznymi s³onecznika nastêpuje wzrost produkcji RFT, poziomu MDA, który
jest skutkiem peroksydacji lipidów oraz zwiêkszony wyciek elektrolitów z komórek,
bêd¹cy wynikiem uszkodzenia b³on cytoplazmatycznych.

Poznanie docelowych miejsc oddzia³ywania allelozwi¹zków s³onecznika w�roœli-
nach pozwoli na zaprojektowanie proekologicznych œrodków zwalczania chwastów.
Nale¿y poznaæ tak¿e mechanizmy wspó³dzia³ania ró¿nych allelozwi¹zków, poniewa¿
wiele z nich dzia³a kompleksowo, a wysoki potencja³ allelopatyczny niektórych roœlin
warunkowany jest wystêpowaniem w nich kilku zwi¹zków allelopatycznych.

Dzia³anie ró¿nych zwi¹zków allelopatycznych, pochodz¹cych ze s³onecznika,
jest bardzo z³o¿one i realizuje siê przy udziale wielu mechanizmów. Daje to du¿e
mo¿liwoœci wykorzystania tych zwi¹zków do produkcji proekologicznych herbicy-
dów. Wiêkszoœæ badañ wskazuje na du¿¹ tolerancjê pszenicy na allelozwi¹zki pocho-
dz¹ce ze�s³onecznika [8, 11]. Wy¿sza tolerancja pszenicy ni¿ wiêkszoœci dwuliœcien-
nych chwastów mo¿e byæ korzystna w�agroekosystemach, w których rozwa¿a siê
wprowadzenie allelozwi¹zków s³onecznika do ograniczenia liczebnoœci chwastów
[8]. Wydaje siê, ¿e œwie¿a lub sucha biomasa s³onecznika mo¿e byæ stosowana do
zwalczania chwastów takich jak owies g³uchy (Avena fatua L.), ambrozja bylicolistna
(Ambrosia artemissifolia L.), perz w³aœciwy (Agropyron repens (L.) BEAUV.), komosa
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bia³a (Chenopodium album L.), cynodon palczasty (Cynodon dactylon (L.) PERS.),
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli (L) BEAUV.). Hamuj¹cy wp³yw
s³onecznika na kie³kowanie nasion wielu roœlin oraz wzrost i rozwój siewek mo¿e byæ
wykorzystany w rolnictwie do walki z chwastami, co przyczyni siê do ograniczenia
stosowania syntetycznych herbicydów [2].

Literatura
[1] Abrahim D., Braquini W.L., Kelmer-Bracht A.M., Ishii-Iwamoto E.L. 2000. Effects of four monoterpenes on

germination, primary root growth, and mitochondrial respiration of maize. J. Chem. Ecol. 26(3): 611–624.
[2] Azania A.A.P.M, Azania C.A.M, Alves P.L.C.A, Palaniraj R., Kadian H.S., Sati S.C., Rawat L.S., Dahiya D.S.,

Narwal S.S. 2003. Alleopathic plants. 7. Sunflower (Helianthus annuus L). Allelopathy J. 11(1): 1–20.
[3] Bailly C. 2004. Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Sci. Res. 14: 93–107.
[4] Batish D.R., Tung P., Singh H.P., Kohli R.K. 2002. Phytotoxicity of sunflower residues against some summer

season crops. J. Agron. Crop Sci. 188: 19–24.
[5] Baziramakenga R., Leroux G.D., Smard R.R. 1995. Effects of benzoic and cinnamic acids on membrane

permeability of soybean roots. J. Chem. Ecol. 21(6): 1271–1284.
[6] Bernat W. 2005. Ocena allelopatycznego potencja³u s³onecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w ogra-

niczaniu zachwaszczenia w uprawach ekologicznych. Rozprawa doktorska. Wydzia³ Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu, SGGW.

[7] Bernat W., Gawroñska H., Ciurzyñska M. 2004. Physical properties and some chemical constituents of aqueous
extracts of sunflower cvs. ‘Lech’ and ‘Ogrodowy’. Abstract of Second European Allelopathy Symposium:
„Allelopathy – from understanding to application”: 117.

[8] Bernat W., Gawroñska H., Janowiak F., Gawroñski S.W. 2004. The effect of sunflower allelopathics on
germination and seedlings vigour of winter wheat and mustard. Zesz. Problem. Post. Nauk Rol. 496: 289–299.

[9] Bogatek R., Gniazdowska A. 2007. ROS and phytohormons in plant-plant allelopathic reaction. Plant Sign.
Behav. 2(4): 317–318.

[10] Bogatek R., Gniazdowska A., Zakrzewska W., Oracz K., Gawroñski S.W. 2006. Allelopathic effects of
sunflower extracts on mustard seed germination and seedling growth. Biol. Plant. 50(1): 156–158.

[11] Ciarka D., Gawroñska H., Ma³ecka M., Gawroñski S.W. 2004. Allelopathic potential of sunflower roots and
root exudates. Zesz. Problem. Post. Nauk Rol. 496: 301–313.

[12] De Luque A.P., Galindo J.C.G., Macias F.A., Jorrin J. 2000. Sunflower sesquiterpene lactone models induce
Orobanche cumana seed germination, Phytochemistry 53(1): 45–50.

[13] Ghafar A., Saleem B., Ul-Haq A., Qureshi M.J. 2001. Isolation and identification of allelochemicals of
sunflower (Helianthus annuus L.). Int. J. Agri. Biol. 3(1): 21–22.

[14] Ghosh S., Tuhina K., Bhowmik D.R., Venkateswaran R.V. 2007. Synthesis of heliannuols A and K, allelo-
chemicals from cultivar sunflowers and the marine metabolite helianane, unusual sesquiterpenes containing
a benzoxocane ring system. Tetrahedron 63(3): 644–651.

[15] Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R. 2007. Phytotoxic effects of sunflower (Helianthus annuus L.) leaf
extracts on germinating mustard (Sinapis alba L.) seeds. Allelopathy J. 19(1): 215–226.

[16] Irons S.M., Burnside O.C. 1982. Competitive and allelopathic effects of sunflower (Helianthus annuus). Weed
Science 30: 372–377.

[17] Kupid³owska E., Gniazdowska A., Stêpieñ J., Corbineau F., Vinel D., Skoczkowski A., Janeczko A., Bogatek R.
2006. Impact of sunflower (Helianthus annuus L.) extracts upon reserve mobilization and energy metabolism in
germinating mustard (Sinapis alba L.) seeds. J. Chem. Ecol. 32(12): 2569 – 2583.

[18] Li J., Inoue M., Nishimura H., Mizutani J., Tsuzuki E. 1993. Interaction of trans-cinnamic acid, its related phenolic
allelochemicals, andabscisicacid inseedlinggrowthandseedgerminationof lettuce.J.Chem.Ecol. 19(6):1775–1787.

[19] Macias A.F., Torres A., Molinillo J.M.G, Varela R.M., Castellano D. 1996. Potential allelopathic sesquiter-
penes lactones from sunflower leaves. Phytochemistry 43(6): 1205–1215.

[20] Macias A.F., Varela R.M., Torres A., Molinillo J.M.G. 1998. Heliespirone A. The first member of a novel
family of bioactive sesquiterpenes. Tetrahedron Lett. 39(5–6): 427–430.

[21] Macias A.F., Varela R.M., Torres A., Molinillo J.M.G. 1999. Heliannuol E. A novel bioactive sesquiterpene of
the helliannane family. Tetrahedron Lett. 40(25): 4725–4728.

[22] Macias A.F., Varela R.M., Torres A., Molinillo J.M.G. 2000. Potential allelopathic activity of natural plant
heliannanes. A proposal of absolute configuration and nomenclature. J. Chem. Ecol. 26(9): 2173 – 2186.

70 I. Siegieñ, A. Trocka, K. Bosa, R. Bogatek, A. Gniazdowska



[23] Macias F.A., Molinillo J.M.G., Torres A., Varela R.M., Castellano D. 1997. Bioactive flavonoids from
Helianthus annuus cultivars. Phytochemistry 45(4): 683–687.

[24] Macias F.A., Torres A., Galindo J.M.G., Varela R.M., Ivarez J.A.A., Molinillo J.M.G. 2002. Bioactive
terpenoids from sunflower leaves cv. ‘Peredovick’. Phytochemistry 61(6): 687–692.

[25] Macias F.A., Varela R.M., Torres A., Oliva R.M., Molinillo J.M.G. 1998. Bioactive norsequiterpenes from
Helianthus annus with potential allelopathic activity. Phytochemistry 48(4): 631–636.

[26] Macias F.A., Chinchilla D., Molinillo J.M.G., Marin D., Varela R.M., Torres A. 2003. Synthesis of heliannane
skeletons. Facile preparations of (6) – heliannuol D. Tetrahedron 59(10): 1679–1683.

[27] Macias F.A., Varela R.M., Torres A., Galindo J.M.G., Molinillo J.M.G. 2002. Allelochemicals from sun-
flowers: chemistry, bioactivity and applications. W: Chemical Ecology of Plants: Allelopathy in Aquatic and
Terrestrial Ecosystems: Inderjit, A.U. Mallik (red.), Birkhauser Verlag Basel-Boston-Berlin: 73–78.

[28] Ohno S., Tomita-Yokotani K., Kosemura S., Node M., Suzuki T., Amano M., Yasui K., Goto T., Yamamura S.,
Hasegawa K. 2001. A spieces – selective allelopathic substances from germinating sunflower (Helianthus
annuus L.) seeds. Phytochemistry 56(6): 577–581.

[29] Oracz K., Bailly C., Gniazdowska A., Côme D., Corbineau F., Bogatek R. 2007. Induction of oxidative stress by
sunflower phytotoxins in germinating mustard seeds. J. Chem. Ecol. 33(2): 251–264.

[30] Peòuelas J., Ribas-Carbo M., Giles L. 1996. Effect of allelochemicals on plant respiration and oxygen isotope
fractionation by alternative oxidase. J. Chem. Ecol. 22(4): 801–805.

[31] Reigosa M.J., Souto X.C., Gonzalez L. 1999. Effect of phenolic compounds on the germination of six weeds
species. Plant Growth Regul. 28(2): 83–88.

[32] Schon M. K., Einhellig F. A. 1982. Allelopathic effects of cultivated sunflower on grain sorghum. Bot. Gazette
143(4): 505–510.

[33] Trocka A. 2006. Wp³yw zwi¹zków allelopatycznych s³onecznika (Helianthus annuus L.) na oddychanie
kie³kuj¹cych nasion gorczycy bia³ej (Sinapsis alba L.). Praca magisterska. Wydz. Rolnictwa i Biologii, SGGW.

[34] Vyvyan J.R. 2002. Allelochemicals as leads for new herbicides and agrochemicals. Tetrahedron 58(9): 1631–1646.

[35] Wanner G., Theimer R.R. 1978. Membranous appendices of spherosomes. Possible role in fat utilization in
germinating oil seeds. Planta 140:163–169.

[36] Wilson R.E., Rice E.L. 1968. Allelopathy as expressed by Helianthus annuus and its role in old-field succession.
Bull. Torrey Bot. Club 95(5): 432–448.

Allelopathic potential of the sunflower
(Helianthus annuus L.)

Key words: allelopathy, sunflower, germination, seedling growth,
allelochemicals mode of action

Summary

Paper presents the principles of sunflower allelopathy. It describes the chemical
nature of�allelochemicals produced by sunflower plants and influence of sunflower
allelopathic compounds on the growth and development of�surrounding plants. The
work summarizes the mechanisms of�physiological activity of sunflower allelo-
chemicals and the mode of their action during seed germination and growth of�young
seedlings. The impact of allelochemicals on germination, hormonal balance, respira-
tion, and photosynthesis as well as on induction of oxidative stress is explained.
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Wstêp

Piedade jest ma³¹ wiosk¹ po³o¿on¹ na wy¿ynach, niedaleko Taupe w prowincji
Sao Pãolo w Brazylii. Wystêpuje tam dziko, w naturze gatunek Agaricus brasiliensis
WESSER (Agaricus blazei MURRILL ss. HEINEM.), jadalny grzyb o wyj¹tkowo interesu-
j¹cych w³aœciwoœciach, który przez miejscow¹ ludnoœæ nazywany jest Cogumelo de
Deus, co oznacza Grzyb Boga lub Cogumelo do Sol – Grzyb S³oñca [9]. Mieszkañcy
tej okolicy do¿ywaj¹ przewa¿nie sêdziwego wieku i bardzo rzadko cierpi¹ z powodu
dolegliwoœci zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, problemami trawiennymi, oste-
oporoz¹ oraz nowotworami [31]. W ci¹gu ostatnich lat gatunek ten by³ przedmiotem
wielu badañ prowadzonych w ró¿nych oœrodkach naukowych. Badania te dotyczy³y
przede wszystkim jego w³aœciwoœci leczniczych [24, 25, 34, 49, 51, 54].

Obecnie na skalê wielkotowarow¹ pieczarka brazylijska uprawiana jest w wielu
krajach œwiata. W Japonii uprawa prowadzona jest od 1965 roku, a gatunek ten znany
jest pod nazw¹ Himematsutake, Agarikusutake b¹dŸ Kawarihiratake. Uprawê towa-
row¹ w Chinach, Korei i Brazylii rozpoczêto w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
Od kilku lat uprawa pieczarki brazylijskiej prowadzona jest w Stanach Zjedno-
czonych, Danii i Holandii [7, 33, 46, 48]. Potentatem zarówno w produkcji jak
i w spo¿yciu A. brasiliensis jest Japonia [7, 9]. Ka¿dego roku produkuje siê w tym
kraju od 200 do 400�tys. kg suszonych owocników tego grzyba.
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Owocniki A. brasiliensis stosowane s¹ jako œrodek zapobiegaj¹cy wystêpowaniu
chorób nowotworowych, b¹dŸ te¿ jako lek pomocniczy przy chemioterapii po usuniê-
ciu z³oœliwych guzów nowotworowych u oko³o 500�tys. osób rocznie [20, 40]. Ceny
owocników, jako farmaceutyku, s¹ wysokie, miêdzy innymi dlatego, ¿e ich produkcja
jest stosunkowo droga.

Opis gatunku

Nie ma zgodnoœci wœród badaczy co do dok³adnej taksonomii oraz pochodzenia
tego gatunku. Po raz pierwszy Agaricus blazei zosta³a znaleziona na terenie po³ud-
niowo-wschodniej Ameryki Pó³nocnej i opisana przez amerykañskiego mikologa
Williama A. Murilla w 1945 roku [38]. PóŸniej, w 1960 roku, Takatoshi Furumoto,
japoñski hodowca i badacz grzybów zebra³ w Brazylii nieznany gatunek grzyba, który
belgijski botanik Heinemann oznaczy³ jako A. blazei MURRILL [16, 31]. Pod tak¹
nazw¹ pieczarka brazylijska by³a znana przez szereg lat. Jednak wed³ug Wessera i in.
[53] A. blazei znaleziona przez Murrilla ró¿ni siê wieloma cechami od A. blazei
zidentyfikowanej przez Heinemanna, i powinno siê sklasyfikowaæ omawiane grzyby
jako dwa odrêbne gatunki. Cechami ró¿nicuj¹cymi oba gatunki s¹: wielkoœæ i kszta³t
owocnika, powierzchnia kapelusza, obecnoœæ cheliocystidiów oraz wielkoœæ zarod-
ników. Jak podaj¹ Wesser i in. [53] oraz Lindequist i in. [27] A. blazei ss. Heinem.
nale¿a³oby uznaæ za nowy gatunek o nazwie A. brasiliensis. Wed³ug systematyki,
grzyb ten zaliczany jest do królestwa Fungi, klasy Basidiomycetes, rzêdu Agaricales,
rodziny Agaricaceae, rodzaju Agaricus [9, 53]. Inne utrudnienie w ujednoliceniu
danych taksonomicznych dotycz¹cych omawianego gatunku stanowi fakt wystêpo-
wania wielu ró¿nych szczepów tego grzyba, które przez producentów zosta³y zare-
jestrowane pod nazwami w³asnymi lub mark¹ firmy i nie wiadomo dok³adnie sk¹d
pochodz¹ [9]. Autorzy niniejszego artyku³u postanowili uwzglêdniæ omawiane wy¿ej
zmiany i stosowaæ nazewnictwo przyjête przez Wessera i wspó³pracowników.

Agaricus brasiliensis – pieczarka brazylijska, jest grzybem œredniej wielkoœci,
o kapeluszu œrednicy 7,5–12 cm, niekiedy do 14 cm. Dojrza³y kapelusz jest kszta³tu
odwróconego, œciêtego sto¿ka o g³adkiej powierzchni, barwy ciemnobr¹zowej.
U m³odych osobników kapelusz jest p³asko-wypuk³y i delikatnie pofa³dowany, czêsto
popêkany, z bia³ymi plamkami, w czêœci centralnej nieznacznie zapadniêty. W miarê
dojrzewania kapelusz prostuje siê, a jego brzegi wywijaj¹ siê w górê, formuj¹c
znaczne zag³êbienie. Brzeg kapelusza jest cienki, odchylony, z pozosta³oœciami po
os³onie blaszek. Kapelusz jest doœæ gruby w czêœci œrodkowej – do 10 mm, a cieñszy
ku brzegom. Blaszki maj¹ szerokoœæ od 0,7 do 0,9 cm, s¹ cienkie, nieprzyroœniête do
trzonu i ciasno osadzone. Blaszki s¹ barwy bia³ej do ró¿owej, w miarê dorastania staj¹
siê jasnoszare, by u doros³ych osobników przybraæ barwê czekoladowobr¹zow¹ lub
szarobr¹zow¹. Zarodniki s¹ wielkoœci od 3,8 do 4,6 �m, o barwie br¹zowej i kszta³tu
owalnego do elipsoidalnego, o g³adkiej powierzchni. Trzon grzyba jest pe³ny w œrod-
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ku, osadzony centralnie, d³ugoœci 10–13,5 cm, rozszerzaj¹cy siê w kierunku podsta-
wy, barwy bia³ej, o g³adkiej powierzchni. Pierœcieñ, który powstaje na trzonie po
przerwaniu os³ony blaszek jest b³onkowaty, szerokoœci 1,5–3,5 cm, o delikatnie
pofalowanym brzegu. U dojrza³ych owocników jest on wyraŸnie widoczny. Mi¹¿sz
jest miêsisty, bia³y, o przyjemnym grzybowym zapachu i s³odkawym smaku [53].

Pieczarka brazylijska jest saprotrofem, dobrze rosn¹cym na glebach bogatych
w resztki lignino-celulozowe. Naturalnym œrodowiskiem wystêpowania tego gatunku
s¹ lasy mieszane, zw³aszcza ich obrze¿a, a tak¿e pola na terenach wy¿ynnych
i górzystych Brazylii i Peru [9, 17, 53].

Wartoœæ od¿ywcza oraz w³aœciwoœci lecznicze

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie grzybami wielkoowocnikowymi jako
Ÿród³em minera³ów, wa¿nych aminokwasów, witamin oraz b³onnika. Grzyby s¹ tak¿e
pokarmem niskokalorycznym i w porównaniu z wiêkszoœci¹ warzyw bogatym
w bia³ko [8, 29]. S¹ równie¿ Ÿród³em specyficznych substancji o unikalnym dzia³aniu
prozdrowotnym, dlatego te¿ czêsto nazywa siê je neutraceutykami czy nutriceuty-
kami, pokarmem funkcjonalnym lub te¿ suplementami diety [51, 52, 56]. Owocniki
pieczarki brazylijskiej zawieraj¹ przeciêtnie 38% bia³ka, 40% wêglowodanów, tylko
3% t³uszczów i oko³o 7% zwi¹zków mineralnych (potas – 2,5%, fosfor – 1%, oraz
magnez – 0,1%) w suchej substancji [1]. Wykazano, ¿e gatunek ten jest bogaty w
aminokwasy, tj. kwas glutaminowy, kwas aspartamowy oraz alaninê i cukry, takie jak
mannitol – do 22% s.s. oraz trehaloza, glukoza, fruktoza i arabitol [17, 46, 48, 51].
Badania przeprowadzone przez Stijve i in. [48] wykaza³y, ¿e kapelusz owocnika
zawiera wiêcej wymienionych zwi¹zków ni¿ trzon i grzybnia.

Aktywne zwi¹zki o dzia³aniu antynowotworowym z owocnika pieczarki brazy-
lijskiej jako pierwszy wyekstrahowa³ Kawagishi i in. [23]. Autor ten odkry³ polisa-
charydy, które mia³y wspomniane wy¿ej w³aœciwoœci, wœród których g³ówn¹ frakcj¹
by³a FIII-2-b, obejmuj¹ca z³o¿ony zwi¹zek zbudowany w 43,4% z bia³ka i 50,2%
z wêglowodanów. Owocniki pieczarki brazylijskiej w ró¿nym stadium dojrza³oœci
zawieraj¹ �- oraz �-glukany, których iloœæ oraz strukturalna ró¿norodnoœæ zwiêksza
siê wraz z dojrzewaniem owocników [13]. Szereg autorów potwierdzi³o dzia³anie
antynowotworowe wielocukrów zawartych w owocnikach pieczarki brazylijskiej
[10, 14, 32, 35, 36, 37]. Wykazano, ¿e polisacharydy zawarte w owocnikach wspo-
magaj¹ produkcjê interferonu oraz interleukin [39]. Acetonowy wyci¹g z pieczarki
brazylijskiej zawiera aktywne steroidy antynowotworowe, które hamuj¹ rozwój
komórek rakowych, m.in. raka szyjki macicy [34] oraz miêsaka [55]. Kimura i in. [25]
wykazali, ¿e pirogronian sodu, wyizolowany z owocników tego grzyba zapobiega
przerzutom oraz dalszemu rozwojowi miêsaka Sarcoma-180 u myszy.

Obok w³aœciwoœci antynowotworowych ekstraktu z owocników pieczarki brazy-
lijskiej, skandynawscy naukowcy wykazali tak¿e jego w³aœciwoœci antybakteryjne.
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Doustne podawanie wodnego roztworu sporz¹dzonego z owocników pieczarki brazy-
lijskiej zabezpiecza³o przed infekcj¹ Streptococcus pneumoniae [3]. Stwierdzono, ¿e
substancje zawarte w tym grzybie powoduj¹ obni¿enie poziomu cholesterolu we
krwi, a tak¿e stymuluj¹ uk³ad immunologiczny i mog¹ byæ skuteczne w leczeniu
AIDS [6]. Ponadto substancje te stosowane s¹ w leczeniu cukrzycy, nadciœnienia
i wirusowego zapalenia w¹troby [2, 11, 34, 54]. Jennemann i in. [21] wykazali, ¿e
wyci¹g z owocników pieczarki brazylijskiej mo¿e byæ stosowany jako adjuwant
w ró¿nego rodzaju szczepionkach. Shih-Jeng i in. [44] w przeprowadzonych bada-
niach wykazali, ¿e wyci¹g metanolowy z owocników oraz grzybni pieczarki brazylij-
skiej ma w³aœciwoœci antyoksydacyjne, redukuj¹ce, oczyszczaj¹ce oraz chelatuj¹ce.

Owocniki pieczarki brazylijskiej maj¹ migda³owy aromat. Zawdziêczaj¹ go
wystêpowaniu aldehydu benzoesowego oraz kwasu benzoesowego, które s¹ g³ówny-
mi substancjami lotnymi w owocnikach omawianego gatunku. Kwas benzoesowy jest
obecny równie¿ w owocnikach innych przedstawicieli Agaricales i móg³by stanowiæ
marker taksonomiczny dla tej rodziny [48].

Z suszonych owocników pieczarki brazylijskiej przyrz¹dza siê smaczn¹ zupê lub aro-
matyczny sos grzybowy [7]. Grzyby te mo¿na równie¿ podawaæ sma¿one na maœle [1].

Uprawa

Pieczarka brazylijska jest tzw. saprotrofem drugiego stopnia, który rozwija siê na
pod³o¿u czêœciowo przetworzonym, w którym mikroorganizmy roz³o¿y³y z³o¿one
zwi¹zki lignino-celulozowe do prostszych substancji (41). Szereg autorów podaje, ¿e
do uprawy pieczarki brazylijskiej mo¿na wykorzystaæ technologie opracowane dla
pieczarki dwuzarodnikowej przede wszystkim dlatego, ¿e oba grzyby maj¹ podobny
cykl ¿yciowy. Nale¿y jednak uwzglêdniæ, ¿e pieczarka brazylijska wymaga do
wytworzenia owocników stosunkowo wysokich temperatur, du¿ej wilgotnoœci oraz
dostêpu œwiat³a [7, 17, 22, 26, 45]. W Brazylii, kraju swojego pochodzenia, gatunek
ten ze wzglêdu na sprzyjaj¹ce warunki klimatyczne, najczêœciej uprawiany jest na
otwartej przestrzeni, jednak w innych krajach, ze wzglêdu na wysokie wymagania
termiczne, taka uprawa jest ryzykowna i mo¿e siê udaæ tylko w przypadku bardzo
ciep³ego lata [7, 45]. Pionierami w produkcji pieczarki brazylijskiej w pomieszcze-
niach s¹ Japoñczycy. Dr Inosuke Iwade w 1975 roku jako pierwszy odniós³ sukces
w uprawie tego grzyba w kontrolowanych warunkach [7].

Sk³ad substratu uprawowego jest kluczowym elementem w uprawie pieczarek. Ze
wzglêdu na niedostateczn¹ iloœæ danych literaturowych na ten temat, bardzo czêsto
producenci, zw³aszcza w Brazylii i Japonii, u¿ywaj¹ kompostu o sk³adzie opraco-
wanym dla pieczarki dwuzarodnikowej, Agaricus bisporus (LANGE) SING. [4]. Jednak
oba grzyby mog¹ reagowaæ ró¿nie na ten sam sk³ad pod³o¿a, gdy¿ w naturze rosn¹
w innych warunkach œrodowiska. Z tego wzglêdu bardzo wa¿ne jest opracowanie
optymalnego sk³adu pod³o¿a specyficznego dla A. brasiliensis. Podstawowym sk³ad-
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nikiem takiego pod³o¿a s¹ zwykle bogate w kompleksy celulozowo-ligninowe
odpady rolnicze, tj. s³oma, ³uski bawe³niane, trawy, trociny, uzupe³nione o dodatki
w postaci obornika zwierzêcego, pomiotu kurzego, otrêbów pszennych lub ry¿o-
wych oraz wapnia [17, 41]. Dostarczenie odpowiedniej iloœci azotu wp³ywa
znacz¹co na wzrost grzybni oraz jakoœæ owocników. Zarówno jego niedobór, jak
i nadmiar, mo¿e dzia³aæ niekorzystnie [5]. Poniewa¿ grzyby z klasy Basidio-
mycetes nie zawieraj¹ enzymów redukuj¹cych azotany, bardzo wa¿ny jest dobór
odpowiedniego Ÿród³a azotu [15, 30]. Badania przeprowadzone przez Montova-
niego i in. [28] wykaza³y, ¿e dla pieczarki brazylijskiej najlepszym Ÿród³em azotu
jest mocznik, natomiast najbardziej odpowiedni stosunek C:N wynosi od 10:1 do
nawet 50:1. Poni¿ej w tabeli 1 zamieszczono zalecane przez ró¿nych autorów
sk³ady substratu uprawowego dla pieczarki brazylijskiej.

Tabela 1. Sk³ad pod³o¿a uprawowego dla pieczarki brazylijskiej (kompostowane)

Iwade i Mizuno, 1997
Huang, 1997

Huang,
1997

Huang,
1997

Oei, 1996
(Tajwan)

Oei, 1996
(Korea)

s³oma ry¿owa lub
pszenna (357 kg)

s³oma pszenna
(700 kg)

s³oma pszenna
(750 kg)

plewy ry¿u
(850 kg)

plewy ry¿u
(850 kg)

otrêby ry¿owe
(10 kg)

³uski nasion
bawe³ny (125 kg)

trociny (700 kg) mocznik
(10 kg)

mocznik
(12–15 kg)

pomiot kurzy
(15 kg)

wysuszony obornik
krowi (150 kg)

siarczan amonu
(10 kg)

siarczan amonu
(20 kg)

pomiot kurzy
(63 kg)

wêglan wapnia
(8 kg)

siarczan wapnia
(10 kg)

siarczan wapnia
(30 kg)

fosforan wapnia
(30 kg)

siarczan wapnia
(10–20 kg)

siarczan amonu
(10 kg)

fosforan wapnia
(10 kg)

fosforan wapnia
(10 kg)

siarczan potasu
(8 kg)

—

fosforan wapnia
(5 kg)

mocznik
(5 kg)

mocznik
(5 kg)

wêglan wapnia
(25 kg)

—

W celu zniszczenia patogenów, sfermentowane pod³o¿e pasteryzuje siê w tem-
peraturze 55–60°C przez okres 2 dni [7]. Gdy pod³o¿e ostygnie do temperatury
pokojowej (oko³o 25–35°C) szczepione jest grzybni¹ ziarnist¹, któr¹ umieszcza siê
w pod³o¿u gniazdowo, co 20 cm, na g³êbokoœci ok. 10 cm [7], b¹dŸ te¿ warstwowo
na zmianê z pod³o¿em uprawowym [26]. Iloœæ grzybni ziarnistej zu¿ywanej na 1m2

uprawy wynosi od 0,75 do 1 kg [7, 22]. Po zaszczepieniu grzybni¹, pod³o¿e nale¿y
przykryæ foli¹ perforowan¹, która zapewni utrzymanie wysokiej wilgotnoœci oraz
umo¿liwi dostêp œwiat³a [45]. W okresie inkubacji nale¿y systematycznie kontro-
lowaæ temperaturê, która powinna wynosiæ 25–27°C. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby
nie nast¹pi³o zniszczenie uprawy spowodowane zbytnim zagrzewaniem pod³o¿a
przez ciep³o wydzielane przez rosn¹c¹ grzybniê. Temperatura obni¿ana jest po-
przez wietrzenie pomieszczenia uprawowego [7, 45]. Ca³kowite przeroœniêcie
pod³o¿a grzybni¹ nastêpuje po 15–20 dniach [7, 22, 45]. Po przeroœniêciu pod³o¿a
przez grzybniê nale¿y zdj¹æ foliê i na³o¿yæ 2,5–3 cm warstwê okrywy. Najlepsza
jest œwie¿a ziemia z g³êbszych warstw gleby, wolna od zanieczyszczeñ, o du¿ej
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pojemnoœci wodnej, przewiewna, o wilgotnoœci 70–75% [7]. Powierzchniê okrywy
nale¿y wyrównaæ, mo¿na pozostawiæ j¹ p³ask¹ lub te¿ uformowaæ bruzdy szerokoœci
10 cm, wysokoœci ok. 5 cm oddalone o 10–15 cm [7, 19, 45]. Pofalowana powierz-
chnia okrywy sprzyja zwiêkszeniu liczby zawi¹zków owocników [45]. Pierwsze
strzêpki grzybni pojawiaj¹ siê na powierzchni okrywy po 7–10 dniach [22], a nawet
po 14 dniach [45] od na³o¿enia okrywy. Nale¿y wtedy obni¿yæ temperaturê w po-
mieszczeniu uprawowym o 2–3°C, aby zainicjowaæ tworzenie siê zawi¹zków owoc-
ników, które pojawiaj¹ siê zwykle po 13–15 dniach [22, 45]. Ca³kowity rozwój
owocników od momentu zawi¹zania do stadium dojrza³oœci konsumpcyjnej trwa
oko³o 10 dni, a ca³oœæ cyklu produkcyjnego wynosi od 40 do 60 dni [7].

Czynniki wp³ywaj¹ce na wzrost i plonowanie

Pieczarka brazylijska charakteryzuje siê bardzo wysokimi wymaganiami co do
temperatury, œwiat³a oraz wilgotnoœci [7, 18, 22, 26, 45]. Grzybnia tego gatunku mo¿e
rosn¹æ w szerokim przedziale temperatur, od 15 do prawie 40°C, a optymalne
temperatury, podane przez ró¿nych badaczy, mieszcz¹ siê w nastêpuj¹cych zakresach:
25–30°C [22, 45], 20–33°C [17] i 18–28°C [42]. W temperaturze 40°C grzybnia ginie,
a w temperaturze poni¿ej 18–20°C jej wzrost zostaje zahamowany [45].

Pierwsz¹ faz¹ uprawy jest inkubacja grzybni, która powinna siê odbywaæ wed³ug
Huanga [17] oraz Iwade i Mizuno [19] w temperaturze od 23 do 27°C. Natomiast
Stamets [46] podaje nieco szerszy zakres temperatur – od 21 do 27°C. Zawi¹zki
owocników u pieczarki brazylijskiej formuj¹ siê temperaturze 21–25°C [17, 46],
a owocniki potrzebuj¹ do rozwoju temperatury 23–27°C [42, 46]. Wed³ug Iwade
i Mizuno [19] wilgotnoœæ wzglêdna powietrza w czasie wzrostu grzybni powinna
wynosiæ 60–75%. Stamets [47] oraz Siwulski i Sobieralski [45] zalecaj¹ utrzymy-
wanie wilgotnoœci nawet na poziomie 90–100%. Podczas formowania zawi¹zków
wilgotnoœæ powietrza powinna utrzymywaæ siê na poziomie 80–90% [17, 47], a pod-
czas rozwoju owocników 75–85% [19, 47].

Stê¿enie CO2 podczas wzrostu grzybni w pod³o¿u nie jest istotne. Stamets [47]
podaje jednak, ¿e nie powinno ono przekroczyæ 5000 ppm. W póŸniejszych etapach,
zw³aszcza podczas formowania zawi¹zków owocników, w wyniku intensywnego
procesu oddychania powstaje bardzo du¿o CO2, którego nadmiar powinien byæ usu-
wany poprzez regularne wietrzenie [7]. Podczas formowania zawi¹zków poziom CO2

nie powinien przekraczaæ 800 ppm, a podczas tworzenia owocników – 2000 ppm.
Grzybnia do przeroœniêcia pod³o¿a nie wymaga œwiat³a, jednak badania przepro-

wadzone przez Jungshika [22] dowodz¹, ¿e przy dostêpie œwiat³a grzybnia roœnie
szybciej. Oœwietlenie niezbêdne jest natomiast podczas formowania zawi¹zków oraz
wzrostu owocników. Jego minimalne natê¿enie powinno wynosiæ od 100 do 200
luksów [46].
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Odczyn pod³o¿a powinien wynosiæ pH 6–7, zbyt kwaœne, jak i zbyt zasadowe
œrodowisko, powoduje zahamowaniu wzrostu grzybni [22].

Oprócz wy¿ej wymienionych czynników do zainicjowania owocowania nie-
zbêdna jest obecnoœæ mikroorganizmów glebowych w pod³o¿u uprawowym i w okry-
wie, brak jednak dok³adnych danych literaturowych na ten temat. W mikroflorze
okrywy dla A. bisporus i A. bitorquis Rainey [43] oraz Fermor i in. [12] zidentyfi-
kowali bakteriê Pseudomonas putida, która umo¿liwia prawid³owe zawi¹zywanie
owocników. Mikroorganizmy dostarczane s¹ wraz z pierwszym zraszaniem roztwo-
rem glebowym przygotowanym z 1 kg gleby i 4 litrów wody [7, 45].

Warunki uprawy pieczarki brazylijskiej wp³ywaj¹ na kszta³t owocnika, a tak¿e
jakoœæ oraz wielkoœæ plonu. Gdy temperatura bêdzie za wysoka, a wentylacja zbyt
s³aba, mog¹ wykszta³ciæ siê owocniki o ma³ych kapeluszach na bardzo d³ugich
trzonach. Natomiast, gdy powietrze w pomieszczeniu uprawowym bêdzie zbyt suche,
kapelusze bêd¹ mia³y jaœniejsz¹ barwê [26].

Zbiór owocników i wielkoœæ plonu

Zbiór owocników pieczarki brazylijskiej rozpoczyna siê, gdy os³ona blaszek jest
jeszcze nieprzerwana, a kapelusz jest wypuk³y [7, 22, 45]. Jakoœæ owocników mo¿e
siê pogorszyæ, jeœli os³ona blaszek pêknie, a dojrzewaj¹ce zarodniki wysypi¹ siê na
zewn¹trz [7].

Po zbiorze owocniki pieczarki brazylijskiej, w ca³oœci lub pociête w plastry,
poddawane s¹ najczêœciej procesowi suszenia przez okres oko³o 40 godzin [7, 26].
Najpierw stosuje siê temperaturê 40–50°C przez 1–2 godzin, a nastêpnie temperatura
powinna byæ podwy¿szana o 1–2°C co godzinê [22]. Stamets [47] zaleca natych-
miastowe sch³odzenie owocników po zbiorze w celu przed³u¿enia ich przydatnoœci
konsumpcyjnej. Obecnie owocniki pieczarki brazylijskiej nie s¹ przeznaczane do
spo¿ycia w stanie œwie¿ym [26].

Pieczarka brazylijska A. brasiliensis mo¿e plonowaæ nawet do 3–4 miesiêcy,
w 4–5 rzutach [7, 45], w odstêpach oko³o 10-dniowych [7]. Natomiast Szudyga [50]
uzyska³ tylko 3 rzuty w odstêpach co 8–10 dni. Wysokoœæ plonu uzyskanego przez
tego autora waha³a siê od 12 do 14 kg · m–2.

Okube i in. [42] podali, ¿e zwiêkszenie plonu oraz jego jakoœci mo¿na uzyskaæ
przez stosowanie zmiennej temperatury dnia i nocy. Ci sami autorzy wykazali, i¿
umieszczenie fizycznej bariery w postaci drewnianej kratki z otworami o wymiarach
10 ×10 × 3 cm w okrywie przyczyni³o siê do wzrostu plonu oraz skrócenia czasu
produkcji [42].
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Podsumowanie

Agaricus brasiliensis, choæ odkryta i spopularyzowana dopiero w XX wieku, od
dawna znana by³a w miejscu pochodzenia ze swoich niezwyk³ych w³aœciwoœci. Od
kilkudziesiêciu lat prowadzone s¹ badania w celu pe³nego poznania tych w³asnoœci
i mo¿liwoœci ich wykorzystania w medycynie. Dotychczas wykazano, ¿e wyci¹gi
z Agaricus brasiliensis wykazuj¹ dzia³anie antynowotworowe, antybakteryjne, redu-
kuj¹ poziom cholesterolu we krwi. Stosowane s¹ tak¿e w leczeniu AIDS, cukrzycy,
nadciœnienia i wirusowego zapalenia w¹troby.

Pieczarka brazylijska jest niezwykle smacznym grzybem o migda³owym aromacie,
wysokiej zawartoœci bia³ka (38% s.s.), a tak¿e o niskiej zawartoœci t³uszczu (3% s.s.).

Gatunek ten charakteryzuje siê bardzo wysokimi wymaganiami co do tem-
peratury i wilgotnoœci. Do zawi¹zania owocników oraz ich rozwoju wymaga dostêpu
œwiat³a. W literaturze œwiatowej jest stosunkowo ma³o danych dotycz¹cych techno-
logii uprawy pieczarki brazylijskiej. W naszym kraju jest praktycznie grzybem
nieznanym, jednak jej znacz¹ce w³aœciwoœci lecznicze sk³aniaj¹ do podjêcia szer-
szych badañ.
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Champignon do Brasil
– Agaricus brasilienisis (WESSER)

– characteristics of the species
and possibilities of cultivation

Key words: Champignon do Brasil, Agaricus brasiliensis, Agaricus blazei,
medicinal mushroom, cultivation

Summary

Agaricus brasiliensis called Good Mushroom was widely popularized only in XX
century, yet for ages was well known because of its amazing properties and possibility
of use in medicine. It has been reported that extracts from A. brasiliensis show
antitumor and antibacterial activity, reduce excess of cholesterol in the blood run, are
used to fight AIDS, diabetics and hepatitis.
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Champignon do Brasil is extremely tasty mushroom with almond aroma, low in
fat (only 3% of dry matter) and comparing with many vegetables – rich in proteins
(38% of dry matter).

Agaricus brasiliensis has very high demands considering the temperature and hu-
midity. For primordia formation it requires lightning. There is very few studies in the
worlds literature concerning technology of cultivation of this species. A. brasiliensis
is the species practically unknown on the Polish market and among Polish mushroom
growers.

Excellent medical properties of this mushroom incline to undertaking wide re-
search on Agaricus brasiliensis in our country.
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Wstêp

Miêso i inne produkty pochodzenia zwierzêcego s¹ znacz¹cym Ÿród³em t³usz-
czu w diecie cz³owieka, musz¹ zatem spe³niaæ odpowiednie kryteria, aby by³y
akceptowane przez konsumentów i producentów. Wed³ug Œwiatowej Organizacji
Zdrowia [69] zalecane jest, aby maksymalnie 30% energii diety cz³owieka po-
chodzi³o z t³uszczu, w tym do 10% z nasyconych kwasów t³uszczowych (SFA),
6–10% z wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (PUFA, w tym 5–8% z grupy
n-6, 1–2% z grupy n-3), a proporcje kwasów z grupy PUFA/SFA i z grupy n-6 i n-3
powinny wynosiæ odpowiednio 0,4 i 4,0. Jednak t³uszcz wieprzowy nie spe³nia tych
wymagañ [36].

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie czynników, które decyduj¹
o od³o¿eniu t³uszczu oraz o profilu kwasów t³uszczowych w tkankach tuszy, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ¿ywienia. Przeanalizowanie ró¿nych czynników ma
na celu wskazanie kierunku dalszych badañ, zmierzaj¹cych do poprawy funkcjo-
nalnych w³aœciwoœci miêsa wieprzowego.
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Charakterystyka tkanki t³uszczowej œwiñ

Tkanka t³uszczowa jest tkank¹ o szybszym, ni¿ miêso i koœci, tempie wzrostu.
T³uszcz w ciele œwiñ odk³ada siê g³ównie w formie t³uszczu zapasowego podskórnego
(62%), nastêpnie miêdzymiêœniowego (24%), a w najmniejszym stopniu (13%) w po-
staci t³uszczu œródmiêœniowego [32, 44]. Zawartoœæ t³uszczu w tuszy œwiñ ¿ywionych
pasz¹ bez dodatków t³uszczowych, ubitych przy masie cia³a oko³o 110 kg, wynosi od
200 do 250 g · kg–1 [36].

Zawartoœæ t³uszczu œródmiêœniowego i miêdzymiêœniowego decyduje o jakoœci
i wartoœci od¿ywczej miêsa. T³uszcz ten stanowi bowiem integraln¹ czêœæ miêsa i jest
trudny do oddzielenia i usuniêcia z tuszy, w przeciwieñstwie do t³uszczu podskór-
nego. St¹d podejmowane s¹ próby zmniejszenia jego zawartoœci, zw³aszcza t³uszczu
œródmiêœniowego, drog¹ prac selekcyjnych. Nie jest to jednak ³atwe, zmniejszanie
bowiem ot³uszczenia podskórnego tuszy nie przebiega równolegle ze zmniejszeniem
zawartoœci t³uszczu œródmiêœniowego i miêdzymiêœniowego [28, 42]. Nie stwierdzo-
no równie¿ zale¿noœci miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu podskórnego i miêdzymiêœnio-
wego w ca³ej tuszy i w poszczególnych jej wyrêbach [42], co jest najprawdopodobniej
nastêpstwem selekcji œwiñ miêsnych na zmniejszanie gruboœci s³oniny [28]. Wykaza-
no natomiast wysoce ujemn¹ zale¿noœæ miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu podskórnego
w tuszy a tkank¹ miêsn¹ poszczególnych wyrêbów i ca³ej tuszy. Stwierdzono równie¿
ujemn¹ zale¿noœæ miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu miêdzymiêœniowego a mas¹ miêœni.
Z badañ wynika równie¿, ¿e t³uszcz miêdzymiêœniowy odk³adany jest z ró¿n¹ in-
tensywnoœci¹ w poszczególnych wyrêbach, w najwiêkszej iloœci w boczku (ok.18%),
w mniejszej w karkówce (ok. 9%) i w schabie (ok. 7%), a najmniejszej w szynce (ok.
4%) [42]. W badaniach tych stwierdzono, ¿e dobrym wskaŸnikiem okreœlaj¹cym
zawartoœæ t³uszczu miêdzymiêœniowego w tuszy jest jego zawartoœæ w schabie
(R2 = 0,90) lub ³¹cznie w schabie i boczku (R2 = 0,97).

W tkance t³uszczowej œwiñ ¿ywionych diet¹ bez dodatku olejów jest znacznie
wiêcej kwasów t³uszczowych z grupy SFA (30–47%) ni¿ PUFA (6–25%) [36].
Spoœród kwasów z grupy SFA w najwiêkszej iloœci wystêpuje kwas palmitynowy
(C 16:0; 20–30 g · kg–1) i stearynowy (C 18:0; 10–15 g · kg–1). W przeciwieñstwie do
PUFA, SFA nie s¹ wra¿liwe na utlenianie, przez co odpowiednia ich iloœæ decyduje
o po¿¹danej jakoœci sensorycznej i trwa³oœci produktów [25, 66].

Wœród kwasów t³uszczowych nienasyconych (UFA) w najwiêkszej iloœci wy-
stêpuje kwas oleinowy (C 18:1; 400–500 g · kg–1), w znacznie mniejszej palmito-
oleinowy (C 16:1; 10–30 g · kg–1). Kwasy te zaliczane s¹ do grupy kwasów jednonie-
nasyconych (MUFA) [36].

W t³uszczu wieprzowym wœród kwasów t³uszczowych z grupy PUFA najwiêcej
jest kwasu linolowego, C18:2n-6 (LA), od 120 do 170 g · kg–1 [14, 51]. Zgodnie
z zaleceniami iloœæ LA w paszy powinna wynosiæ maksymalnie 12–15% [52, 72];
przy wiêkszej jego iloœci t³uszcz jest zbyt miêkki, pó³przezroczysty i o ¿ó³tym
zabarwieniu [39].
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Kolejnym bardzo wa¿nym kwasem t³uszczowym z grupy PUFAjest kwas �-lino-
lenowy, C18:3 n-3 (ALA). Zarówno kwas LA jak ALA nale¿¹ do grupy niezbêdnych
kwasów t³uszczowych (ang. essential fatty acids – FAess.), nie s¹ one bowiem syn-
tetyzowane przez organizmy ssaków i musz¹ byæ dostarczane z pokarmem. Kwasy te
zostaj¹ wch³oniête z przewodu pokarmowego œwiñ, podobnie jak u cz³owieka, a na-
stêpnie od³o¿one w tkankach lub wykorzystane do syntezy kwasów t³uszczowych,
m.in. kwasu arachidonowego (AA), eikozapentaenowego (EPA), dokozaheksaeno-
wego (DHA). Kwasy te s¹ niezbêdne w procesach syntezy hormonów tkankowych,
takich jak prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany i leukotrieny. Konkurencja
pomiêdzy kwasami C:18 n-6 i C:18 n-3 o enzym cyklooksygenazê i lipoksygenazê
determinuje, który z eikosanoidów jest syntetyzowany w organizmie [1, 21].

Czynniki wp³ywaj¹ce na od³o¿enie t³uszczu
i profil FA w ciele rosn¹cych œwiñ

O od³o¿eniu t³uszczu oraz o profilu FAt³uszczu decyduj¹ takie czynniki, jak wiek,
masa cia³a, p³eæ, rasa, temperatura otoczenia, system utrzymania zwierz¹t, miejsce
odk³adania (tkanki miêœniowe i t³uszczowe, wyrêby tuszy), ¿ywienie, a szczególnie
pasza i sposób ¿ywienia [24, 27, 28, 33, 41, 47, 51, 68].

Wraz z wiekiem wzrasta odk³adanie t³uszczu podskórnego i oko³o narz¹dowego,
a zmniejsza siê odk³adanie t³uszczu miêdzymiêœniowego [64, 74]. D’Souza i in. [11]
wykazali zale¿noœæ (R2 = 0,603) miêdzy wiekiem œwiñ a zawartoœci¹ t³uszczu
w poszczególnych wyrêbach tuszy, szczególnie boczku.

Wp³yw wieku na profil kwasów t³uszczowych zwi¹zany jest z ot³uszczeniem
cia³a. Wraz z wiekiem zmniejsza siê u œwiñ tempo odk³adania bia³ka (produkcji
miêsa), st¹d iloœæ energii dostêpnej na od³o¿enie t³uszczu wzrasta, a wiêc wzrasta
równie¿ iloœæ kwasów syntetyzowanych de novo, g³ównie kwasu palmitynowego
i stearynowego [15, 17, 31]. Wykazano dodatni¹ korelacjê miêdzy mas¹ ubojow¹
a zawartoœci¹ kwasu palmitynowego i stearynowego (SFA) w s³oninie, natomiast
ujemn¹ korelacjê miêdzy mas¹ ubojow¹ a zawartoœci¹ LA i AA [63]. Tak¿e we
wczeœniejszych badaniach [7] stwierdzono wzrost zawartoœci kwasu stearynowego
wraz ze wzrostem masy ubojowej oraz zmniejszenie zawartoœci UFA (palmitoolei-
nowy, linolowy, linolenowy), co spowodowa³o wzrost SFA w t³uszczu podskórnym
i zwiêkszenie jego twardoœci. Nürnberg i Wegner [48] podkreœlaj¹, ¿e wzrost zawar-
toœci SFA w t³uszczu œwiñ nastêpuje do 180 dnia ¿ycia wraz ze wzrostem komórek
t³uszczowych, póŸniej wzrost komórek jest nieznaczny, a sk³ad FA nie zmienia siê.

Odk³adanie t³uszczu i profil FA zale¿¹ równie¿ od p³ci zwierz¹t. Najwiêkszy
procentowy udzia³ t³uszczu podskórnego maj¹ wieprzki, mniejszy loszki, najmniej-
szy knurki. Knurki odk³adaj¹ wiêcej t³uszczu oko³onarz¹dowego i œródmiêœniowego
[46, 64, 75], a zawartoœæ t³uszczu miêdzymiêœniowego jest zbli¿ona u wszystkich p³ci
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[64]. Niezale¿nie od sk³adu paszy, zawartoœæ UFA w s³oninie oraz w miêœniu
najd³u¿szym grzbietu jest wiêksza u loszek ni¿ u knurków i wieprzków [24, 63, 75].
Warnants i in. [65, 67] stwierdzili, ¿e wiêksza zawartoœæ SFA u knurków dotyczy
g³ównie frakcji trójglicerydów, a nie fosfolipidów. Averette Gatlin i in. [2] nie
wykazali jednak statystycznie istotnych ró¿nic w profilu kwasów t³uszczowych
miêdzy p³ciami, co prawdopodobnie wynika³o z wysokiej miêsnoœci œwiñ, na których
prowadzono doœwiadczenia.

W zale¿noœci od rasy t³uszcz podskórny mo¿e stanowiæ nawet do 67–75%
t³uszczu ca³kowitego [28, 42]. Zhang i in. [75] stwierdzili istotny statystycznie wp³yw
rasy na iloœæ od³o¿onego t³uszczu. Wykazali m.in., ¿e u œwiñ rasy Duroc zawartoœæ
t³uszczu œródmiêœniowego jest wiêksza ni¿ u Yorkshire, Landrace i Hempshire.
Zawartoœæ t³uszczu miêdzymiêœniowego i masa miêœni s¹ równie¿ wiêksze u œwiñ
chudszych przy mniejszym udziale t³uszczu podskórnego [28, 42]. U œwiñ rasy Duroc
kwasy t³uszczowe diety maj¹ nieznaczny wp³yw na sk³ad tych kwasów w miêœniach
i tkance t³uszczowej [51]. U œwiñ tych równie¿ zawartoœæ PUFA w tkankach jest
mniejsza ni¿ u œwiñ chudszych, takich jak Landrace, Wielka bia³a i mieszañce Land-
race × Duroc. U chudszych œwiñ nie stwierdzono istotnych ró¿nic w profilu FA
w tkance t³uszczowej. Autorzy podkreœlaj¹, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem modyfi-
kuj¹cym profil FA jest dieta, niezale¿nie od rasy.

Zawartoœæ t³uszczu ró¿ni siê w zale¿noœci od tkanki i wyrêbu, w której jest
odk³adany. D’Souza i in. [11] wykazali, ¿e zawartoœæ t³uszczu œródmiêœniowego jest
wiêksza w miêœniach ³opatki (m. nadgrzbietowy) ni¿ schabu (m. najd³u¿szy grzbietu),
a najmniejsza w miêœniach szynki (m. dwug³owy uda). Zgodne jest to z wynikami
wczeœniejszych badañ Nolda i in. [46].

Sk³ad kwasów t³uszczowych zale¿y od tkanki, w której s¹ one odk³adane [5, 14,
19, 20]. Pascual i in. [51], porównuj¹c sk³ad FAw tkankach t³uszczowych i miêœniach,
stwierdzili wiêksz¹ zawartoœæ kwasu linolenowego, a mniejsz¹ kwasów arachido-
nowego, oleinowego i palmitooleinowego w tkance t³uszczowej ni¿ w miêœniach.
Jednak w obu tkankach na skutek modyfikacji, np. podawania paszy z dodatkiem
t³uszczu, kierunek zmian zachodz¹cych w profilu FA by³ taki sam [41, 51]. Ró¿nice
w sk³adzie FA w poszczególnych tkankach wynikaj¹ m.in. z ró¿nej aktywnoœci
lipogenicznej tkanek. I tak tkanki o wysokiej aktywnoœci lipogenicznej (s³onina,
t³uszcz szynki) „przekazuj¹” FA do tych czêœci tuszy, które maj¹ wiêksz¹ sk³onnoœæ
do ich odk³adania (kark, podgardle) [44]. Ró¿nice w sk³adzie FA w tkankach mog¹
wynikaæ równie¿ z ró¿nic w tempie wzrostu i rozwoju tkanek (np. s³onina vs. t³uszcz
miêdzymiêœniowy), iloœci i wielkoœci komórek t³uszczowych, aktywnoœci enzymów
lipogenicznych czy Ÿród³a z którego pochodz¹ FA [36].

Profil kwasów t³uszczowych ró¿niæ siê mo¿e nawet w obrêbie tej samej tkanki,
a przyk³adem tego mo¿e byæ s³onina; wiêcej kwasu linolowego odk³adane jest
w wewnêtrznej ni¿ w zewnêtrznej jej warstwie [26]. Wiseman i Agunbiade [70]
potwierdzili równie¿ tak¹ zale¿noœæ, lecz tylko u œwiñ do 80 kg m.c; u œwiñ o wiêkszej

88 E. Po³awska, S. Raj, G. Skiba



masie cia³a (92,5 kg) wiêcej kwasu linolowego odk³adane by³o w zewnêtrznej
warstwie s³oniny. Stwierdzono równie¿ wiêksz¹ aktywnoœæ lipogeniczn¹ w warstwie
wewnêtrznej s³oniny, w której intensywnie syntetyzowane s¹ kwasy de novo, a wiêc
zawiera wiêcej FA z grupy SFA ni¿ warstwa zewnêtrzna (tab. 1) [5].

Tabela 1. Zawartoœæ [%] g³ównych grup kwasów t³uszczowych w ró¿nych warstwach s³oniny [5]

Grupa FA S³onina

zewnêtrzna warstwa wewnêtrzna warstwa

SFA 35,24 37,88

MUFA 39,36 37,90

PUFA 25,40 24,22

Odk³adanie t³uszczu œródmiêœniowego zwi¹zane jest równie¿ z typem w³ókien
miêœniowych i rodzajem metabolizmu zachodz¹cego w miêœniu. Wyró¿nia siê trzy
typy w³ókien miêœniowych: o wysokiej aktywnoœci enzymów oksydatywnych (slow
twitch oxidative – STO), o poœredniej aktywnoœci tych enzymów i poœredniej aktyw-
noœci mATP-azy (fast twitch oxidative – FTO) oraz w³ókna o niskiej aktywnoœci
enzymów oksydatywnych i wysokiej aktywnoœci ATP-azy miofibrylarnej (fast twitch
glycolytic – FTG). Miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu a zawartoœci¹ poszczególnych typów
w³ókien miêœniowych wystêpuje niejednoznaczna zale¿noœæ; zdaniem Henckel i in.
[22] wystêpuje dodatnia korelacja miêdzy t³uszczem œródmiêœniowym a zawartoœci¹
w³ókien o wysokiej aktywnoœci ATP-azy miofibrylarnej, natomiast wg Serra i in. [56]
miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu œródmiêœniowego a zawartoœci¹ w³ókien o wysokiej
aktywnoœci enzymów oksydatywnych.

Na sk³ad kwasów t³uszczowych tkanek mo¿e mieæ wp³yw równie¿ temperatura
otoczenia. W wy¿szych temperaturach nastêpuje zmniejszenie aktywnoœci enzymu
stearoylo-CoA-desaturazy, a kwas stearynowy nie jest desaturowany do kwasu olei-
nowego, w zwi¹zku z czym w tkankach wy¿sza jest zawartoœæ SFA [29]. Lefaucheur
i in. [34] oraz Witte i in. [71] nie stwierdzili jednak wp³ywu temperatury otoczenia na
zawartoœæ t³uszczu œródmiêœniowego. Analizuj¹c wyniki prac wy¿ej wymienionych
autorów, mo¿na przypuszczaæ, ¿e profil FA równie¿ nie ulega zmianie.

Wp³yw ¿ywienia na ot³uszczenie
i profil kwasów t³uszczowych

¯ywienie w najwiêkszym stopniu wp³ywa na odk³adanie t³uszczu i profil FA
u rosn¹cych œwiñ, dlatego zagadnieniu temu poœwiêcono wiele badañ [m.in. 5, 55, 59,
60, 61, 62]. Œwinie o wysokiej miêsnoœci maj¹ du¿e zapotrzebowanie na energiê.
Zwiêkszenie zawartoœci energii w paszy uzyskuje siê m.in. poprzez jej nat³uszczanie.
Z punktu widzenia pokrycia potrzeb pokarmowych zwierzêcia rodzaj t³uszczu (zwie-
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rzêcy lub roœlinny) dodanego do paszy nie ma wiêkszego znaczenia, ma bowiem
podobn¹ zawartoœæ energii netto. Jednak Ÿród³o energii w paszy, a mianowicie
t³uszcze i wêglowodany oraz jej dzienna dawka decyduj¹ o iloœci odk³adanego bia³ka
i t³uszczu w ciele oraz o jakoœci t³uszczu, tj. profilu FA [4, 6, 20, 38, 70]. Dlatego
poprzez nat³uszczanie pasz próbuje siê równie¿ poprawiæ sk³ad t³uszczu odk³adanego
w tkankach zwierzêcych tak, aby by³ on optymalny z punktu widzenia potrzeb
¿ywieniowych i zdrowotnych cz³owieka.

Jako dodatki t³uszczowe stosuje siê g³ównie oleje roœlinne, które stanowi¹ bogate
Ÿród³o UFA i witamin (A, D, E, K), zapewniaj¹cych prawid³owy wzrost i rozwój
zwierzêcia. Zwiêkszaj¹ tak¿e koncentracjê energii w paszy i poprawiaj¹ jej smako-
witoœæ, jednak nie zawsze poprawiaj¹ wyniki produkcyjne, takie jak przyrosty,
wykorzystanie paszy czy miêsnoœæ. W wielu doœwiadczeniach [m.in. 2, 20, 25, 45, 49,
65, 66] stwierdzono lepsze wykorzystanie paszy przez œwinie otrzymuj¹ce paszê
z dodatkiem t³uszczu roœlinnego. Podawanie œwiniom o m.c. 70–100 kg paszy z do-
datkiem t³uszczu spowodowa³o ró¿nice w pobraniu i wykorzystaniu paszy, gruboœci
s³oniny, ca³kowitej iloœci t³uszczu w miêœniach i s³oninie w zale¿noœci od rodzaju do-
danego t³uszczu [43]. Podawanie paszy z dodatkiem t³uszczu (10% nasion z lnianki)
przez ca³y okres tuczu, od 30 do 110 kg m.c., spowodowa³o zwiêkszenie gruboœci s³o-
niny i zmniejszenie miêsnoœæ œwiñ [38]. Niektórzy autorzy [16, 49] stwierdzili lepsze
cechy organoleptyczne miêsa wieprzowego pochodz¹cego od œwiñ otrzymuj¹cych
w paszy dodatek t³uszczu roœlinnego; by³o ono ciemniejsze, a swobodny wyciek wody
z miêœnia by³ mniejszy ni¿ u œwiñ nie otrzymuj¹cych tego dodatku.

Dodatek t³uszczu w paszy powinien wynosiæ maksymalnie do 8% [25]. Wiêksza
jego iloœæ wp³ywa ujemnie na trwa³oœæ produktu, a tak¿e obni¿a jego jakoœæ
i wartoœæ zdrowotn¹ [2, 47, 55, 60]. Warnants i in. [67] wykazali, ¿e przy dodawaniu
do paszy dodatku oleju przez 6 lub 8 tygodni nie by³o ró¿nic w profilu kwasów
t³uszczowych s³oniny. Wydaje siê, ¿e iloœæ odk³adanego PUFA w s³oninie osi¹ga
plateau po 6 tygodniach. Wiseman i Agunbiade [70] sugeruj¹, ¿e wiêkszoœæ zmian
w profilu FA zachodzi w pierwszych dwóch tygodniach skarmiania dodatków
t³uszczowych.

W zale¿noœci od sk³adu FAw t³uszczu dodawanym do paszy, zmienia siê profil FA
od³o¿onych w tkankach œwini [2, 41]. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e pomiêdzy t³uszczami
dodanymi do paszy wystêpuj¹ ró¿nice w ich strukturze chemicznej, które wp³ywaj¹
na wch³anianie i odk³adanie FA w tkankach. T³uszcze bêd¹ce Ÿród³em takich samych
FA, ale o innej budowie chemicznej [53], mog¹ mieæ ró¿ny wp³yw na przemiany FA
w tkankach.

Dodatek olejów roœlinnych, rzepakowego czy lnianego do mieszanek dla tuczni-
ków wp³ywa na obni¿enie iloœci SFA oraz zwiêkszenie zawartoœci PUFA w tkankach
t³uszczowych. Zmiany te przedstawiono na przyk³adzie miêœnia najd³u¿szego grzbie-
tu (tab. 2).
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Tabela 2. Wp³yw dodatków t³uszczowych na profil kwasów t³uszczowych miêœnia najd³u¿-
szego grzbietu i s³oniny

Autor Okres doœwiadczenia Rodzaj dodanego oleju* Zmiana w profilu FA

[35] 50–95 kg olej rzepakowy – 2%
olej rybny – 1%

�MUFA, �n-3, �n-6, �n-6/n-3

[30] od 40 kg przez
20,60,100dni

siemiê lniane – 6% �PUFA/SFA, �n-3, �n-6, �n-6/n-3,
brak zmian po 100 dniach

* Mieszanki kontrolne i doœwiadczalne zawiera³y tak¹ sam¹ iloœæ energii.

Podawanie olejów bogatych w MUFA, np. oleju rzepakowego, powoduje zwiêk-
szenie zawartoœci MUFA kosztem SFA [35], natomiast zawartoœæ PUFA nie zmienia
siê. Zmiany w zawartoœci PUFA mo¿na uzyskaæ, poprzez dodanie do paszy olejów
bogatych w te kwasy. Nie zmniejsza to jednak istotnie zawartoœci niepo¿¹danych
SFA, poniewa¿ wzrost PUFA zachodzi g³ównie kosztem MUFA [10]. Wed³ug nie-
których autorów [2, 18, 30, 65] od³o¿enie PUFA w tkankach zwierz¹t pozostaje
w liniowej zale¿noœci z iloœci¹ PUFA w paszy, s¹ jednak autorzy [20, 31], którzy
wykazali, ¿e zbyt wysoki poziom PUFA w paszy mo¿e spowodowaæ reakcjê od-
wrotn¹, a mianowicie obni¿enie zawartoœci PUFA w t³uszczu wieprzowym.

CLA dodane do paszy nie wp³ywa³y na wyniki produkcyjne takie, jak przyrost
dzienny czy wykorzystanie paszy [3, 12, 40], natomiast odmienne wyniki otrzymali
Sun i in. [58]. Jednak wielu autorów podkreœla dodatni wp³yw CLA na zmniejszenie
ot³uszczenia tuszy, poprzez zmniejszenie gruboœci s³oniny oraz zwiêkszenie za-
wartoœci miêsa w tuszy [12, 40, 50, 58, 59, 60]. Sprzyja temu tak¿e wyd³u¿enie czasu
podawania CLA [58]. Wed³ug Szymczyk [59] dodatek CLA do paszy powoduje
zwiêkszenie zawartoœci cholesterolu ca³kowitego (frakcji HDL i LDL) we krwi.

Dodatek CLAwp³ywa na zwiêkszenie zawartoœci CLAw tkankach [5, 13, 37, 54],
a po³¹czenie CLA z dodatkiem innego t³uszczu, np. z ³ojem, powoduje jeszcze
wiêkszy wzrost CLA w tkankach œwini ni¿ podawanie samego CLA [3]. Podawanie
CLA w paszy mia³o istotny wp³yw na profil kwasów t³uszczowych w badanych
tkankach. Przy zwiêkszaj¹cej siê zawartoœci CLAw paszy, wzrasta³o odk³adanie SFA,
g³ównie kosztem MUFA [37, 50, 60].

Wp³yw dodatku CLA do paszy na profil FA w tkankach jest niejednoznaczny.
Niektórzy autorzy stwierdzali zwiêkszenie zawartoœci PUFA w tkankach œwiñ [2],
inni ich obni¿enie, a zwiêkszenie iloœci SFA, nawet przy najmniejszym (0,1%)
dodatku CLA do diety [59]. Wydaje siê, ¿e wzrastaj¹cy poziom SFA jako nastêpstwo
podawania CLA do diety mo¿e byæ niekorzystny z punktu widzenia zdrowia cz³o-
wieka. Jednak niektórzy autorzy [58] uspokajaj¹, ¿e dzia³anie CLA, obni¿aj¹ce
poziom cholesterolu we krwi, jest na tyle skuteczne, ¿e nie s¹ uzasadnione obawy
dotycz¹ce zwiêkszenia zawartoœci cholesterolu we krwi, w nastêpstwie wzrostu
spo¿ycia SFA zawartych w wieprzowinie.

Na ot³uszczenie i profil FA wp³ywa równie¿ poziom energii w paszy. Wed³ug Bee
i in. [5] podawanie diety niskoenergetycznej (8,8 MJ DE · kg–1) powoduje zmniej-
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szenie zawartoœci SFA i MUFA oraz zwiêkszenie zawartoœci PUFA w tkance
t³uszczowej, w porównaniu z ¿ywieniem diet¹ wysokoenergetyczn¹ (14 MJ DE · kg–1).
Skiba i in. [57] stwierdzili równie¿ dodatni¹ korelacjê miêdzy poziomem energii
w paszy a zawartoœci¹ t³uszczu w tuszy (ciele). Wyniki te potwierdzaj¹ równie¿ inni
autorzy [8, 23]. Wydaje siê wiêc, ¿e stosowanie dawki pokarmowej o odpowiedniej
zawartoœci energii mo¿e byæ jednym ze sposobów modyfikacji ot³uszczenia tuszy
i profilu FA, zamiast stosowania drogich dodatków t³uszczowych, których wp³yw na
wyniki produkcyjne jest niejednoznaczny.

Podsumowanie

Analiza wyników badañ potwierdza, ¿e pasza jest najwa¿niejszym czynnikiem
modyfikuj¹cym profil kwasów t³uszczowych w tkankach cia³a œwiñ. Jednak wyniki
tych badañ, pomimo ich znacznej liczby, nie da³y jednoznacznej odpowiedzi, w jaki
sposób mo¿na skutecznie poprawiæ profil FA w t³uszczu wieprzowym. Dlatego
wydaje siê, ¿e dalsze badania nad tym zagadnieniem powinny byæ ukierunkowane na
poszukiwanie takich sposobów modyfikacji profilu FA, które precyzyjnie okreœl¹
rodzaj i iloœæ t³uszczu potrzebnego do uzupe³nienia danej diety tak, aby uzyskaæ
najbardziej po¿¹dane ot³uszczenie, profil FA oraz proporcje PUFA/SFA i n-6 / n-3
przy zachowaniu po¿¹danych w³aœciwoœci organoleptycznych miêsa wieprzowego.
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Factors affecting the deposition of fat and profile
of fatty acids in the body of growing pigs. Current

state of knowledge and the perspectives

Key words: pigs, fat, fatty acids, fat supplement

Summary

On the basis of quoted results from the literature one can affirm that the diet is most
important factor modifying the profile of fatty acids in the tissues of pigs’body. How-
ever, the results of these study, in spite of their plenty number, did not give the unam-
biguous answer, in what way the FA profile in the pork tissues can be effectively im-
proved. The analysis of the available data shows, that further studies concerning this
question should be concentrated on searching the ways of FA profile modification,
which will exactly define quality and quantity of fat to supplement particular diet, to
get the most desirable fatness, FA profile and proportions PUFA / SFA and n6 / n-3 in
the pork.
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Wstêp

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej wiêkszoœæ gospo-
darstw specjalizuj¹cych siê w chowie byd³a ras mlecznych stosuje konwencjonalne
systemy ¿ywienia krów i ograniczone dawki mleka lub preparatów mlekozastêpczych
w odchowie ciel¹t. Stosowane technologie ¿ywienia i utrzymania utrudniaj¹ krowom
przejawianie naturalnych zachowañ, co wp³ywa ujemnie na ich dobrostan i zdrowie,
a w efekcie tak¿e na smak, zapach i zawartoœæ sk³adników funkcjonalnych w mleku
i jego przetworach [39]. W gospodarstwach ekologicznych stosuje siê natomiast
w mo¿liwie najwiêkszym stopniu naturalne – organiczne metody produkcji, przy
jednoczesnym zachowaniu równowagi miêdzy potrzebami ekonomicznymi a ochro-
n¹ œrodowiska [24]. Przes³anki te powoduj¹, ¿e produkcja mleka metodami eko-
logicznymi, wzorowanymi na przepisach Unii Europejskiej [49] i krajowych [50]
zaczyna siê coraz bardziej rozwijaæ [30, 31]. Zarówno w gospodarstwach konwen-
cjonalnych jak i ekologicznych zagadnienie odchowu zdrowych i prawid³owo rozwi-
niêtych ciel¹t le¿y u podstaw hodowli i u¿ytkowania byd³a mlecznego [9, 44, 48].
W pierwszych miesi¹cach ¿ycia nastêpuje bowiem intensywny wzrost tkanek i na-
rz¹dów, rozwijaj¹ siê przed¿o³¹dki oraz kszta³tuje siê odpornoœæ organizmu, decy-
duj¹ca o przystosowaniu zwierzêcia do œrodowiska [2, 7, 47]. Prawid³owy odchów
ciel¹t wp³ywa nie tylko na ich wzrost, zdrowotnoœæ i dobrostan [16, 51], ale tak¿e na
rozwój narz¹dów, które w wieku produkcyjnym decyduj¹ o póŸniejszej wartoœci
u¿ytkowej m³odzie¿y przeznaczonej do odnowienia stada krów mlecznych i kosztach
u¿ytkowania mlecznego [8, 9 12, 21, 35, 36]. Szczególnie wa¿ny jest okres ¿ywienia
pasz¹ p³ynn¹ [3], kiedy cielêta nie maj¹ jeszcze w pe³ni rozwiniêtego ¿wacza,
a aktywnoœæ enzymatyczna przewodu pokarmowego jest ograniczona [40]. System

Postêpy Nauk Rolniczych nr 6/2008: 97–108



odchowu sk³ad i iloœæ podawanej paszy p³ynnej oraz rodzaj i postaæ fizyczna pasz
sta³ych, wywieraj¹ decyduj¹cy wp³yw na rozwój anatomiczno-czynnoœciowy przed-
¿o³¹dków i przebieg procesów trawiennych u ciel¹t [1, 22, 28, 29].

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie aktualnych pogl¹dów i wyników
badañ dotycz¹cych odchowu ciel¹t hodowlanych (cieliczek i buhajków) ras mlecz-
nych w gospodarstwach ekologicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich ¿y-
wienia w okresie pojenia siar¹ i mlekiem.

Okres pojenia siar¹

W pierwszych 5–6 dniach po urodzeniu wy³¹cznym pokarmem cielêcia w gospo-
darstwach ekologicznych jest siara matki [32]. Pokrywa ona zapotrzebowanie nowo-
rodka na wszystkie sk³adniki od¿ywcze oraz zapewnia dostarczenie cia³ odpornoœ-
ciowych (immunoglobulin – Ig), stanowi¹cych g³ówn¹ os³onê przeciw zaka¿eniom
[7, 10, 37, 40]. Zawarte w siarze Ig s¹ du¿ymi moleku³ami o ró¿nym ciê¿arze
cz¹steczkowym, które mog¹ przenikaæ przez œciany jelita cienkiego do krwioobiegu
tylko w ograniczonym czasie (16–36 godzin) po urodzeniu [41, 42]. Przeciwcia³a
przekazane noworodkowi ulegaj¹ stopniowemu rozk³adowi i w zale¿noœci od ciê¿aru
cz¹steczkowego, klasy i podklasy, iloœci zaabsorbowanych bia³ek oraz okresu ich
pó³trwania s¹ obecne w krwioobiegu od oko³o 2,5 do 4 miesiêcy [52]. W ostatnich
latach wskazuje siê równie¿ na rolê, jak¹ odgrywaj¹ zawarte w siarze limfocyty
matczyne w nabywaniu tzw. odpornoœci aktywnej u nowo narodzonych ciel¹t, zgod-
nie z informacjami zakodowanymi w pamiêci immunologicznej matki [41]. Koncen-
tracja przeciwcia³ w siarze jest najwiêksza bezpoœrednio po porodzie, po czym szybko
maleje, uzyskuj¹c w drugim i trzecim doju po porodzie odpowiednio 70% i 40%
stê¿enia pocz¹tkowego [42]. Z up³ywem czasu od porodu (16–48 godzin), zmniejsza
siê równie¿ szybko przepuszczalnoœæ œcian jelita cienkiego dla wielkocz¹stecz-
kowych immunoglobulin [7]. Na jakoœæ siary i stopieñ zabezpieczenia cielêcia w Ig
w du¿ym stopniu wp³ywa d³ugoœci okresu zasuszenia, sposób ¿ywienia i utrzymania
oraz stan zdrowotny krów i wymienia przed porodem [54]. Poniewa¿ krowy wytwa-
rzaj¹ przeciwcia³a typowe dla œrodowiska, dlatego przed ocieleniem (2–3 tygodnie)
powinny one przebywaæ w tym samym pomieszczeniu, gdzie nastêpuje poród.
Po¿¹dane jest, aby cielê podczas pierwszej doby ¿ycia pobra³o siarê w iloœci nie
mniejszej ni¿ 8% masy cia³a [33].

Okres ¿ywienia mlekiem i paszami sta³ymi

Wspó³czesne systemy odchowu ciel¹t ras mlecznych zak³adaj¹ na ogó³ od³¹cza-
nie ich od mleka pe³nego lub pój³a z preparatów mlekozastêpczych w 6–8 tygodniu
¿ycia [2, 3, 9, 17, 19, 45, 46]. Zastosowanie ograniczonych dawek paszy p³ynnej i jak
najwczeœniejsze rozpoczêcie podawania pasz sta³ych (treœciwych i objêtoœciowych)
wp³ywa stymuluj¹co na rozwój anatomiczno-czynnoœciowy przed¿o³¹dków oraz
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rozpoczêcie procesu trawienia mikrobiologicznego w ¿waczu [2, 11, 34]. Wraz
z rozwojem anatomicznym przewodu pokarmowego oraz kontaktami z innymi zwie-
rzêtami i zadawanymi paszami, nastêpuje w ¿waczu zaka¿enie mikroorganizmami
(bakteriami i pierwotniakami), ich wzrost iloœciowy i jakoœciowy oraz zapocz¹tko-
wanie procesu trawienia za pomoc¹ enzymów produkowanych przez te drobnoustroje
[2, 7, 44]. Wzrost funkcji czynnoœciowych przed¿o³¹dków jest równie¿ w du¿ym
stopniu uwarunkowany rozwojem b³ony œluzowej wyœcielaj¹cej wnêtrze ¿wacza, tzw.
kosmówki [23, 34]. Wskutek jej rozrostu zwiêksza siê bowiem powierzchnia ch³onna
¿wacza oraz tempo przechodzenia produktów fermentacji, zw³aszcza lotnych kwa-
sów t³uszczowych (LKT) ze ¿wacza do krwiobiegu [7]. W okresie pierwszych 6 ty-
godni ¿ycia cielêcia, nastêpuje równoczeœnie intensywny rozwój odruchu prze¿uwa-
nia, zwiêksza siê dobowa liczba cykli prze¿uwania i czas trwania cyklu [7]. Jednak¿e
dopiero w trzecim miesi¹cu ¿ycia cielêcia sk³ad gatunkowy mikroflory bakteryjnej
¿wacza staje siê podobny do tego, jaki wystêpuje u doros³ych prze¿uwaczy [43].

W ekologicznym chowie byd³a mlecznego jedyn¹ dopuszczon¹ pasz¹ p³ynn¹
w odchowie ciel¹t jest mleko pe³ne, najlepiej od w³asnej matki [48]. Dostarcza ono nie
tylko wysoko strawnych sk³adników pokarmowych, takich jak bia³ka, t³uszcz i wêglo-
wodany, ale tak¿e wiele substancji biologicznie czynnych, maj¹cych korzystny
wp³yw na wzrost, zdrowotnoœæ i w³aœciwoœci fizjologiczne organizmu [6, 14, 15].
Zawarta w bia³ku mleka kazeina, pod wp³ywem podpuszczki mleka tworzy skrzep,
ulegaj¹cy stopniowemu trawieniu przez enzymy proteolityczne [45]. Po urodzeniu,
cielêta równie¿ dobrze trawi¹ laktozê (g³ówny cukier mlekowy) oraz cukry proste
(glukozê i galaktozê). Chocia¿ strawnoœæ skrobi u ciel¹t po urodzeniu jest niewielka
(w 2 dniu ¿ycia nie przekracza 25%), to jednak¿e dziêki postêpuj¹cemu rozwojowi
i aktywnoœci mikrobiologicznej ¿wacza jej strawnoœæ szybko siê zwiêksza, wynosz¹c
w 6 tygodniu ¿ycia 90% [44]. Ponadto mleko pe³ne ma tak¿e w³aœciwoœci anty-
bakteryjne i immunomoduluj¹ce, które wp³ywaj¹ na odpornoœæ przewodu pokarmo-
wego [23]. Wiele bioaktywnych peptydów o dzia³aniu regulacyjnym, antybakteryj-
nym, antybiegunkowym i stymuluj¹cym rozwój przewodu pokarmowego, powstaje
tak¿e w trakcie enzymatycznego rozk³adu bia³ek mleka krowiego [53]. Cielêta
karmione wysokimi dawkami mleka pe³nego lub dopuszczane do ssania matki,
charakteryzuj¹ siê na ogó³ wy¿szymi dziennymi przyrostami masy cia³a w okresie
odchowu oraz wiêksz¹ mas¹ cia³a przy od³¹czeniu ni¿ ¿ywione ograniczonymi
dawkami mleka [20]. W niektórych badaniach [4, 5, 14, 15] wykazano równie¿, ¿e
cieliczki ¿ywione wysokimi dawkami mleka pe³nego odznaczaj¹ siê wy¿sz¹ wydaj-
noœci¹ mleczn¹ w okresie pierwszej laktacji, ni¿ cielêta pojone w okresie odchowu
ograniczonymi dawkami mleka.

Zgodnie z wymogami produkcji ekologicznej [49] okres pojenia ciel¹t mlekiem
krowim nie powinien trwaæ krócej ni¿ do trzeciego miesi¹ca ¿ycia. W tym okresie
cielêta powinny mieæ równie¿ zapewniony swobodny dostêp do pasz sta³ych (tj.
treœciwych i objêtoœciowych), pochodz¹cych z upraw ekologicznych. Zalecana i sto-
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sowana w przypadku pojenie ciel¹t z wiadra ze smoczkiem iloœæ dziennej dawki
mleka pe³nego, nie przekracza z regu³y 8 litrów mleka na dzieñ w pierwszych 2–6
tygodniach ¿ycia oraz 4–6 litów mleka na dzieñ, w koñcowych tygodniach pojenia
[51]. W ca³ym okresie odchowu ogólna iloœæ zu¿ytego mleka pe³nego ³¹cznie z siar¹
nie przekracza 600 l na cielê, które w wieku 8 tygodni podwaja swoj¹ masê cia³a, jak¹
mia³o przy urodzeniu [51]. Najczêœciej w gospodarstwach ekologicznych hoduj¹cych
byd³o mleczne w cyklu zamkniêtym, stosuje siê jeden rodzaj mieszanki treœciwej dla
krów i ciel¹t [27, 51]. Podstawowymi komponentami paszowymi mieszanek treœci-
wych s¹ ziarna zbó¿ i nasiona roœlin str¹czkowych [44, 49]. W ograniczonych
iloœciach (do 10% suchej masy skarmianej mieszanki) mo¿na równie¿ stosowaæ
komponenty paszowe wysokobia³kowe pochodz¹ce z upraw konwencjonalnych (np.
makuchy z nasion rzepaku lub innych roœlin oleistych) bêd¹ce produktem odpado-
wym przy wyciskaniu oleju „na zimno” [44, 49, 50].

Rodzaj i postaæ fizyczna skarmianej paszy treœciwej ma istotny wp³yw na struk-
turê i kszta³t œluzówki w przed¿o³¹dkach i jelicie cienkim oraz dzienne przyrosty masy
cia³a i wykorzystanie paszy [45]. Poprzez wczesne zapewnienie cielêtom swobod-
nego dostêpu do paszy sta³ej (treœciwej i objêtoœciowej) doprowadza siê do szybszego
rozwoju ¿wacza i jego miêœniówki, zwiêkszenia liczby cykli prze¿uwania i czasu
trwania tego procesu oraz przep³ywu œliny do ¿wacza [7, 44]. Tradycyjn¹ paszê
objêtoœciow¹ w gospodarstwach ekologicznych stanowi siano ³¹kowe oraz zielonka
pastwiskowa – w okresie letnim lub kiszonki (np. z powiêdniêtych traw, mieszanek
motylkowatych z trawami lub roœlin zbo¿owych) – w okresie zimowym. Postaæ
fizyczna ziarna zbó¿ wchodz¹cego w sk³ad mieszanki treœciwej, decyduje o strawnoœ-
ci skrobi w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego [13, 18], pobraniu
suchej masy [6], produkcji lotnych kwasów t³uszczowych (LKT) oraz poziomie
amoniaku w ¿waczu [45, 46]. Niektórzy autorzy [44] podaj¹, ¿e skarmianie ca³ego
ziarna zbó¿ w mieszance lub oddzielnie (szczególnie: jêczmienia, owsa lub kukury-
dzy), zamiast ziarna gniecionego czy œrutowanego, powoduje wzrost stê¿enia LKT
w ¿waczu. Stwierdzono równie¿, ¿e drobno zmielona pasza wp³ywa w wiêkszym
stopniu na keratynizacjê nab³onka ¿wacza i obni¿enie absorpcji LKT, ni¿ pasza grubo
zmielona [44].

Systemy odchowu ciel¹t stosowane
w gospodarstwach ekologicznych

Zasady odchowu ciel¹t ras miêsnych w gospodarstwach ekologicznych s¹ dobrze
poznane i nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od zasad odchowu ciel¹t w stadach byd³a
miêsnego utrzymywanego w warunkach konwencjonalnych. W jednym i drugim
bowiem przypadku ca³a iloœæ mleka wydzielanego przez krowê matkê rasy miêsnej
w okresie laktacji jest wypijana przez cielê. O wynikach odchowu i wartoœci zdrowot-
nej cielêcia w okresie pierwszych miesiêcy ¿ycia decyduje przede wszystkim wartoœæ
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od¿ywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania krów podczas porodu
oraz prawid³owe postêpowanie z cielêciem po urodzeniu [25, 26, 35, 44, 51].

W porównaniu ze stadami byd³a miêsnego, znacznie mniej rozpoznany i bardziej
k³opotliwy jest odchów ciel¹t w gospodarstwach ekologicznych hoduj¹cych by³o ras
mlecznych. Obowi¹zuj¹ce w tym zakresie rozporz¹dzenia Unii Europejskiej [49]
okreœlaj¹ jedynie minimaln¹ powierzchniê kojca przypadaj¹c¹ na jedno zwierzê,
wymiary i typ kojców lub budek do odchowu oraz zakaz utrzymania ciel¹t na uwiêzi.
Normatywy Unijne zalecaj¹ tak¿e, aby wy³¹czn¹ paszê p³ynn¹ w odchowie ciel¹t
stanowi³o mleko naturalne, w miarê mo¿liwoœci w³asnych matek, a okres karmienia
mlekiem wynosi³ do co najmniej 3 miesi¹ca ¿ycia, to jest o oko³o 5–7 tygodni d³u¿ej
od zaleceñ nowoczesnych norm ¿ywienia zwierz¹t prze¿uwaj¹cych IZ-INRA, stoso-
wanych w Polsce [19]. Wytyczne zawarte w tych rozporz¹dzeniach [49] nie precyzuj¹
jednak szczegó³owych zasad i metod ¿ywienia, zarówno w przypadku odchowu ciel¹t
przy krowach matkach lub mamkach, jak i przy karmieniu z wiader ze smoczkiem.
Nie okreœlaj¹ one równie¿ norm zapotrzebowania na sk³adniki pokarmowe i mineral-
no-witaminowe dla ciel¹t ró¿nych ras mlecznych oraz dopuszczalnej iloœci i wartoœci
pokarmowej paszy treœciwej stosowanej w okresie karmienia mlekiem.

Tabela 1. Schemat ¿ywienia cieliczek rasy fryz duñski mlekiem pe³nym oraz wyniki ich
odchowu i produkcji mleka w okresie pierwszej laktacji [15]

Okres odchowu
[dni]

Grupy

ograniczone dawki
mleka pe³nego do 6 tyg.
¿ycia (pojenie z wiader
ze smoczkiem)

mleko do woli do 6 tyg.
¿ycia (dopuszczanie do
ssania matek, 2 ×
dziennie na pó³ godziny)

mleko do woli do 12 tyg.
¿ycia (dopuszczanie do
ssania matek, 2 ×
dziennie na pó³ godziny)

0–4 siara – do woli

5–42 mleko pe³ne (œr. 4,6 l
dziennie) + mieszanka
treœciwa1 i siano ³¹kowe
– do woli

mleko pe³ne (œr. 8,7 l
dziennie) + mieszanka
treœciwa1 i siano ³¹kowe
– do woli

mleko pe³ne
(œr. 12,7 l dziennie)
+ mieszanka treœciwa1

(maks. 1 kg dziennie)
i mieszanka
pe³noporcjowa2 – do
woli

43–87 mieszanka treœciwa1 (maks.1 kg dziennie) +
mieszanka pe³noporcjowa2 – do woli

Dzienne przyrosty masy cia³a [g]

5–42 695 940 963

43–87 687 543 1036

88–129 659 658 526

130–185 599 591 549

185–wycielenia 637 639 626

Okres pierwszych
250 dni laktacji

przeciêtna wydajnoœæ mleka [kg na 1 dzieñ]

Mleko pe³ne 24,8 26,3 24,4

Mleko FCM 25,2 26,5 24,8

1 Sk³ad mieszanki treœciwej [%]: œruta sojowa tostowana – 25, gnieciony jêczmieñ – 67,7, otrêby
pszenne – 2, melasa buraczana – 2, sk³adniki mineralno-witaminowe – 3,3.
2 Sk³ad mieszanki pe³noporcjowej [% SM]: œruta sojowa tostowana – 10,37, gnieciony jêczmieñ
– 5,12, melasa buraczana – 22,60, sieczka ze s³omy jêczmiennej – 58,9, mineralne – 3.01.
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Badania nad wp³ywem poziomu ¿ywienia cieliczek ras mlecznych (fryz duñski)
mlekiem pe³nym i d³ugoœci okresu jego skarmiania na wyniki odchowu i ich póŸniej-
sz¹ wydajnoœæ mleczn¹ w okresie pierwszej laktacji (tab. 1) przeprowadzono w Danii
w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku [15]. Wykaza³y one, ¿e przy odchowie
ciel¹t (utrzymywanych w kojcach indywidualnych lub zbiorowych) i dopuszczanych
do ssania matek pomiêdzy udojami (dwa razy dziennie po pó³ godziny), korzyst-
niejsze wyniki produkcyjne w okresie pierwszej laktacji uzyskano od krów, które
w okresie cielêcym wczeœniej (w wieku 42 dni) ni¿ póŸniej (w wieku 87 dni)
od³¹czano od mleka. Poœrednie rezultaty produkcyjne w okresie pierwszej laktacji
uzyskano natomiast w grupie krów, które w okresie cielêcym pojono z wiader ze
smoczkiem ograniczonymi (œrednio 4,6 kg dziennie) dawkami mleka pe³nego –
w okresie od 5 do 42 dnia ¿ycia. W niektórych doœwiadczeniach przeprowadzonych
w Szwecji [16] na fermach ekologicznych hoduj¹cych krowy rasy holsztyñsko-fry-
zyjskiej o wysokim poziomie wydajnoœci mlecznej, nie obserwowano istotnych
ró¿nic w wynikach odchowu i parametrach zdrowotnych ciel¹t oraz wymion krów,
w zale¿noœci od zastosowanego systemu ich odchowu (dopuszczanie do ssania matki
dwa razy dziennie na 30 minut lub karmienie mlekiem z wiader ze smoczkiem).
Cielêta odchowywane przy matkach dojonych, dopuszczano do ssania mleka przez
okres 8 tygodni ¿ycia. W tym czasie mia³y one równie¿ swobodny dostêp do siana
³¹kowego i paszy treœciwej (z³o¿onej ze œrut zbo¿owych, otr¹b pszennych i kompo-
nentów wysokobia³kowych), zadawanej krowom oraz wody pitnej z poide³ samo-
czynnych, zamontowanych w kojcach. Wykazano, ¿e cielêta utrzymywane w kojcach
i karmione mlekiem pe³nym z wiader ze smoczkiem, pobiera³y jednak paszê treœciw¹
czêœciej i w wiêkszej iloœci, ni¿ cielêta dopuszczane do matek. Nie odnotowano
natomiast istotnych ró¿nic w œredniej iloœci pobranego mleka i dziennych przyrostach
masy cia³a miêdzy grupami, pomimo tendencji do uzyskiwania wy¿szych indywi-
dualnych przyrostów masy cia³a w grupie ciel¹t dopuszczanych do ssania matek.
U ciel¹t utrzymywanych w kojcach zbiorowych i karmionych z wiader ze smoczkiem,
wystêpowa³o jednak znacznie wiêcej przypadków (67%) wzajemnego obsysania siê
(zw³aszcza ucha) i oblizywania kojców, ni¿ u ciel¹t dopuszczanych do matek (22%
takich przypadków). W innych badaniach [51], przeprowadzonych w Holandii na
ekologicznych fermach byd³a mlecznego (o œredniej wydajnoœci krów od 5200 do
7100 kg mleka na rok), korzystniejsze wyniki odchowu uzyskano natomiast u ciel¹t
utrzymywanych z krowami matkami dojonymi lub mamkami nie dojonymi, ni¿ przy
karmieniu mlekiem pe³nym (8 l dziennie) z wiader ze smoczkiem. Utrzymywanie
ciel¹t w okresie odchowu przy matkach lub mamkach stwarza bowiem lepsze warunki
bytowania i bardziej naturalne œrodowisko, wp³ywaj¹c przez to na wy¿sze przyrosty
masy cia³a i lepsz¹ zdrowotnoœæ ciel¹t. W badaniach tych stwierdzono ponadto, ¿e
krowy wybrane na mamki chêtnie akceptowa³y przydzielone do odchowu cielêta, co
wp³ywa³o na dok³adniejsze opró¿nianie wymienia i w efekcie lepsz¹ jego zdrowot-

102 K. Bilik, M. £opuszañska-Rusek



noœæ. W czasie odchowu przy mamkach najwiêcej jednak problemów przysparza
stres, który dosyæ czêsto wystêpuje u ciel¹t w momencie odsadzania od mamki,
a tak¿e zró¿nicowane tempo wzrostu ciel¹t ss¹cych, w wyniku wzajemnej ich rywa-
lizacji o pokarm. Na podstawie badañ ankietowych przeprowadzonych w ekologicz-
nych fermach byd³a mlecznego w Szwecji [30] wykazano, ¿e w 26% ferm dopuszcza
siê cielêta do ssania matek przez okres 12 tygodni, w 17% – przez okres 1–2 tygodni,
w 3% – przez okres 6 tygodni, natomiast w pozosta³ych fermach karmi siê cielêta
z wiader ze smoczkiem. Generalnie jednak stwierdza siê, ¿e odchowywanie ciel¹t ras
mlecznych przy krowach (matkach lub mamkach) wp³ywa na poprawê dobrostanu
zwierz¹t, poprzez stworzenie bardziej „naturalnych warunków bytowania” oraz
przybli¿enie hodowli byd³a do oczekiwañ konsumentów korzystaj¹cych z produktów
ekologicznego rolnictwa [16, 27, 31, 32]. Ponadto, system odchowu ciel¹t przy
matkach lub mamkach, w porównaniu z odchowem w budkach, przyczynia siê do
ujawnienia naturalnych zachowañ i przyzwyczajeñ, takich jak wieŸ cielê-matka,
naturalnego odruchu ssania oraz odruchu opiekuñczego u krowy. Z drugiej jednak
strony podkreœla siê, ¿e wprowadzenie wy³¹cznie takich systemów odchowu ciel¹t do
praktyki rolniczej gospodarstw ekologicznych hoduj¹cych byd³o mleczne, wi¹¿e siê
z du¿ym stresem „odsadzeniowym”, strat¹ znacznej iloœci mleka przeznaczonego na
sprzeda¿, a w efekcie do pogorszenia rentownoœci chowu byd³a mlecznego w tych
gospodarstwach [51]. Uwarunkowania te sprawiaj¹, ¿e hodowcy byd³a mlecznego
w gospodarstwach ekologicznych dosyæ czêsto stosuj¹ odchów ciel¹t przy krowach
mamkach nie dojonych, pozosta³e zaœ stado krów przeznaczaj¹ do dojenia wzglêdnie
odchowuj¹ cielêta na mleku krowim przy zastosowaniu wiader ze smoczkiem lub
automatów do odpajania ciel¹t [16, 26, 27, 31].

Wed³ug Wagenaar i Langhout [51] w gospodarstwach ekologicznych wyró¿nia
siê dwa zasadnicze systemy odchowu ciel¹t ss¹cych po odpojeniu siar¹ w³asnych
matek odchów pojedynczych ciel¹t dopuszczonych 2–3 razy dziennie do ssania
swoich matek, które s¹ dojone lub odchów grupowy (2–4 ciel¹t ) utrzymywanych przy
jednej mamce – nie dojonej. W praktyce rolniczej wykorzystuje siê kombinacje tych
dwóch metod odchowu ciel¹t ss¹cych. W odchowie pojedynczych ciel¹t dopuszcza-
nych do matek, spo¿ycie mleka wynosi oko³o 8–10 l dziennie w okresie pierwszych
2 tygodni i od 12 do 15 l lub wiêcej litrów mleka dziennie w póŸniejszym okresie
odchowu, w zale¿noœci od rasy krów i masy cia³a odchowywanych ciel¹t. System
pojedynczego odchowu ciel¹t ss¹cych ³¹czony jest czêsto z odchowem przy krowach
mamkach, co sprzyja poprawie dobrostanu i naturalnoœci chowu byd³a mlecznego
[27, 51]. W odchowie grupowym ciel¹t ss¹cych hodowcy zmuszeni s¹ wybieraæ
krowy z przeznaczeniem na mamki. W tabeli 2 przedstawiono niektóre z propono-
wanych w literaturze zootechnicznej systemów odchowu ciel¹t ras mlecznych w gos-
podarstwach ekologicznych.

Systemy odchowu ciel¹t ras … 103



Tabela 2. Najczêœciej stosowane systemy odchowu ciel¹t ras mlecznych w gospodarstwach
ekologicznych [26, 44, 51, ]

Wiek
(tyg.)

Rodzaj paszy System odchowu

I II III IV

1 siara siara ad libitum z wymienia matki utrzymywanej z cielêciem
w kojcu porodowym

2–6 mleko pe³ne,
mieszanka
treœciwa1,
siano ³¹kowe

dopuszczanie ciel¹t do ssania matki dojonej
(2 × dziennie na 30 minut) po up³ywie 2 godzin
od wydojenia, przy sta³ym dostêpie do siana
i paszy treœciwej1

karmienie mle-
kiem pe³nym
z wiaderek ze
smoczkiem (2 ×
dziennie po 4 l,
tj. 8 l dziennie),
przy sta³ym do-
stêpie do siana,
paszy treœciwej1

i siana ³¹kowego

7–13 mleko pe³ne,
mieszanka
treœciwa1,
siano ³¹kowe,
kiszonka z traw
przewiêdniêtych
lub zielonka
traw z motylko-
watymi

dopuszczanie
ciel¹t do ssania
matki dojonej
(2 × dziennie na
30 minut) po
up³ywie 2 godz.
od wydojenia +
pasza treœciwa1,
siano, kiszonka
lub zielonka
traw z motylko-
watymi – do
woli

odchów ciel¹t
w grupach
(2–4 szt.) przy
mamce – nie
dojonej

karmienie mle-
kiem z wiaderek
ze smoczkiem
(2 × dziennie po
3 l; tj. 6 l dziennie)
+ pasza treœci-
wa1, siano
³¹kowe,
kiszonka z traw
przewiêdniêtych
lub zielonka
traw z motylko-
watymi – do
woli

karmienie mle-
kiem z wiaderek
ze smoczkiem
2 × dziennie: po
3 l, tj. 6 l dzien-
nie w okresie
od 7 do 9 tyg.
¿ycia, a nastêp-
nie po 2 l, tj. 4 l
dziennie w
okresie od 10
tyg. ¿ycia do
koñca pojenia +
pasza treœciwa1,
siano ³¹kowe,
kiszonka z traw
przewiêdniêtych
lub zielonka
traw z motylko-
watymi – do woli

14–26 treœciwe1,
siano, kiszonka
lub zielonka

¿ywienie wy³¹cznie paszami gospodarskimi z upraw ekologicznych
(treœciwe 1–1,5 kg dziennie, siano i soczyste – do woli

1 Sk³ad komponentowy mieszanki treœciwej: œruty zbo¿owe (jêczmieñ, pszenica, pszen¿yto,
owies, kukurydza), makuch rzepakowy, otrêby pszenne, œruty z nasion roœlin str¹czkowych
(³ubin s³odki lub bobik) – pochodz¹ce z upraw ekologicznych oraz sk³adniki mineralne i wita-
minowe - dopuszczone do stosowana w gospodarstwach ekologicznych.

Z przegl¹du dostêpnej literatury wynika, ¿e w dotychczasowych badaniach z za-
kresu odchowu ciel¹t ras mlecznych w gospodarstwach ekologicznych, skupiano siê
przede wszystkim nad zagadnieniami dotycz¹cymi wyników odchowu, dobrostanu
oraz zdrowotnoœci i zachowañ behawioralnych ciel¹t i krów matek lub mamek. Nie
ma natomiast wyczerpuj¹cych badañ nad alternatywnymi, bardziej mleko oszczêd-
nymi w porównaniu z utrzymaniem przy krowach matkach systemami odchowu ciel¹t
w gospodarstwach ekologicznych, które przy zapewnieniu prawid³owego ich wzrostu
i rozwoju, pozwala³y by zachowaæ w³aœciwe relacje pomiêdzy iloœci¹ mleka zu¿ywa-
nego do odchowu i przeznaczonego do sprzeda¿y.
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Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule pogl¹dy i wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
w gospodarstwach ekologicznych hoduj¹cych byd³o mleczne mog¹ znaleŸæ zasto-
sowanie ró¿ne systemy odchowu ciel¹t w okresie pojenia mlekiem. Odchów ciel¹t
przy krowach matkach lub mamkach przyczynia siê do ujawniania naturalnych
zachowañ i przyzwyczajeñ, takich jak wiêŸ cielê–matka, naturalnego odruchu ssania
oraz odruchu opiekuñczego u krowy. Wprowadzanie wy³¹cznie takich systemów
odchowu ciel¹t do praktyki rolniczej gospodarstw ekologicznych hoduj¹cych byd³o
mleczne, wi¹¿e siê jednak z du¿ym stresem „odsadzeniowym”, strat¹ znacznej iloœci
mleka przeznaczonego do sprzeda¿y, a w efekcie pogorszeniem rentownoœci chowu
byd³a mlecznego w tych gospodarstwach. Uwarunkowania te sprawiaj¹, ¿e prefero-
wanym w polskich warunkach systemem odchowu ciel¹t w gospodarstwach ekolo-
gicznych ukierunkowanych na produkcjê mleka konsumpcyjnego lub galanterii
mlecznej, powinien byæ odchów ciel¹t w kojcach lub budkach na wolnym powietrzu
na ograniczonych dawkach mleka pe³nego przy zastosowaniu wiader ze smoczkiem.

Podobnie jak w gospodarstwach konwencjonalnych, tak¿e i w gospodarstwach
ekologicznych uzyskiwane wyniki odchowu ciel¹t, uwarunkowane s¹ w du¿ej mierze
czynnikami zale¿nymi od cz³owieka. Poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu
¿ywienia krów w okresie zasuszenia oraz umiejêtnego ¿ywienia ciel¹t w okresie
odchowu od urodzenia do odsadzenia od krów (matek lub mamek) lub od³¹czenia od
mleka, mo¿na wp³yn¹æ nie tylko na wyniki odchowu, zdrowotnoœæ, dobrostan i za-
chowanie behawioralne ciel¹t, ale tak¿e na ich póŸniejsze cechy produkcyjne.
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Rearing systems of the dairy breed calves
on organic farms

Key words: calves, ecology, feeding, rearing results

Summary

Paper reviews the current knowledge and result of research on rearing systems of
the dairy breeds calves on organic farms. The mode and the effect of feeding calves in
colostrum and milk feeding periods on anatomical and functional development of
forestomachs, the course of digestion and on rearing results, health, animal welfare, as
well as natural behavior between cows and calves (own mother or nurse cow) are
presented. It was observed that various rearing systems in milk feeding periods could
be used in organic dairy farms. There is not enough comprehensive research available
in Poland on the possibility of application of “milk-saving” breeding systems for dairy
calves on ecological farms, which could enable the growth of milk supply for sale.
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Wstêp

Mikotoksyny to silnie toksyczne zwi¹zki bêd¹ce wtórnymi metabolitami grzy-
bów z rodzajów Asperqillus, Penicillium i Fusarium. Charakteryzuj¹ siê silnym dzia-
³aniem toksycznym w stosunku do organizmów zwierzêcych. Ze wzglêdu na ró¿no-
rodnoœæ dzia³ania oraz wysok¹ odpornoœæ na wy¿sze temperatury ich obecnoœæ
w ¿ywnoœci oraz w paszach powoduje potencjalne zagro¿enie dla zdrowia ludzi
i zwierz¹t.

Mikotoksyny wykazuj¹ toksycznoœæ ostr¹, a przy ni¿szych dawkach chroniczn¹,
powoduj¹c mutacje oraz wady rozwojowe. Powszechnie opisywane efekty toksycz-
noœci ostrej to pogorszenie funkcji w¹troby i nerek, które w skrajnych przypadkach
mo¿e prowadziæ do zgonu. Od momentu, kiedy wykazano, ¿e niektóre mikotoksyny
(tj. aflatoksyna B1, fumonizyna B1, ochratoksyna A, toksyna T-2 i deoksyniwalenol)
powoduj¹ uszkodzenie œcian komórkowych przez wzrost peroksydacji lipidów [1, 5,
14] rozpoczêto intensywne badania nad ochronnymi w³aœciwoœciami zwi¹zków
przeciwutleniaj¹cych [13]. Do grupy najczêœciej badanych pod tym k¹tem substancji
przeciwutlenij¹cych nale¿¹ witaminy A, E i C oraz selen [2]. W³aœciwoœci ochronne
antyoksydantów s¹ zwi¹zane z ich zdolnoœci¹ do usuwania anionów nadtlenkowych,
dziêki czemu chroni¹ b³ony komórkowe przed uszkodzeniami spowodowanymi
dzia³aniem mikotoksyn. Wiêkszoœæ badañ prowadzono metodami in vitro i dotyczy³y
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one g³ównie aflatoksyny B1. Znacznie mniej badañ dotyczy pozosta³ych mikotoksyn,
takich jak ochratoksyna A (OTA), fumonizyna B1 (FB1), toksyna T-2 (T-2) czy
zearalenon (ZEN). Najefektywniejszym z dotychczas przebadanych przeciwutlenia-
czy jest prawdopodobnie tokoferol i jego pochodne, które ró¿ni¹ siê stopniem
aktywnoœci biologicznej [10]. Szybko reaguj¹ one z rodnikami nadtlenkowymi
powoduj¹c powstawanie wzglêdnie stabilnego rodnika tokoferoksylowego z nadmia-
rowym ³adunkiem zwi¹zanym z dodatkowym elektronem rozproszonym na pierœcie-
niu chromanolu.

Dzia³anie substancji antyoksydacyjnych

Istnieje kilka zwi¹zków pochodzenia naturalnego i syntetycznego, które wyka-
zuj¹ w³aœciwoœci przeciwutlenij¹ce i mog¹ byæ stosowane do przeciwdzia³ania po-
wstawaniu mikotoksyn. Sposoby usuwania mikotoksyn mog¹ mieæ pod³o¿e fizyczne,
chemiczne lub mikrobiologiczne i mog¹ powodowaæ zniszczenie, modyfikacje lub
absorbcje mikotoksyn [17]. Poniewa¿ w procesie detoksyfikacji istotn¹ rolê odgrywa
sposób ¿ywienia, w celu zahamowania procesu tworzenia mikotoksyn stosuje siê
dodatki do ¿ywnoœci takie jak przeciwutleniacze, aminokwasy zawieraj¹ce siarkê,
witaminy i pierwiastki œladowe [17]. Suplementacja bywa jednak niekorzystna, ze
wzglêdu na mo¿liwoœci zmiany barwy i smaku ¿ywnoœci, rozpuszczalnoœci i inter-
akcji z innymi sk³adnikami po¿ywienia (bia³ka i fenole). Zdarza siê tak¿e, ¿e poten-
cjalne Ÿród³o substancji przeciwutleniaj¹cych jest równoczeœnie Ÿród³em mikotok-
syn, np. aflatoksyny B1 i ochratoksyny A w przypadku kawy, herbaty, winogron i zió³
[16]. Promowanie substancji o w³aœciwoœciach antymikotoksycznych powinno
uwzglêdniaæ fakt, ¿e czêœæ zwi¹zków mo¿e mieæ dzia³anie toksyczne (np. selen i
kumaryna). Najpopularniejszymi grupami funkcyjnymi, które bior¹ udzia³ w usuwa-
niu wolnych rodników s¹: grupa hydroksylowa (fenole), grupa sulfonowa (cysteina i
glutation) i grupy aminowe (kwas urynowy, bia³ka). Grupy hydroksylowe wystêpu-
j¹ce w zwi¹zkach fenolowych s¹ najlepszymi „zmiataczami” wolnych rodników
w produktach spo¿ywczych [22]. Naturalne fenole maj¹ce w³aœciwoœci przeciw-
utleniaj¹ce to m.in. tokoferole, katechiny, kwas ferulowy, ubichinon oraz kwas
rozmarynowy.

Efektywnoœæ zwi¹zków fenolowych jako przeciwutleniaczy zwi¹zana jest z tym,
¿e dostarczaj¹ one wodór oraz tworz¹ stabilny wolny rodnik fenolowy. W³aœciwoœci
przeciwutleniaj¹ce tych zwi¹zków s¹ spowodowane obecnoœci¹ grup alkilowych
i hydroksylowych, które reaguj¹ z rodnikami lipidowymi, co mo¿e powodowaæ
wzrost stabilnoœci otrzymywanych wolnych rodników fenolowych [32]. Skutrcznoœæ
zwi¹zków fenolowych stosowanych do usuwania wolnych rodników zale¿y m.in. od
ich lotnoœci, termostabilnoœci i pH.

Wp³yw antyoksydantów na biosyntezê mikotoksyn. Torres i in. [34] badali
mo¿liwoœæ zastosowania antyoksydantów: BHA (butylohydroksyanizol) i PP (kwas

110 M. Surma-Zadora, E. Cieœlik, P. Pokrzywa



p-hydroksybenzoesowy) do kontroli produkcji fumonizyny w ziarniakach kukury-
dzy. Badania epidemiologiczne dowiod³y, ¿e toksyna ta mo¿e mieæ zwi¹zek z zapada-
niem na raka prze³yku ludnoœci nara¿onej na spo¿ycie kukurydzy z du¿¹ jej zawar-
toœci¹ [12]. Udowodniono hamowanie powstawania fumonizyny pod warunkiem
dodatku w³aœciwej iloœci przeciwutleniaczy. Dowiedziono ponadto, ¿e kombinacja
przeciwutleniaczy jest efektywniejsza ni¿ stosowanie ich pojedynczo, co potwier-
dzaj¹ równie¿ inne badania [3, 27]. Wykazano, ¿e mieszanina przeciwutleniaczy
lepiej chroni przed zaka¿eniem grzybami ziarna pieprzu i pomidory [9].

Passone i in. [27] analizowali wp³yw dodatku przeciwutleniaczy BHT, PP i BHA
o ró¿nej czystoœci (analitycznej i przemys³owej) na akumulacjê w ziarnach orzeszków
ziemnych aflatoksyny B1. Z eksperymentu wynika³o, ¿e zastosowanie pojedynczego
przeciwutleniacza (BHA) do kontroli akumulacji aflatoksyn w wilgotnych ziarnach
orzeszków ziemnych nie daje oczekiwanych efektów. Dopiero u¿ycie podwójnej lub
potrójnej kombinacji BHA z innymi przeciwutleniaczami daje zadowalaj¹ce rezultaty.
Wyniki pokazuj¹, ¿e zarówno mieszanina BHA-PP jak i mieszanina BHA-PP-BHT
(w ró¿nych stê¿eniach) niezale¿nie od ich czystoœci stosowane na ziarna orzeszków
ziemnych hamowa³y wzrost pleœni i akumulacjê aflatoksyny B1.

Wp³yw przeciwutleniaczy na wzrost grzybów Fusarium, powoduj¹cych powsta-
wanie mikotoksyn, takich jak fumonizyny, trichoteceny, kwas fusarowy i inne, badali
tak¿e Farnochi i in. [11]. Wykazali, ¿e dodatek BHA oraz PP w znacznym stopniu
hamuje namna¿anie siê grzybów. Zwrócili uwagê, podobnie jak Reynoso i in. [28], na
fakt, i¿ zastosowanie ni¿szego stê¿enia, mieszniny obu przeciwutleniaczy mo¿e byæ
bardziej efektywne.

Wp³yw antyoksydantów na organizmy poddane toksycznemu dzia³aniu miko-
toksyn. Grosse i in. [15] w badaniach wp³ywu witamin A, C i E na genotoksycznoœæ
ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEN) zauwa¿yli, ¿e witamina E obni¿a
genotoksycznoœæ ZEN w w¹trobie i nerkach szczurów. Efekt ten by³ bardziej wido-
czny w przypadku nerek. Ponadto witaminy E, A i C wykazywa³y zdolnoœæ reduko-
wania w nerkach myszy adduktów ochratoksyna A-DNA. Wyniki zosta³y potwier-
dzone przez Bose i Sina [7] oraz Dharmshila i Sina [8], którzy wykazali, ¿e wywo³y-
wane przez OTA efekty klastogeniczne s¹ redukowane przez dodatek witamin C i A.
Zmniejszenie genotoksycznoœci mikotoksyn przez witaminê E jest spowodowane
usuwaniem przez ni¹ rodników nadtlenkowych. Witamina E powoduje tak¿e redukcjê
chinonów, co jest szczególnie istotne w przypadku genotoksycznoœci ZEN, który jest
metabolizowany do katecholu [24]. Stwierdzono, ¿e najbardziej wydajnym przeciw-
utleniaczem hamuj¹cym genotoksycznoœæ OTA jest kwas askorbinowy. W komórkach
w¹troby i nerek myszy zaobserwowano redukcjê toksycznoœci tej mikotoksyny a¿
o 90%. Ponadto witamina C jest niezbêdna do regeneracji witaminy E w membranach
lipidowych i dzia³a synergistycznie z innymi przeciwutleniaczami np. glutationem [6].

Ouanes i in. [26] badali efekty ochronnego dzia³ania 17-�-estradiolu, progeste-
ronu i witaminy E na aberacje chromosomów w szpiku kostnym myszy spowodowan¹
dzia³aniem zearalenonu. Autorzy zaobserwowali, ¿e �-estradiol i progesteron zna-
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cz¹co obni¿aj¹ czêstoœæ pojawiania siê chromosomów z aberacjami wywo³anymi
przez ZEA. Witamina E tak¿e ochrania chromosomy przed mutacj¹ wywo³an¹ przez
tê toksynê, lecz ochrona nie jest ca³kowita. Profilaktyczne efekty dzia³ania witaminy
E znacz¹co wzrastaj¹, gdy jest ona podawana kolejno w dwóch równych dawkach.
Jest to zwi¹zane z jej wydajnoœci¹ w wi¹zaniu siê z receptorami, które prawdo-
podobnie tak¿e s¹ nasycone dawk¹ witaminy E. Wi¹¿e ona, zatem te same receptory,
co ZEN, progesteron i estradiol.

Ouanes i in. [25] badali tak¿e efekty ochronnego dzia³ania witaminy E na j¹dra
komórkowe nara¿one na dzia³anie zearalenonu w mózgu ma³p oraz w komórkach
w¹troby i szpiku kostnego u myszy. Udowodnili oni, ¿e witamina E chroni j¹dra
komórkowe przed dzia³aniem zearalenonu, przy czym efekt ochronny dotyczy 50%
w przypadku komórek w¹troby i 30% w przypadku komórek szpiku kostnego.

Wp³yw antyoksydantów na modelowe hodowle komórek – badania in vitro.
Shokri i in. [33] w badaniach in vitro nad wp³ywem przeciwutleniaczy na hamowanie
cytotoksycznoœci toksyny T-2 wykorzystali witaminy C i E oraz selen. Wszystkie
zastosowane przeciwutleniacze powodowa³y znacz¹ce hamowanie cytotoksycznoœci
toksyny T-2 we wszystkich badanych liniach komórkowych (HepG2, HGF, 5W742).
Jednym z sugerowanych mechanizmów cytotoksycznoœci toksyny T-2 jest peroksy-
dacja lipidów, która wystêpuje w wielu organach i komórkach, np. w œledzionie,
szpiku kostnym, nerkach, a szczególnie w w¹trobie [29]. Uszkodzenia spowodowane
przez toksynê T-2 mog¹ byæ jednym z mechanizmów wywo³uj¹cych apoptozê lub
defekt komórek na skutek degradacji DNA [7]. Przeciwutleniaj¹ce dzia³anie witamin
C, E i selenu na toksynê T-2 przebadano w doœwiadczeniach na zwierzêtach [7, 35].
Atrioshi i in. [2] wykazali ponadto, ¿e suplementacja diety myszy koenzymem Q10

oraz witamin¹ E zmniejsza uszkodzenie DNA w w¹trobie.
Atroschi i in. [3] badaj¹c wp³yw dodatku tamoksifenu, melatoniny, koenzymu Q10

i L-karnityny na wzrost bakterii w obecnoœci mikotoksyn (toksyny T-2, deoksyniwa-
lenonu, ochratoksyny A, aflatoksyny B i fumonizyny B1) wykazali, ¿e kombinacja
L-karnityny i koenzymu Q10 daje lepsze efekty ochronne przeciwko zatruciu tlenowe-
mu powodowanemu przez wzrost mikotoksyn, ni¿ stosowanie ich oddzielnie. Najbar-
dziej efektywnymi przeciwutleniaczami okaza³y siê tomaksifen oraz melatonina.
L-karnityna i koenzym Q10 by³y mniej efektywne. Autorzy po raz kolejny wykazali,
¿e kombinacja przeciwutleniaczy jest znacznie bardziej wydajna w hamowaniu
wzrostu bakterii. Dane literaturowe dotycz¹ce efektywnoœci interaktywnego dzia³a-
nia przeciwutleniaczy nie s¹ jednoznaczne. Mo¿na znaleŸæ tak¿e przyk³ady mówi¹ce
o tym, ¿e kombinacja niektórych przeciwutleniaczy jest mniej wydajna ni¿ zastoso-
wanie pojedynczych zwi¹zków [19]. Nieefektywnoœæ niektórych kombinacji wyt³u-
maczono efektami antagonistycznymi pary zwi¹zków lub chemicznymi interakcjami
tych zwi¹zków z matryc¹.

Russo i in. [30] badali efekty ochronne dzia³ania 3-O-�-D-glukozydu cyjanidyny
na destrukcjê DNA w ludzkich fibroblastach spowodowane przez ochratoksynê A.
Dowiedli oni, ¿e C3G mo¿e chroniæ komórki DNA przed uszkodzeniami spowodo-
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wanymi utlenianiem, dziêki zdolnoœci zmiatania wolnych rodników oraz przez mniej
oczywiste chelatowanie jonów miedzi (II) i ¿elaza (II) [21], które s¹ niezbêdne do
aktywacji ochratoksyny A [24].

Leal i in. [20] wykazali zdolnoœæ hamowania przez luteinê, likopen i karotenoidy
cytotoksycznych efektów toksyny T-2 w hepatocytach kurcz¹t. Efekty cytotoksyczne
powodowane przez toksynê T-2 s¹ zwi¹zane z peroksydacj¹ lipidów przez powsta-
wanie wolnych rodników. Natomiast Jaradat i in. [18] wykazali ochronne efekty
witaminy E na niekorzystne dzia³anie T-2 toksyny na blastogenezê limfocytów
u kurcz¹t. Ponadto dowiedli, ¿e to rozpuszczalna w wodzie, a nie w t³uszczach forma
witaminy E odpowiada za minimalizacje efektu dzia³ania toksyny T-2. Suplementacja
diety kurcz¹t witamin¹ E mo¿e poprawiæ niekorzystny efekt dzia³ania toksyny T-2
i innych mikotoksyn. Ponadto wykazano, ze �-tokoferol neutralizuje tak¿e toksycz-
noœæ innych mikotoksyn, np. ochratoksyny A w komórkach ssaków [4].

W celu ochrony komórek przed dzia³aniem mikotoksyn, takich jak patulina,
stosowano glutation [23]. Badania prowadzono na komórkach Caco-2-14 i HT-29-D4,
które zwykle s¹ u¿ywane w badaniach in vitro jako model komórek nab³onkowych
jelita ludzkiego. Sergent i in. [31] wykazali, ¿e suplementacja diety zwi¹zkami
polifenolowymi (chryzyn¹, kwercetyn¹, genistein¹, resweratrolem, katechin¹, epiga-
lokatechin¹ i kwasem galusowym) wp³yne³a na obni¿enie absorpcji ochratoksyny A
przez komórki stosowane jako model komórek nab³onkowych jelita.

Podsumowanie

Toksycznoœæ mikotoksyn oraz ich obecnoœæ w ¿ywnoœci poci¹ga za sob¹ ko-
niecznoœæ zastosowania œrodków ochronnych przeciwko szkodliwym efektom ich
dzia³ania. Substancje przeciwutleniaj¹ce, takie jak: witaminy A, C i E, selen, polifenole,
�-estradiol, butylohydroksytoluen, butylohydroksyanizol, tert-butylohydrochinon, ga-
lusan propylu i inne dziêki swoim w³aœciwoœciom chemicznym mog¹ skutecznie
ograniczyæ powstawanie mikotoksyn. Dzia³anie ochronne przeciwutleniaczy zosta³o
potwierdzone w wielu pracach naukowych, a szczególn¹ skutecznoœæ wykazano stosu-
j¹c kilka substancji przeciwutleniaj¹cych jednoczeœnie. Obecnie trwaj¹ prace nad
potwierdzeniem ochraniaj¹cych w³aœciwoœci antyoksydantów, które mog³yby efektyw-
nie wyeliminowaæ ryzyko powstawania chorób na skutek dzia³ania mikotoksyn.
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The influence of antioxidants
on formation and toxicity of mycotoxins in food

Key words: mycotoxins, antyoxidants, food fortification

Summary

Mycotoxins are highly toxic compounds which are secondary metabolites of
mould and fungi. They are characterized by strong toxic effects which have muta-
genic, teratogenic and estrogenic properties. Aflatoxins, ochratoxins, trichothecenes,
fumonisins and zearalenone are very well know. The presence of mycotoxins in food
eliminate contaminated products from domestic and international turnover according
to the present law. Various additives are used in order to stop down mycotoxins pro-
duction in food such as antioxidants, amino acids which contain sulphur, vitamins and
trace elements. Vitamin A, E, C and selene create a group of antioxidants which pro-
tective features against mycotoxine toxic effects are most often analysed. Among the
other antioxidants there are: poliphenolic compounds, �-estradiol and butylated
hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole, tert-butylated hydroqinone, propyl galate.
It was proved that the combination of some antioxidants may be more effective than
theirs individuall application.
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Kronika

XII Miêdzynarodowe Sympozjum
„Choroby wirusowe roœlin ozdobnych”

Haarlem, Holandia, 20–24 kwietnia 2008*

W maju 2008 odby³o siê w Holandii 12. Miêdzynarodowe Sympozjum poœwiê-
cone chorobom wirusowym roœlin ozdobnych. Sympozjum obejmowa³o szeœæ sesji
problemowych i 34 postery, które by³y poprzedzone inauguracyjnym referatem
dr R.J. Bogersa z Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS).
Dr Bogers mocno podkreœla³, ¿e nauka jest podstaw¹ podejmowania profesjonalnych
decyzji i zwróci³ uwagê na potrzebê opracowania i wprowadzenia odpowiednich
zaleceñ fitosanitarnych oraz regulacji prawnych.

Sesja 1. dotyczy³a wiroidów (referaty z Hiszpanii, Holandii i Czech) oraz
fitoplazm (referat z Polski). W referacie wprowadzaj¹cym dr R. Florales z Instytutu
Biologii Molekularnej z Hiszpanii dokona³ podsumowania dotychczasowej wiedzy
na temat wiroidów. S¹ one najmniejszymi patogennymi cz¹stkami RNA, zdolnymi do
autonomicznego namna¿ania siê i wywo³ywania chorób roœlin. Ich genom zawiera od
246 do 600 nukleotydów. Ze wzglêdu na bardzo ma³¹ zawartoœæ RNA, wiroidy nie
koduj¹ protein, a ich replikacja i przemieszczanie s¹ ca³kowicie zale¿ne od roœliny
gospodarza. Wiroidy s¹ przyczyn¹ powa¿nych strat w uprawie roœlin cytrusowych,
sadowniczych, ziemniaka, pomidora, rzadziej roœlin ozdobnych. Spoœród zidenty-
fikowanych dotychczas 30 wiroidów na roœlinach ozdobnych wystêpuje dziewiêæ.
Najwa¿niejszy z nich, wiroid kar³owatoœci z³ocienia (CSVd), opisany jako jeden
z pierwszych, wywo³uje groŸne objawy chorobowe na wielu odmianach z³ocienia.
CSVd jest tak¿e patogenem roœlin Petunia hybrida, Solanum jasminoides i Argyran-
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themum frutescens. Wiroidy przenoszone s¹ z sokiem chorych roœlin, a niektóre tak¿e
przez nasiona.

Inne wiroidy pora¿aj¹ce roœliny ozdobne by³y dotychczas praktycznie nieznane.
Ostatnio, w krajach Europy Zachodniej, pojawi³ siê nowy problem – wiroidy w upra-
wie pomidora pod os³onami. Celem ustalenia Ÿród³a tych patogenów przeprowadzono
rozleg³e badania diagnostyczne, oparte na RT-PCR ze starterami na pospowiroidy
i analizie sekwencji ca³ego genomu wiroidów. Badaniami objêto miêdzy innymi
roœliny ozdobne, które nie mia³y objawów chorobowych. Z badañ holenderskich
(J.Th. Verhoeven i in.) wynika, ¿e wiele gatunków roœlin rozmna¿anych wegetatyw-
nie by³o latentnie pora¿one wiroidami i roœliny te mog³y stanowiæ Ÿród³o patogenna.
Wykryto je w roœlinach Solanum jasminoides, S. muricatum, Brugmansia sanquinea,
Petunia sp., Datura sp., Cestrum sp., Verbena sp. i Streptosolen jamesonii, Columnea
sp., Coleus blumei, Vinca major, Nematanthus wettsteinii i Brunfelsia undulata.
Roœliny zaka¿one pochodzi³y z ró¿nych krajów.

Równie¿ w Czechach, w czasie rutynowych badañ roœlin z rodziny Solanaceae na
obecnoœæ wiroidu wrzecionowatoœci bulw ziemniaka (PSTVd), patogena wykryto
w roœlinach Brugmansia sp., Solanum sp., Petunia sp. i Lycopersicon esculentum.
Ponadto roœliny petunii okaza³y siê bezobjawowym nosicielem innych wiroidów.

W sesji 2. wyg³oszono siedem referatów dotycz¹cych metod wykrywania i iden-
tyfikacji wirusów. Wœród nowych technologii najbardziej obiecuj¹ce s¹ multiplex
PCR i mikromacierze (microarrays), które umo¿liwiaj¹ wykrywanie wielu wirusów
w jednej próbie oraz identyfikacjê nowych wirusów. Referaty na te tematy zosta³y
opracowane przez zespo³y badaczy z USDA-ARS Beltsville, USA (J. Hammond)
oraz z Tajwanu (C-A. Chang i in.). Techniki te, a zw³aszcza multiplex RT-PCR i DNA
chip array znalaz³y praktyczne zastosowanie w wykrywaniu wirusów storczyków
i cantedeskii na Tajwanie i umo¿liwi³y identyfikacjê miêdzy innymi nowego patogena
roœlin z rodzaju Phalenopsis – tospowirusa chlorozy papryki (Capsicum chlorosis vi-
rus, CaCV). Ponadto na Taiwanie, do wykrywania azjatyckich typów tospowirusów,
opracowano metodê serologiczn¹ opart¹ na stosowaniu wysoce specyficznych prze-
ciwcia³ monoklonalnych.

Przedstawiciel firmy Agdia przedstawi³ liczne walory nowego testu serologicznego,
zwanego ‘strip’ lub ‘dip’. Test ten pozwala na ocenê zdrowotnoœci roœlin w znacznie
krótszym czasie ni¿ to jest mo¿liwe przy stosowaniu testu ELISA, nie wymaga stosowa-
nia kontroli, ale ze wzglêdu na wysok¹ cenê nie jest polecany do testów masowych.

O potrzebie dostosowania metody diagnostycznej do zamierzonego celu (valida-
tion) mówi³ dr Schadewijk z Holenderskiej S³u¿by Inspekcji Ozdobnych Roœlin
Cebulowych (DFBIS). Autorzy referatu podkreœlali, ¿e o wiarygodnoœci testu decy-
duje wiele czynników, jak pora roku, rozmieszczenie wirusa w roœlinie, sposób
pobierania próby, warunki przechowywania roœlin przed testowaniem oraz mo¿li-
woœci uzyskania fa³szywych wyników negatywnych. Postulowano, aby wprowadze-
nie testu do praktyki poprzedzone by³o opracowaniem stosownej procedury.
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Kilka referatów dotyczy³o mechanizmu odpornoœci roœlin na wirusy. Dr R.
Goldbach z Uniwersytetu w Wageningen, w referacie wstêpnym przedstawi³ formy
naturalnej odpornoœci roœlin na wirusy, dominuj¹c¹ i recesywn¹. Podkreœli³ te¿, ¿e
w ostatnich latach nast¹pi³ postêp w zrozumieniu innej formy naturalnej odpornoœci
na wirusy opartej na antywirusowym wyciszaj¹cym RNA (RNA interference, RNAi)
i przedstawi³, jak ten mechanizm obrony mo¿e byæ u¿yty do walki z wirusami.
O metodach pozyskiwaniu roœlin transgenicznych poinsecji i z³ocienia odpornych na
wirusy mówili te¿ badacze odpowiednio, z Norwegii i Moskwy.

Kilka bardzo wa¿nych prezentacji by³o poœwiêcone ma³o znanym dotychczas
endogennym pararetrowirusom (EPRVs) roœlin, które nale¿¹ do rodziny Caulimo-
viridae. Zaprezentowali je przedstawiciele trzech wspó³pracuj¹cych ze sob¹ oœrod-
ków badawczych z UK, Niemiec i Szwajcarii; z USA i Holandii oraz z USA. Badacze
ci omówili patogeny z rodzaju Caulimovirus, który obejmuje miêdzy innymi wirusy
mozaiki kalafiora (CaMV), mozaiki dalii (DMV) i przejaœnienia nerwów petunii
(PVCV). W odró¿nieniu od innych wirusów roœlinnych (poza grup¹ gemimiwiru-
sów), genom pararetrowirusów stanowi dwuniciowe DNA (dsDNA), a synteza DNA
zachodzi z pomoc¹ odwrotnej transkryptazy. Endogenne pararetrowirusy zintegro-
wane s¹ z gnomem roœliny gospodarza i przenoszone s¹ wertykalnie. Brak jest danych
o naturalnych wektorach tych patogenów, chocia¿ w literaturze jest na ten temat wiele
niezweryfikowanych informacji.

Wiele cennych, nowych informacji zawarte by³o w dwóch prezentacjach opraco-
wanych pod kierunkiem H.R. Pappu z Uniwersytetu Stanowego Washington, USA.
Dotyczy³y one, najwa¿niejszej w USA a tak¿e w innych krajach, choroby dalii
powodowanej przez wirusa mozaiki dalii, który pora¿a wszystkie czêœci roœliny,
a tak¿e bulwy, py³ek, nasiona i tkanki merystematyczne. Nasiona i siewki dalii
pora¿one s¹ w 100%, ale roœliny zaka¿one wirusem nie zawsze wykazuj¹ objawy
chorobowe, co uzasadnia potrzebê ich testowania. Na podstawie wnikliwych badañ
molekularnych badacze wykazali, ¿e izolaty DMV s¹ zró¿nicowane, co bardzo
utrudnia ich wykrywanie. Brak jest specyficznych surowic, a test PCR jest zawodny
i konieczne jest stosowanie dwóch ró¿nych par starterów. Wbrew wczeœniejszym
doniesieniom wykazano, ¿e DMV nie jest przenoszony przez mszyce.

W sesji dotycz¹cej nowych oraz na nowo wa¿nych wirusów, zespó³ badaczy z The
Volcani Center, Izrael (A. Gera i in.) przedstawi³ zagadnienia zwi¹zane z globalizacj¹,
miêdzynarodow¹ wymian¹ materia³u roœlinnego, zmianami w warunkach uprawy
i adaptacj¹ patogenów, które sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê wirusów i s¹ Ÿród³em
trudnoœci w ich wykrywaniu. Inne zespo³y zaprezentowa³y wyniki badañ na temat
wystêpowania i identyfikacji wielu wirusów pora¿aj¹cych roœliny Ranunculus hyb.
(W³ochy), Phlox drummondii i Ammi majus, (USA), storczyków, roœlin Begonia
semperflorence i Zantedeschia spp. (Tajwan), Prymula malacoides (Chiny) oraz
potywirusów kilku gatunków ozdobnych roœlin cebulowych (Holandia). W grupie tej
znalaz³y siê zarówno nowe wirusy jak i wirusy opisane przed laty, które nie by³y
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ca³kowicie poznane. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³o siê te¿ doniesienie Lockharta
i in. z USA, którzy w roœlinach ró¿y wykryli szeœæ nowych wirusów. We wszystkich
wymienionych tu badaniach identyfikacja wirusów oparta by³a na wynikach badañ
serologicznych i molekularnych, uwzglêdniaj¹cych analizê sekwencji aminokwasów
i nukleotydów. Oceniano te¿ reakcjê roœlin na zaka¿enie i w³aœciwoœci serologiczne
wirusów.

W sesji dotycz¹cej epidemiologii, przenoszenia i zwalczania wirusów dr Anginus
z Izraela przedstawi³ nowe strategie zwalczania wirusów, a œciœlej zapobiegania
szerzeniu siê wirusów. W warunkach uprawy roœlin w Izraelu znane jest oko³o 192
gatunków owadów, g³ównie mszyc, wciornastków i m¹czlików, które s¹ wektorami
275 wirusów roœlinnych. Najprostszym sposobem uniemo¿liwiaj¹cym inwazjê infek-
cyjnych owadów na roœliny s¹ bariery fizyczne, bariery optyczne manipuluj¹ce
œwiat³em (polietylenowe tunele absorbuj¹ce UV), malczowanie pod³o¿a kolorowymi
matami, sporadycznie zaœ stosowane s¹ insektycydy. Opracowano te¿ efektywny sys-
tem zwalczania wirusów odglebowych wnikaj¹cych do roœliny przez uszkodzone
korzenie – sadzenie roœlin do doniczek typy jiffy pots. Z kolei badacze z Holandii
przedstawili wyniki badañ nad szerzeniem siê potywirusów i wirusa ¿ó³tej pla-
mistoœci irysa (IYSV) na ozdobnych roœlin cebulowych oraz czynnikami sprzyja-
j¹cymi wystêpowaniu ich wektorów.

W sesji posterowej zaprezentowano 34 doniesienia dotycz¹ce g³ównie identy-
fikacji wirusów frezji, kanny, eustomy, petunii, lilii, tulipana i bylin, wiroidów
kar³owatoœci chmielu (HIVd) i z³ocienia (CSVd). Dwa postery, w tym jeden z polski,
dotyczy³y charakterystyki izolatów wirusa mozaiki ogórka

Porównuj¹c problematykê i przebieg XII Sympozjum z sympozjum sprzed 4 laty
na Tajwanie, nale¿y podkreœliæ bardzo wysoki, wyrównany poziom prezentacji.
Przedstawiono wiêksz¹ liczbê gatunków roœlin, wirusów i wiroidów i bardzo du¿y
udzia³ badañ molekularnych w pracach nad kompletn¹ identyfikacj¹ omawianych
patogenów. Konferencja umo¿liwi³a te¿ rzeczowe omówienie trudnych problemów,
w du¿ej mierze wi¹¿¹cych siê z globalizacj¹, w gronie wybitnych specjalistów.

Materia³y z Sympozjum znajduj¹ siê do wgl¹du w bibliotece Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Maria Kamiñska
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
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Konferencja
„Osi¹gniêcia i perspektywy wykorzystania

substancji humusowych w rolnictwie”
(20–22 II 2008 roku, Dniepropietrowsk, Ukraina)

W okresie 20–22 lutego 2008 roku mia³a miejsce w Dniepropietrowsku, Ukraina
miêdzynarodowa konferencja nt. „Osi¹gniêcia i perspektywy wykorzystania substan-
cji humusowych w rolnictwie”. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Minister-
stwo Rolnictwa Ukrainy oraz Pañstwowy Dniepropietrowski Uniwersytet Rolniczy.
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 200 pracowników naukowych, reprezentuj¹cych
wy¿sze uczelnie oraz instytuty naukowo-badawcze z Bia³orusi, Estonii, Niemiec,
Polski, Rosji i Ukrainy.

Konferencja zosta³a dedykowana profesor L.I. Christiewej z okazji 100-lecia jej
urodzin. Profesor L.I. Chrisiewa wnios³a niezwykle istotny wk³ad do badañ nad
zwi¹zkami biologicznie czynnymi o zdefiniowanej i niezdefiniowanej strukturze
chemicznej wystêpuj¹cymi w glebach mineralnych oraz organicznych. W jej boga-
tym dorobku naukowym znajduj¹ siê opracowania, dotycz¹ce wykorzystania ekstrak-
tów torfowych w nawozach organicznych, preparatach do chowu œwiñ oraz karmienia
kurczaków. Wiele jej prac naukowych zosta³o wykorzystanych w praktyce w postaci
preparatów stosowanych w rolnictwie, kwiaciarstwie, warzywnictwie oraz zootech-
nice. Preparaty sporz¹dzone na bazie zwi¹zków humusowych, wykorzystywane
w oftalmologii, stanowi¹ oddzieln¹ grupê opracowañ profesor Christiewy.

Uczestnicy konferencji przedstawili swoje prezentacje w trakcie 4 sesji:
� perspektywy wykorzystania preparatów humusowych w rolnictwie;
� optymalizacja technologii otrzymywania preparatów humusowych;
� fizjologiczno-biochemiczne aspekty zastosowania preparatów humusowych w we-

terynarii, medycynie oraz warzywnictwie;
� wp³yw biologicznie aktywnych preparatów humusowych na fizjologiczne procesy

w organizmach ¿ywych.

Wykorzystanie preparatów humusowych w rolnictwie, warzywnictwie, zootech-
nice oraz weterynarii wynika ze stosunkowo ma³ej toksycznoœci tych produktów.
W trakcie konferencji zaprezentowane dane o wysokiej wartoœci DL50 (dosis letalis
50%) preparatów humusowych. Stanowi³o to bardzo silny probierz ich bezpiecznego
stosowania oraz jednoczeœnie toruje drogê do ich praktycznego wykorzystania.
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Zaprezentowano tak¿e dane przedstawiaj¹ce, wysok¹ zawartoœæ w torfach wysokich
i niskich fitohormonów, aktywatorów kie³kowania nasion oraz wzrostu komórek
roœlin. Dane te mog¹ stanowiæ jedn¹ z przes³anek ich praktycznego zastosowania
w postaci substratów do produkcji nawozów organicznych, preparatów stosowanych
w warzywnictwie, ogrodnictwie oraz kwiaciarstwie.

Znaczenie preparatów humusowych modyfikuj¹cych w³aœciwoœci fizyczne gleb
zaprezentowano w kilku pracach. Miêdzy innymi wykazano, ¿e preparaty humusowe
pozwalaj¹ na zmianê w³aœciwoœci hydrofobowych na hydrofilne gleb oraz przyczy-
niaj¹ siê do wzrostu lepkoœci gleb. Konsekwencj¹ tych modyfikacji jest m.in. obser-
wowana zmiana podsi¹ku kapilarnego. Ponadto podwy¿szenie w³aœciwoœci hydrofil-
nych, a obni¿enie w³aœciwoœci hydrofobowych, zdaniem autorów, skutkowa³o wzros-
tem retencji wody w glebach po zastosowaniu tych preparatów.

Kilkanaœcie prezentacji dotyczy³o znaczenia stosowania preparatów humuso-
wych w chowie œwiñ, kurcz¹t i strusi. Badania te oprócz typowych danych, jak
przyrost masy, rozmiar cia³a, zwiera³y znacznie g³êbsze wskaŸniki biochemiczne.
By³y one oparte na analizie zmian ca³ego zespo³u w³aœciwoœci biochemicznych
w p³ynach ustrojowych zwierz¹t hodowlanych. Badania biochemiczne poprzez anali-
zê wielu czynników pozwala³y gruntownie oszacowaæ znaczenie preparatów humu-
sowych w chowie zwierz¹t. Co istotnie, nie stwierdzono negatywnych efektów
ubocznych podczas ich stosowania. Natomiast podkreœlano – co jest pozytywnym
aspektem ich stosowania – szybki metabolizm tych preparatów w ustroju zwierz¹t.

W trakcie dyskusji podnoszono znaczn¹ odmiennoœæ sk³adu jakoœciowego i iloœ-
ciowego preparatów humusowych uzyskanych z ró¿nych z³ó¿ torfowych. Przyczyny
tych odrêbnoœci wynikaj¹ z: ró¿nego ich sk³adu gatunkowego, panuj¹cych odmien-
nych w z³o¿u warunków chemiczno-biochemicznych, potencja³u redox, aktywnoœci
enzymów, sk³adu mikroorganizmów oraz organizmów glebowych etc. Ponadto w dys-
kusji przejawia³a siê sugestia o koniecznoœci podjêcia badañ nad optymalizacj¹
technologii oraz wypracowaniem nowoczesnych metod chemicznych oraz bioche-
micznych w wy¿szym stopniu ni¿ dotychczasowe oceniaj¹cych wartoœæ u¿ytkow¹
produktu handlowego, jakim s¹ preparaty humusowe.

Dyskutanci postulowali koniecznoœæ standaryzacji preparatów humusowych nie
tylko pod k¹tem informacji dotycz¹cych azotu ogólnego oraz wêgla organicznego, ale
tak¿e zawartoœci zwi¹zków biologicznie czynnych, tj. fitohormonów, zwi¹zków
fenolowych, aminokwasów, kwasów t³uszczowych, sterydów, oraz w³aœciwoœci fizy-
kochemicznych preparatów humusowych.

Teksty prezentacji organizatorzy konferencji wydali w licz¹cych ponad 300 stron
materia³ach, dostêpnych u autora.

Lech Szajdak

Zak³ad Badañ Œrodowiska Rolniczego
i Leœnego PAN w Poznaniu

e-mail: szajlech@man.poznan,pl
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Recenzje i prezentacje

Prezentacja ksi¹¿ki
„Rola biotechnologii w odkrywaniu i ochronie

zasobów genetycznych dla rolnictwa”
„The Role of Biotechnology in Exploring and Protecting

Agricultural Genetic Resources”, J. Ruane, A. Sonnino (Eds.),

2006/2007, FAO – Food and Agricultural Organization of the

United Nations, Rome, ISBN 978-92-5-105480-2, 188 pp.

Jednym z g³ównych zadañ Organizacji ds. Rolnictwa i Wy¿ywienia Narodów
Zjednoczonych (FAO) jest dostarczanie krajom cz³onkowskim aktualnej i w³aœciwej
informacji o rolnictwie, leœnictwie i gospodarce ¿ywnoœciowej. Zadanie to FAO
realizuje przez publikowanie pozycji ksi¹¿kowych lub organizowanie konferencji na
okreœlone tematy naukowo-praktyczne dotycz¹ce rolnictwa, leœnictwa i przemys³u
rolno spo¿ywczego.

FAO wysoce docenia znaczenie problematyki biotechnologicznej oraz metod
z zakresu in¿ynierii genetycznej dla wzrostu produkcji rolnej oraz poprawy sytuacji
w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego w wielu rejonach œwiata, w których
obecnie wystêpuj¹ okresowe lub chroniczne klêski g³odu. Jednoczeœnie FAO du¿o
uwagi poœwiêca zachowaniu rolniczych, leœnych i zootechnicznych zasobów gene-
tycznych, dla przysz³ych pokoleñ.

BodŸcem do wydania tej ksi¹¿ki by³a inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ,
który og³osi³ w 2004 roku „Œwiatowy Dzieñ ¯ywnoœci”. Dyrektor Generalny FAO
Jacques Diouf rozwin¹³ tê inicjatywê tworz¹c „FAO-Biotechnology Forum”, w ramach
którego uczestniczy³o ponad 3000 specjalistów z ró¿nych krajów œwiata.

Omawiana ksi¹¿ka zawiera 14 rozdzia³ów opartych na prezentacjach przedsta-
wianych podczas miêdzynarodowej konferencji FAO na temat „Roli Biotechnologii
w Charakteryzowaniu i Zachowaniu Genetycznych Zasobów Rolniczych, Leœnych,
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Zwierz¹t Hodowlanych i Ryb” (Turyn 5–7 marca 2005). Rozdzia³y 15 i 16 s¹ wyni-
kiem elektronicznej (e-mail) konferencji, która odby³a siê z udzia³em zarejestrowa-
nych 650 uczestników; niestety nie by³o wœród nich nikogo z Polski.

Rozdzia³y ujête w ksi¹¿ce zosta³y zgrupowane w cztery czêœci tematyczne.
Czêœæ I. „Stan genetycznych zasobów ¿ywnoœciowych i rolniczych w œwiecie”

(s. 1–41) zawiera cztery rozdzia³y.
W rozdz. 1. „Stan œwiatowych genetycznych zasobów byd³a hodowlanego;

przygotowanie pierwszego Raportu o Stanie Œwiatowych Genetycznych Zasobów
Zwierz¹t” (s. 1–9) R. A. Cardellino przedstawi³ zakres dzia³añ Komisji ds. Genetycz-
nych Zasobów Rolniczych i ¯ywnoœciowych (CGRFA). W formie opisowej oraz w ta-
belach przedstawiono zarówno zakres obecnie posiadanych danych w odniesieniu do
poszczególnych kontynentów, jak i rekomendacje w zakresie monitorowania zasobów
zwierzêcych, które s¹ dostêpne na stronie internetowej «www.fao.org/ag/cgrfa».

W rozdz. 2. „Stan œwiatowych genetycznych zasobów rybnych” (s. 11–20)
wskazano, ¿e œwiatowe rybo³ówstwo obejmuje 974 gatunki ryb, 143 gatunki skoru-
piaków, 26 gatunków roœlin oraz 73 inne gatunki morskie. Natomiast tzw. akwakul-
tura (przemys³owa hodowla) obejmuje 153 gatunki ryb, 60 gatunków miêczaków, 44
gatunki skorupiaków, 11 gatunków roœlin i wiele innych organizmów. W postaci gra-
ficznej oraz tabelarycznej przedstawiono dane o strukturze od³owów morskich gatun-
ków. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje szerokie omówienie strategii genetycznego
doskonalenia zwierz¹t wodnych z zastosowaniem ró¿nych technik m.in. selekcji,
transferu genów lub manipulacji chromosomami.

W rozdz. 3. „Globalna ocena genetycznych zasobów upraw rolnych” (s. 21–31)
B. Fraleigh nawi¹zuje do wydanego przez FAO w 1996 r. „Raportu o Stanie Œwiato-
wych Roœlinnych Zasobów Genetycznych dla Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej”
oraz przedstawia w formie opisowej, rysunków i tabel postêp, jaki nast¹pi³ od „Œwia-
towego Szczytu ¯ywnoœci” w Lipsku w 1996 roku w realizacji ambitnego zadania,
jakim jest stworzenie programu bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dla ca³ego œwiata.

W rozdz. 4. „ Wysi³ki w kierunku oceny œwiatowego stanu genetycznych za-
sobów leœnych” (s. 33–41) P. Sigaud podkreœla, ¿e niestety brak jest w odniesieniu do
lasów takiego programu jak dla roœlin rolniczych. Niemiej jednak FAO ma dobre
rozeznanie w priorytetach badawczych i ustaleniach administracyjnych w odniesie-
niu do leœnictwa, a w 2003 roku powo³a³o Panel Ekspertów ds. „Leœnych Zasobów
Genetycznych” (s. 33–41).

Czêœæ II. „Stosowanie zamra¿ania oraz reproduktywnych technologii w za-
chowaniu genetycznych zasobów” (s. 43–78) zawiera omówienie dwóch tematów.
W rozdz. 5. „Potencjalne wykorzystanie zamra¿ania oraz reproduktywnych
technologii w strategiach zachowania zwierzêcych zasobów genetycznych”
(s. 45–59) S.J. Hiemstra, T. van der Lende i H. Woelders szczegó³owo omówili
techniki zamra¿ania w odniesieniu do d³ugotrwa³ego przechowywania nasienia,
oocytów, embrionów i komórek embrionalnych oraz komórek somatycznych. Doœæ
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szeroko omówiono tak¿e postêp badawczy i techniki stosowane w sztucznym una-
siennianiu, transferze embrionów oraz klonowaniu reprodukcyjnym.

W rozdz. 6. „Stan technologii zamra¿ania w odniesieniu do roœlin uprawnych
i drzew leœnych” (s. 61–78) B. Panis i M. Lombardi podkreœlaj¹, ¿e ponad 100
tysi¹com gatunków roœlin grozi wyginiêcie w œwiecie i konieczne s¹ œrodki zaradcze.
W wyczerpuj¹cy sposób przedstawiaj¹ teoretyczne i praktyczne aspekty oraz szybki
postêp w technikach d³ugotrwa³ego i skutecznego przechowywania ró¿nych materia-
³ów roœlinnych: zawiesin komórek, py³ku, merystematycznych tkanek oraz nasion
w odniesieniu do roœlin zielnych i drzewiastych.

Czêœæ III. „Wykorzystanie markerów molekularnych dla charakteryzowania
i zachowania genetycznych zasobów” (s. 79–147) obejmuje osiem zagadnieñ
tematycznych.

W rozdz. 7. „Wykorzystanie markerów molekularnych oraz innych infor-
macji dla zbierania prób plazmy zarodkowej celem tworzenia banku genów
zwierz¹t” (s. 81–87) H. Simianer doœæ szczegó³owo omawia technikê oraz koszty
procedur przechowywania in vivo i in vitro genetycznego materia³u zwierzêcego.

W rozdz. 8. „Genetyczne charakteryzowanie populacji byd³a hodowlanego
oraz jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji jego zachowania” (s. 89–96)
O. Hanotte i H. Jianlin podkreœlaj¹, ¿e ró¿norodnoœæ u¿ytkowanych ras byd³a szybko
siê zmniejsza i dlatego pilnie nale¿y okreœliæ strategie w zachowaniu okreœlonych
cech u zwierz¹t domowych i dzikich. Autorzy podkreœlaj¹, ¿e „Œwiatowy Katalog
Zró¿nicowania Byd³a Domowego” obejmuje 6300 ras 30 udomowionych gatunków,
a jest to wynikiem 12 000 lat udomowienia tych zwierz¹t przez cz³owieka. W formie
opisowej oraz w tabeli przedstawiono iloœciowe dane o liniach udomowienia oraz
regionalnego pochodzenia, np. konia z Azji, ale os³a z P³n. Afryki.

W rozdz. 9. „Genetyczna charakterystyka populacji i jej wykorzystanie
w podejmowaniu decyzji o ochronie zasobów genetycznych ryb” (s. 97–104)
C. Primmer podkreœla specyfikê hodowli zachowawczej ryb w odró¿nieniu od in-
nych, udomowionych zwierz¹t l¹dowych. W genetycznym charakteryzowaniu i w ho-
dowli ryb uwzglêdnia siê bowiem nie tylko aspekty produktywnoœci miêsa, ale tak¿e
ich wartoœæ oraz atrakcyjnoœæ dla „rekreacyjnego wêdkowania”. Przytaczane s¹ tutaj
przyk³ady koniecznych badañ genetycznych, a tak¿e ekologicznych badañ nad wp³y-
wem ró¿nych œrodowisk wodnych na genetyczne zró¿nicowanie populacji ryb, aby
zapewniæ utrzymanie ich odpowiedniej liczebnoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ochrona
okreœlonych gatunków ryb – lub sprzyjanie wzrostowi ich liczebnoœci – ma nie tylko
znaczenie gospodarczo-ekonomiczne, lecz tak¿e socjologiczno-polityczne. Omówiono
to na przyk³adzie utrzymania populacji ³ososia w rzece Sacramento w Kalifornii.

W rozdz. 10. „Molekularne markery jako podstawa podejmowania decyzji
o zachowaniu plazmy zarodkowej roœlin uprawnych” (s. 108–120) S. Lantri
i G. Barcaccia omawiaj¹ niedostatki stosowania techniki markerów DNA przy podej-
mowaniu decyzji o utrzymywaniu zarodkowej plazmy roœlin w banku genów. Zagad-
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nienie to autorzy omawiaj¹ bardzo szeroko na przyk³adzie genetycznego zró¿nico-
wania odmian karczocha hiszpañskiego (Cynara cardunculus ssp. cardunculus HEGI)
oraz karczocha zwyk³ego (Cynara cardunculus ssp. scolumus HEGI).

W rozdz. 11. „Molekularna analiza banków genów celem trwa³ego przecho-
wywania oraz szerokiego wykorzystania genetycznych zasobów roœlin upraw-
nych” (s. 121–127) M.E. Ferreira omawia sytuacje w tym zakresie w Brazylii.
Szczególnie du¿o uwagi poœwiêcono tu bankowi genów uprawnej odmiany ry¿u
(Oryza sativa L.) i dzikiej odmiany ry¿u (O. glaberrima STEUD.).

W rozdz. 12. „Genetyczna charakterystyka i jej wykorzystanie przy po-
dejmowaniu decyzji o przechowywaniu plazmy zarodkowej roœlin uprawnych”
(s. 129–138) C. de Vicente, F.A. Guzman, J. Engels i V.R. Rao uœciœlaj¹ termin
„genetyczne charakteryzowanie” i odnosz¹ go do specyficznych sytuacji m.in. do
gatunków z rodzaju Capsicum w Ameryce P³d., a tak¿e do wielu roœlin utrzymywa-
nych w bankach genów sieci CGIAR, która liczy ponad 6 milionów obiektów.

W rozdz. 13 „Rola biotechnologii w konserwacji, trwa³ym przechowywaniu
i genetycznym wzmacnianiu zasobów biologicznych w nietrwa³ych ekosystemach”
(s. 139–144) P.S. Raghavan i A. Parada przedstawiaj¹ to zagadnienia w odniesieniu do
lasów mangrowych Avicennia spp., Rhizophora spp. i Sueda spp., które w regionach
tropikalnych stanowi¹ zespo³y roœlinne z³o¿one z ponad 70 gatunków. Lasy te
odgrywaj¹ du¿¹ rolê ekologiczn¹ i gospodarcz¹ dla ludnoœci tych regionów. Z uwagi
na przewidywany wzrost poziomu oceanu, i zalania tych terenów przez s³on¹ morsk¹
wodê, tworzy siê obecnie banki genów oraz podejmuje prace biotechnologiczne nad
tworzeniem odmian drzew odpornych na s³on¹ wodê.

W rozdz. 14 „Genetyczna ró¿norodnoœæ w populacjach drzew leœnych i ich
przechowywanie: analiza neutralnego oraz adaptatywnego zró¿nicowania”
(s. 145–147) G.G. Vendramin i M. Morganie przedstawiaj¹ argumenty za koniecz-
noœci¹ tworzenia banku genów drzew leœnych, aby je chroniæ dla kolejnych pokoleñ
mieszkañców ziemi.

Czêœæ IV. „Dyskusja problemu” (s. 149–187) zawiera dwa rozdzia³y podsumo-
wuj¹ce zagadnienia poruszane w ksi¹¿ce.

W rozdz. 15. „Dokumenty wprowadzaj¹ce do konferencji elektronicznej na
temat roli biotechnologii w charakteryzowaniu i zachowania zasobów gene-
tycznych roœlin rolniczych, drzew leœnych, zwierz¹t hodowlanych oraz ryb
w krajach rozwijaj¹cych siê” (s. 151–172) J. Ruane i A. Sonino dokonali bardzo
udanego podsumowania referatów i dokumentów zg³oszonych na konferencjê.

Natomiast w rozdz. 16 „Streszczenie dyskusji w ramach elektronicznej
konferencji na temat roli biotechnologii w charakteryzowaniu i zachowaniu
zasobów genetycznych roœlin uprawnych i leœnych oraz zwierzêcych i rybnych
zasobów w krajach rozwijaj¹cych siê” (s. 173–188) J. Ruane i J. Robinson dokonali
podsumowania 127 wyst¹pieñ i g³osów w dyskusji, które s¹ dostêpn¹ pod adresem:
«www.fao.org/biotech/logs/c13logs».
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Zachêcam osoby zainteresowane problematyk¹ biotechnologiczn¹ w rolnictwie
i leœnictwie do zapoznania siê z omawian¹ ksi¹¿k¹ lub z materia³ami dostêpnymi
w Internecie. Zasmuca brak udzia³u przedstawicieli polskiego œrodowiska nauko-
wego zarówno w stacjonarnej konferencji jak i elektronicznej dotycz¹cej tej bardzo
wa¿nej problematyki naukowej i gospodarczej.

Jerzy J. Lipa
Instytut Ochrony Roœlin – PIB w Poznaniu

e-mail: J.J.Lipa@ior.poznan.pl
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