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Wstêp
Niedobór cynku jest najpowa¿niejszym deficytem mikroelementowym ograniczaj¹cym œwiatow¹ produkcjê ¿ywnoœci, a zw³aszcza ry¿u, kukurydzy i pszenicy.
Ocenia siê, ¿e oko³o 50% gleb objêtych upraw¹ zbó¿ na œwiecie charakteryzuje siê
niewystarczaj¹c¹ zawartoœci¹ dostêpnych dla roœlin form tego pierwiastka [12].
Ziarno pszenicy uprawianej na tych obszarach cechuje siê zbyt nisk¹ zawartoœci¹
cynku, niedostateczn¹ z punktu widzenia potrzeb ¿ywieniowych cz³owieka. Szacuje siê, ¿e cynk, obok ¿elaza i jodu, jest mikroelementem, którego niedobór u ludzi
jest najbardziej rozpowszechniony na œwiecie [62, 74]. Przyczyn¹ tego jest jednostronna, zbyt uboga dieta oparta g³ównie na produktach zbo¿owych, stosowana
szczególnie w krajach rozwijaj¹cych siê. Na niedobór cynku cierpi¹ przede
wszystkim dzieci oraz ciê¿arne i karmi¹ce kobiety w takich rejonach œwiata jak
Turcja, Indie i Pakistan. Najbardziej rozpowszechnionym objawem niedoboru
cynku u ludzi s¹ biegunki i zahamowanie wzrostu u dzieci [2]. Poniewa¿ deficyt
cynku zagra¿a zdrowiu wielu milionów ludzi, obecnie na œwiecie prowadzi siê
szeroko zakrojone badania nad wyszukiwaniem odmian pszenicy, które by³yby
tolerancyjne na niedobór w glebie i równoczeœnie zawiera³y mo¿liwie najwiêcej
tego pierwiastka w ziarnie [61, 72].
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Wystêpowanie niedoborów cynku na œwiecie i w Polsce
Cynk jest mikroelementem, którego deficyt w glebach jest szeroko rozpowszechniony na wszystkich kontynentach œwiata [1, 74]. W odró¿nieniu do innych mikroelementów niedobory cynku wystêpuj¹ w klimacie zimnym i ciep³ym, na glebach
nawadnianych i nienawadnianych, kwaœnych i alkalicznych oraz ciê¿kich i lekkich
[61]. Na przyk³ad w Turcji ostre niedobory cynku zwi¹zane s¹ z glebami wêglanowymi, a w Australii z kwaœnymi glebami piaszczystymi. W szeroko zakrojonych
badaniach FAO Sillanpa [65] wykaza³, ¿e ze 190 próbek gleb pobranych w 25 krajach
a¿ 49% wykazywa³o nisk¹ zawartoœæ cynku. Ponadto spoœród badanych 6 mikroelementów najczêœciej by³ spotykany niedobór cynku, a w nastêpnej kolejnoœci boru.
Alloway [1] omawiaj¹c problem deficytu cynku na œwiecie podaje, ¿e niedobory
dotycz¹ 14 mln ha gleb uprawnych w Turcji (Anatolia), 60% w Iranie i 70% gleb
w Pakistanie, 1,75 mln ha w Bangladeszu, 500 tys ha na Filipinach oraz 8 mln ha
w zachodniej Australii. W Chinach niedoborami cynku zagro¿one jest 13 mln ha, na
których prowadzi siê zmianowanie ry¿–pszenica. W Indiach deficyt cynku ogranicza
produkcjê rolnicz¹ w 11 stanach, g³ównie w stanie Pend¿ab, Uttar Pradesh, Haryana
oraz w okolicach Dehli. Ponadto niedobory cynku by³y obserwowane w USA, Afryce,
Ameryce Po³udniowej, Europie i na Bliskim Wschodzie. O znacznych ograniczeniach plonowania pszenicy na skutek deficytu Zn w Turcji donosz¹ Cakmak [11]
i Cakmak i in. [16, 21], w Australii – Graham i in. [30] oraz Brennan [6], w Indiach
– Takkar i Walker [69], i w Pakistanie – Imtiaz i in. [35, 37].
W Polsce niedobór cynku nie jest podstawowym problemem mikroelementowym. Znacznie bardziej rozpowszechnione s¹ niedobory boru i miedzi. Gleby polskie, w przewa¿aj¹cej czêœci lekkie i kwaœne, charakteryzuj¹ siê w wiêkszoœci œredni¹
zasobnoœci¹ w cynk, a powa¿niejsze niedobory u ludzi i zwierz¹t s¹ rzadko spotykane.
Wed³ug badañ inwentaryzacyjnych przeprowadzonych przez IUNG we wspó³pracy
ze stacjami chemiczno-rolniczymi mamy w kraju ok. 13–14% gleb o niskiej zawartoœci przyswajalnych form cynku [47, 53]. Jednak roœliny bardziej wra¿liwe na
niedobory tego pierwiastka mog¹ reagowaæ dodatnio na nawo¿enie Zn nawet na
glebach o zasobnoœci œredniej, szczególnie w przypadku wysokiego nawo¿enia
fosforowego. Znane jest zjawisko antagonizmu P–Zn, polegaj¹ce na mniejszym
pobieraniu cynku przy wysokich zawartoœciach fosforu w glebie.

Rola cynku w roœlinie
Biologiczna rola cynku w procesach ¿yciowych zosta³a po raz pierwszy zaobserwowana w 1869 roku przez Raulina w badaniach z grzybem Aspergillus niger,
który nie móg³ rozwijaæ siê przy braku tego pierwiastka. Jednak niezbêdnoœæ cynku
dla roœlin potwierdzono dopiero w roku 1926, a pierwsze niedobory w produkcji
roœlinnej wykryto dopiero w 1932 r. w sadach jab³oniowych i cytrusowych.
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Cynk jest sk³adnikiem wielu enzymów (anhydrazy wêglanowej, kilku dehydrogenaz, peptydazy, fosfatazy), a tym samym bierze udzia³ w metabolizmie wêglowodanów, bia³ek i zwi¹zków fosforowych [1, 45]. Ponadto wp³ywa na przepuszczalnoœæ b³on komórkowych, bierze udzia³ w syntezie auksyn i zwiêksza odpornoœæ roœlin
na suszê i choroby [40].

Pobranie, transport i dostêpnoœæ cynku dla roœlin
Cynk mo¿e byæ pobierany przez korzenie w postaci kationu Zn2+ i chelatów
organicznych. W warunkach deficytu w glebie Fe i Zn korzenie pszenicy i innych
roœlin zbo¿owych wydzielaj¹ substancje zwane fitosyderoforami, które zwiêkszaj¹
mobilnoœæ tych pierwiastków i umo¿liwiaj¹ ich sprawne pobranie [15, 18, 59, 51].
Takimi fitosideroforami s¹ g³ównie niebia³kotwórcze aminokwasy lub ich pochodne,
a wœród nich kwas mugeinowy.
Nie ma zgodnoœci co do sposobu przemieszczenia siê cynku w roœlinach pszenicy.
Niektórzy autorzy wykazali, ¿e pierwiastek ten mo¿e byæ ³atwo przemieszczany przez
floem [24, 32, 60], inni donosz¹ o braku takiego sposobu transportu cynku [71].
Wydaje siê, ¿e przy luksusowym zaopatrzeniu roœlin niektóre gatunki potrafi¹ przemieszczaæ znaczne iloœci Zn ze starszych liœci do organów generatywnych, podczas
gdy w sytuacji deficytu reutilizowane mog¹ byæ jedynie niewielkie iloœci tego
pierwiastka [41]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno mo¿liwoœci pobrania przez korzenie,
jak i sposób przemieszczania siê cynku wewn¹trz roœliny ma zwi¹zek z jej tolerancj¹
na niedobór tego sk³adnika.
Cynk wystêpuj¹cy w glebie w roztworze glebowym lub w ³atwo rozpuszczalnych
formach jest równoczeœnie ³atwo dostêpny dla roœlin [50]. Na dostêpnoœæ cynku maj¹
wp³yw te czynniki glebowe, które kontroluj¹ iloœæ cynku w roztworze (sorpcjê
i desorpcjê do i z roztworu). Zaliczamy do nich ca³kowit¹ zawartoœæ cynku w glebie,
pH, substancjê organiczn¹, zawartoœæ wêglanów, aktywnoœæ mikrobiologiczn¹ w rizosferze, zawartoœæ innych mikro- i makroelementów oraz wilgotnoœæ gleby i klimat.
W warunkach Polski stê¿enie cynku w roztworze glebowym wykazuje charakterystyczn¹ zmiennoœæ w okresie wegetacji – jest najni¿sze wczesn¹ wiosn¹ i znacznie
wzrasta w okresie póŸnowiosennym po zastosowaniu nawo¿enia mineralnego [51].

Interakcja cynku z innymi sk³adnikami pokarmowymi
Spoœród wielu interakcji cynku z innymi sk³adnikami pokarmowymi najbardziej
rozpowszechniona i istotna dla produkcji rolniczej jest interakcja Zn-P. Wiele prac
dokumentuje zale¿noœæ Zn-P dla pszenicy lub innych zbó¿ [22, 34, 46, 48, 52, 78], ale
tylko niektóre próbuj¹ j¹ wyjaœniaæ. Loneragan i Webb [49] rozró¿niaj¹ dwa typy
interakcji Zn-P. Najpowszechniej opisywany jest przypadek, gdy przy niewystar-
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czaj¹cej iloœci Zn i P w glebie nawo¿enie fosforowe prowadzi do zmniejszenia
zawartoœci cynku w tkankach roœlinnych. W takiej sytuacji dodatek fosforu powoduje
tak znaczny przyrost biomasy, ¿e dochodzi do tzw. rozcieñczenia Zn w tkankach
roœlinnych a¿ do poziomu wywo³uj¹cego lub zwiêkszaj¹cego deficyt cynku. S¹
jednak sytuacje, w których deficyt cynku wywo³any przez nawo¿enie fosforowe nie
jest wynikiem rozcieñczenia. Wydaje siê, ¿e wtedy fosfor mo¿e wp³ywaæ zarówno na
zmniejszenie pobrania Zn przez korzenie, jak i hamowaæ jego transport z korzeni do
pêdów. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wzrost zawartoœci P w tkankach roœlinnych
zwiêksza wewnêtrzne zapotrzebowanie roœliny na cynk. Cakmak i Braun [12] stwierdzaj¹, ¿e wysokie nawo¿enie fosforowe mo¿e wywo³ywaæ niedobór cynku u pszenicy. Aloway [1] omawia równie¿ inne przyk³ady interakcji Zn-P. Przy wysokim
zaopatrzeniu w cynk, fosfor mo¿e unieruchamiaæ go w korzeniach poprzez tworzenie
fitynianów cynku. Deficyt Zn mo¿e pog³êbiaæ toksycznoœæ fosforu dla roœlin. Ponadto
w niektórych przypadkach nawo¿enie fosforowe mo¿e zwiêkszaæ zawartoœæ Zn
w roœlinie. Zjawisko to t³umaczy siê, obni¿aniem przez nawozy fosforowe odczynu
gleby lub zanieczyszczeniem tych nawozów cynkiem.
Azot wp³ywa na stan od¿ywienia roœliny cynkiem w dwojaki sposób – powoduj¹c
silny wzrost biomasy oraz zmieniaj¹c odczyn gleby w strefie korzeniowej. Podobnie
jak w przypadku fosforu, nawo¿enie azotowe przy deficycie Zn w glebie powoduje
zmniejszenie siê zawartoœci Zn w tkankach na skutek efektu rozcieñczenia. Poza tym
niektóre nawozy doœæ silnie zakwaszaj¹ glebê i w efekcie doprowadzaj¹ do wiêkszej
dostêpnoœci Zn dla roœlin.
Antagonistyczna interakcja Zn-Cu, opisywana w literaturze [33, 41, 49], zachodzi
na skutek zahamowania pobierania jednego z pierwiastków przez drugi oraz zmian
w przemieszczaniu siê obu sk³adników wewn¹trz roœliny. W sytuacji braku w glebie
obu pierwiastków aplikacja tylko jednego z nich mo¿e powodowaæ pog³êbienie siê
deficytu drugiego (1).
Prócz czêsto opisywanych interakcji P-Zn, Zn-N i Cu-Zn znane jest jeszcze
wystêpowanie interakcji Zn-Ca, Zn-Fe i Zn-Cd [1, 36, 41, 49, 73, 79].

Wra¿liwoœæ pszenicy na brak cynku
Pomimo ¿e pszenica zaliczana jest na ogó³ do gatunków o niskiej wra¿liwoœci na
brak cynku [1, 25, 43], znacznie mniejszej ni¿ kukurydza, ry¿, sorgo czy fasola, to
w wielu rejonach œwiata jej produkcja jest silnie ograniczana przez brak tego pierwiastka. Niedobór cynku wci¹¿ pozostaje jednym z g³ównych problemów w uprawie
pszenicy na œwiecie. Na przyk³ad w niektórych rejonach Turcji plony pszenicy s¹
ograniczone przez niedobór cynku a¿ o 50% [1, 11]. W badaniach wra¿liwoœci pszenicy na brak cynku wielu autorów porównywa³o j¹ z innymi roœlinami. Wiêkszoœæ
prac donosi, ¿e pszenica chlebowa jest bardziej tolerancyjna na niedobór Zn ni¿
pszenica twarda [15, 18, 20]. W badaniach Brennana i in. [9] wykazano, ¿e zapo-
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trzebowanie pszenicy na cynk by³o wiêksze ni¿ soczewicy i mniejsze ni¿ cieciorki
i fasoli, a w badaniach Brennana i Bollanda [7], ¿e pszenica charakteryzowa³a siê
mniejsz¹ tolerancj¹ na niedobór Zn ni¿ rzepak i ³ubin. Cakmak i in. [14, 15, 20] oraz
Cakmak i Braun [12] podkreœlaj¹, ¿e wœród zbó¿ najbardziej tolerancyjne jest ¿yto,
nastêpnie pszen¿yto, a pszenica (szczególnie twarda) jest gatunkiem najbardziej
wra¿liwym na brak cynku. ¯yto charakteryzuje siê szczególnie wysokimi mo¿liwoœciami wykorzystywania Zn z gleby. Tolerancja na niedobór cynku u ¿yta kontrolowana jest przez geny ulokowane na chromosomach 1R i 7R [14]. Wykazywana przez
prze¿yto, mieszañca ¿yta i pszenicy, wysoka efektywnoœæ wykorzystania cynku
sugeruje, ¿e cecha ta charakterystyczna dla ¿yta mo¿e byæ przenoszona do genomu
pszenicy. Umo¿liwi³oby to stworzenie nowych odmian pszenicy charakteryzuj¹cych
siê wysok¹ tolerancj¹ na niedobory tego pierwiastka [14, 15],

Zró¿nicowanie odmianowe wra¿liwoœci na niedobór cynku
Badania ostatnich 15. lat wykaza³y, ¿e pszenica wykazuje znaczne zró¿nicowanie
odmianowe w tolerancji na niedobór cynku. Najwiêcej prac dokumentuj¹cych ró¿n¹
efektywnoœæ wykorzystania cynku (tolerancjê na niedobór) pochodzi z Turcji [12,16,
17, 19, 23, 42, 70], Australii [27, 28, 30, 57, 58] i Pakistanu [36, 37]. W sytuacji deficytu cynku badane odmiany ró¿ni³y siê demonstrowaniem objawów niedoboru Zn,
zawartoœci¹ Zn w pêdach i w ziarnie, wielkoœci¹ osi¹ganych plonów oraz reakcj¹ na
nawo¿enie cynkiem. Du¿e zró¿nicowanie reakcji odmian na brak cynku w glebie nasunê³o pomys³ stworzenia nowych genotypów charakteryzuj¹cych siê wysok¹ efektywnoœci¹ wykorzystania tego pierwiastka. Prowadzone w ostatnich latach badania
œwiatowe skupiaj¹ siê na pracach hodowlanych maj¹cych na celu zwiêkszenie produktywnoœci pszenicy na glebach deficytowych w cynk oraz zwiêkszenie zawartoœci
Zn w ziarnie, a w konsekwencji poprawienie stanu od¿ywienia ludnoœci [13, 27, 14,
61]. Obszerne badania tureckie by³y prowadzone w ramach szerokiego, skupiaj¹cego
wiele instytucji, projektu badawczego wspó³finansowanego przez „NATO-Science
Stability Programme” [11].
W œwiatowych centrach badawczych poszukuje siê, nowych odmian pszenicy
efektywnie wykorzystuj¹cych cynk. Termin „efektywnoœæ wykorzystania cynku” zosta³ wprowadzony w 1984 r., przez Grahama [29] i oznacza tolerancjê danej odmiany
na niedobór Zn w glebie, która g³ównie polega na mo¿liwoœci wiêkszego pobrania
tego pierwiastka z gleby w sytuacji, gdy dla innych odmian jest on niedostêpny.
Uprawa „efektywnych odmian” na glebach deficytowych reprezentuje now¹ bardzo
ciekaw¹ strategiê przystosowania roœlin do gleb w miejsce starej polegaj¹cej na
przystosowaniu gleby do potrzeb roœlin.
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Wizualne objawy niedoboru cynku u pszenicy
Podobnie jak w przypadku innych mikroelementów, diagnoza niedoborów
cynku na podstawie objawów wizualnych nie jest ³atwa, poniewa¿ nie zawsze
niewystarczaj¹ca iloœæ sk³adnika powoduje nieprawid³owy wygl¹d roœlin. Czêsto
spotyka siê tzw. ukryte niedobory, gdzie jedynym skutkiem deficytu jest zmniejszenie plonu przy normalnym wygl¹dzie roœlin. Ponadto wystêpuj¹ce objawy
zewnêtrzne niedoboru czêsto trudno jest odró¿niæ od symptomów pora¿enia przez
choroby, uszkodzeñ wywo³anych przez szkodniki lub niekorzystnych warunków
pogodowych, takich jak mróz lub susza. Dodatkowo objawy wizualne mog¹ byæ
nieco inne u ró¿nych odmian.
Pierwszym objawem niedoboru cynku jest redukcja plonów i zmniejszenie zawartoœci Zn w tkankach roœlinnych. Przy ostrzejszych niedoborach, mniej wiêcej
3 tygodnie po skie³kowaniu, dochodzi do zahamowania wzrostu roœlin. Kolejne
symptomy s¹ ró¿nie opisywane przez ró¿nych autorów. Brannan [6] oraz Brennan
i Bolland [7, 8] z Australii obserwowali na m³odszych liœciach pod³u¿ne jasne pasy po
obu stronach nerwu g³ównego. Roœliny by³y blade i zamiera³y przed kwitnieniem.
Cakmak i in. [12, 15] z Turcji stwierdzaj¹, ¿e na starszych liœciach pojawiaj¹ siê jasnobr¹zowe plamy, które przekszta³caj¹ siê w nekrotyczne uszkodzenia. W miarê pog³êbiania siê deficytu nekrotyczne uszkodzenia zajmuj¹ coraz wiêksz¹ powierzchniê
w wyniku czego liœcie obwisaj¹ i wygl¹daj¹ jak „przypalone”. Najm³odsze liœcie s¹
blade i drobne, ale bez nekrotycznych uszkodzeñ. U pszenicy twardej, wra¿liwszej na
brak Zn, objawy te wystêpuj¹ w ostrzejszej formie ni¿ u pszenicy chlebowej. Bior¹c
pod uwagê wczeœniej opisywane zró¿nicowanie odmianowe pszenicy w efektywnoœci wykorzystania cynku mo¿na przypuszczaæ, ¿e ró¿ne objawy wizualne niedoboru
mog¹ byæ spowodowane w³aœnie ró¿nicami odmianowymi.

Diagnoza niedoborów cynku dla pszenicy
Obserwacje polowe wizualnych symptomów niedoboru nie s¹ skuteczn¹ metod¹
oceny zaopatrzenia pszenicy w cynk i daj¹ pewne pozytywne wyniki jedynie przy
znacznym deficycie cynku i du¿ej wprawie osoby przeprowadzaj¹cej ocenê. Przy tej
metodzie zawsze zachodzi obawa pope³nienia pomy³ki, szczególnie ¿e mniejsze
niedobory nie daj¹ wyraŸnych i jednoznacznych objawów. Z tego powodu przy
podejrzewanym deficycie trzeba przeprowadziæ test glebowy i/lub roœlinny polegaj¹cy na analizie chemicznej gleby lub roœliny. Podstaw¹ testów jest wyznaczenie
wartoœci krytycznych, do których porównuje siê stwierdzone laboratoryjnie zawartoœci cynku w glebie lub tkankach roœlinnych.
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Testy glebowe
Idealny test glebowy powinien byæ szybki, tani, powtarzalny i koresponduj¹cy
z plonami roœlin, zawartoœci¹ cynku w roœlinie lub jego pobraniem. Ide¹ testu glebowego jest ekstrakcja z gleby tzw. przyswajalnych dla roœlin form cynku za pomoc¹
odpowiedniego odczynnika chemicznego. Oznaczon¹ w ten sposób iloœæ cynku porównuje siê z wartoœci¹ krytyczn¹ wyznaczon¹ eksperymentalnie. Zawartoœci Zn
w glebie poni¿ej wartoœci krytycznej œwiadcz¹ o deficycie i o potrzebie uzupe³nienia
tego sk³adnika.
Do ekstrakcji z gleby przyswajalnych form cynku u¿ywa siê w laboratoriach na
œwiecie ró¿nych roztworów ekstrakcyjnych. Najczêœciej u¿ywanym ekstrahentem
jest bez w¹tpienia DTPA, ale EDTA, AB-DTPA, Mehlich 1 i 0,1 M HCl s¹ równie¿
czêsto u¿ywane [1, 10].
Wartoœæ krytyczna ZnDTPA dla pszenicy zale¿y od rodzaju gleby. Wed³ug Cakmaka
[11, 12] dla gleb wêglanowych w Anatolii (Turcja) wynosi ona 0,4 mg · kg–1. Alloway
[1] podaje, ¿e krytyczna zawartoœæ ZnDTPA przyjêta w Indiach dla pszenicy waha siê od
0,45 do 0,67 mg · kg–1 w zale¿noœci od rejonu i typu gleby. Ponadto Barman i in. [3] z
Indii wyznaczyli 1,5 mg · kg–1 ZnDTPA jako wymagan¹ zawartoœæ cynku w glebach
bardzo ciê¿kich dla zmianowania pszenica-soja.
W Polsce do po³owy lat 80. stacje chemiczno-rolnicze u¿ywa³y do oznaczania
przyswajalnych form cynku w glebie roztworu 0,1 M HCl. Od 1986 w stacjach
wprowadzono wspóln¹ ekstrakcjê mikroelementów, w tym równie¿ cynku, opart¹ na
1 M HCl. Oceny zawartoœci cynku w glebie dokonuje siê przy u¿yciu wartoœci
krytycznych (liczb granicznych) opracowanych dla tego ekstrahenta w Instytucie
Uprawy Nawo¿enie i Gleboznawstwa [26, 77]. Wartoœci krytyczne zosta³y wyznaczone na podstawie zró¿nicowanej kolekcji prób glebowych i roœlinnych i wahaj¹ siê
od 0,7 do 11,5 mg · kg–1 w zale¿noœci od sk³adu granulometrycznego gleby.
Ciekaw¹ metodê oceny zawartoœci cynku (i innych mikroelementów) bezpoœrednio dostêpnego dla roœlin proponuj¹ £abêtowicz i Rutkowska [50]. Autorzy ci uwa¿aj¹, ¿e analiza stê¿enia jonów cynku w roztworze glebowym wraz z tzw. „wspó³czynnikiem odnawiania roztworu” mo¿e dostarczaæ informacji o potrzebach nawo¿enia
tym sk³adnikiem.

Testy roœlinne
Korzystn¹ cech¹ testu roœlinnego jest to, ¿e dostarcza nam informacji o aktualnym
stanie zaopatrzenia roœliny w cynk, stanie w momencie pobrania próbki. Zawartoœæ
sk³adnika w roœlinie jest wypadkow¹ ró¿nych czynników glebowych i w³aœciwoœci
samej roœliny, które maj¹ wp³yw na jego przyswajalnoœæ, st¹d analiza roœlinna
powinna byæ bardziej miarodajna ni¿ analiza glebowa. Test roœlinny jednak nie
zawsze zapewnia wiarygodn¹ ocenê zapotrzebowania pszenicy na ten mikroelement.
Zawartoœæ Zn w tkankach roœlinnych zale¿y, poza zasobnoœci¹ gleby, równie¿ od
czêœci roœliny pobranej do analiz, od jej fazy rozwojowej i od uprawianej odmiany. Na
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ogó³ uwa¿a siê, ¿e zawartoœæ cynku w tkankach spada wraz z wiekiem roœliny i ¿e
starsze liœcie zawieraj¹ go wiêcej ni¿ m³odsze. Wiadomo równie¿, ¿e cynk jest mniej
ruchliwy wewn¹trz roœlin cierpi¹cych na jego deficyt ni¿ optymalnie zaopatrzonych
[1]. W tabeli 1. przedstawiono krytyczne zawartoœci Zn w ró¿nych czêœciach roœlin
i fazach rozwojowych. Zawartoœci te wahaj¹ siê od 13 do 31 dla ca³ych czêœci
nadziemnych i od 12 do 20 mg · kg–1 dla najm³odszych liœci w zale¿noœci od fazy
rozwojowej pszenicy i Ÿród³a literaturowego. Ponadto Rafique i Rashid [56] podkreœlaj¹, ¿e zawartoœæ Zn w dojrza³ym ziarnie pszenicy jest bardzo dobrym wskaŸnikiem
stanu jej zaopatrzenia w cynk. Analizuj¹c dane z tabeli 1 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ci sami
autorzy w ró¿nych swoich pracach proponuj¹ odmienne wartoœci krytyczne.
Tabela 1. Wartoœæ krytyczna zawartoœci cynku w tkankach pszenicy [mg · kg–1]
Wartoœæ krytyczna
13
15
16–20
20
20
19–24*
25

Czêœæ roœliny
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.

25
32
12
12–14
14
12–16
11–20
20
20–24

ca³a czêœæ nad.
ca³a czêœæ nad.
najm³odsze liœcie
najm³odsze liœcie
najm³odsze liœcie
liœæ flagowy
dwa górne liœcie
najm³odsze liœcie
ziarno

Faza rozwojowa
50 dni po siewie
pocz¹tek k³oszenia
30 cm pêdy
42 dniowe rosliny
drugie kolanko/liœæ flagowy (7/8F)
strzelanie w ŸdŸb³o (6F)
pocz¹tek strzelania w ŸdŸb³o
/pierwsze kolanko (5/6F)
42-dniowe roœliny
42-dniowe roœliny
42-dniowe roœliny
m³ode pêdy
42-dniowe roœliny
faza liœcia flagowego
tu¿ przed k³oszeniem
42-dniowe roœliny
pe³na dojrza³oœæ

Uwagi
Australia
jara; USA
Pakistan
Australia
ozima; Niemcy
ozima; Polska
ozima; Niemcy

ród³o
[8]
[39]
[56]
[9]
[4]
[25]
[4]

twarda; Australia
jara; Australia
Australia
Australia
jara; Australia
Pakistan
ozima
twarda; Australia
Pakistan

[7]
[7]
[9]
[6]
[7]
[56]
[39]
[7]
[56]

* Zakres wystêpowania istotnych zwy¿ek plonów.

O ma³ej przydatnoœci testów roœlinnych przekonani s¹ tureccy badacze i z tego
powodu w swoich pracach nie podaj¹ ¿adnych wartoœci krytycznych zawartoœci
cynku w roœlinach pszenicy. Prowadzone w Turcji badania nad zró¿nicowaniem
odmianowym pszenic wykaza³y bardzo du¿e ró¿nice w tolerancji odmian na niedobór
cynku. Wi¹¿e siê to ze zró¿nicowaniem pobierania i transportu Zn wewn¹trz roœliny,
a tym samym ma znacz¹cy wp³yw na gromadzenie cynku w tkankach roœlinnych.
Wed³ug licznych tureckich badañ zawartoœæ Zn w pêdach i liœciach w ¿aden sposób
nie koreluje z efektywnoœci¹ wykorzystania (tolerancj¹ na niedobór) tego pierwiastka
przez pszenicê [11, 12, 15, 17]. Cakmak i Braun [12] t³umacz¹ to wystêpowaniem
zjawiska rozcieñczenia. W warunkach deficytu zwiêkszone pobranie cynku przez
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odmiany tolerancyjne w stosunku do odmian o ma³ej tolerancji powoduje znaczny
wzrost biomasy tych pierwszych i koresponduj¹cy z tym spadek zawartoœci tego
pierwiastka w ich tkankach. W wyniku tego rosn¹ce na glebach niedoborowych
w cynk odmiany wysoko tolerancyjne – o mniejszym zapotrzebowaniu na Zn – mog¹
charakteryzowaæ siê ni¿sz¹ zawartoœci¹ tego pierwiastka w tkankach ni¿ odmiany
ma³o tolerancyjne na niedobór, czyli o wiêkszym zapotrzebowaniu.

Korekta niedoborów cynku
Najczêœciej stosowanym nawozem uzupe³niaj¹cym niedobory cynku u pszenicy,
zarówno w praktyce rolniczej [1, 11, 68], jak i w badaniach naukowych [7, 14, 15, 24,
25, 42, 44, 46, 79], jest siarczan cynku. Nawóz ten jest powszechnie stosowany ze
wzglêdu na jego niski koszt, dobr¹ rozpuszczalnoœæ i ³atw¹ dostêpnoœæ na rynku.
Oprócz siarczanu doœæ czêsto stosuje siê tlenek cynku i bardzo dobrze przyswajalne
przez roœliny, ale kosztowne chelaty cynku. Z badañ Spiak [66, 67] wynika, ¿e forma
siarczanowa cynku jest ³atwo pobierana przez roœliny. Spoœród szeœciu badanych form
najlepiej pobierany by³ cynk zastosowany w formie Zn-EDTA i ZnSO4, a najgorzej
w formie ZnO.
Brennan [6] podaje, ¿e rolnicy w zachodniej Australii do uzupe³nienia deficytu
cynku u pszenicy powszechnie stosuj¹ tlenek cynku. W najnowszych badaniach
Brennan i Bolland [8] wykazali, ¿e na glebach kwaœnych ZnO jest równie dobrym
Ÿród³em cynku jak ZnSO4, ale nawóz ten nie nadaje siê na gleby alkaliczne. Na
glebach alkalicznych forma siarczanowa by³a dwa razy bardziej skuteczna ni¿ forma
tlenkowa cynku.
Pewnym Ÿród³em cynku dla roœlin s¹ nawozy fosforowe, a zw³aszcza superfosfat
pojedynczy, który mo¿e zawieraæ relatywnie du¿e iloœci Zn, nawet do 600 mg · kg–1
[1, 6, 49]. Systematyczne stosowanie superfosfatu mo¿e dostarczaæ roœlinom niewielkich iloœci cynku, co mo¿e mieæ znaczenie na glebach niedoborowych.
Cynk najczêœciej stosuje siê przedsiewnie, doglebowo rozsypuj¹c nawóz na
powierzchni pola, a nastêpnie mieszaj¹c go z gleb¹. Doglebowe dawki cynku dla
pszenicy oscyluj¹ od 2 do 23 kg · ha–1 Zn dla form nieorganicznych (ZnSO4, ZnO) i od
0,3–6 kg · ha–1 Zn dla form chelatowych. Wy¿sze dawki dotycz¹ gleb alkalicznych,
ni¿sze kwaœnych. W Turcji, gdzie niedobory Zn wystêpuj¹ na glebach wêglanowych,
stosuje siê zazwyczaj dawkê 23 kg · ha–1 Zn w formie ZnSO4 [11, 15, 21, 22, 42, 75].
Badania australijskie donosz¹ o dawkach 0,5–2,5 kg · ha–1, na ogó³ 1,5 kg · ha–1,
zalecanych na lekkie gleby kwaœne [5, 6]. Prace pakistañskie zalecaj¹ dawki w zakresie 2–7,5 kg · ha–1 [54, 56], a indyjskie w zakresie 2,3–5,5 kg · ha–1 Zn [55, 63, 64].
W Polsce przy stwierdzeniu niedoborów cynku Stanis³awska-Glubiak
i Korzeniowska [68] zalecaj¹ od 8–12 kg · ha–1 Zn w zale¿noœci od rodzaju gleby.
Przy deficycie cynku w glebie nawo¿enie doglebowe trwale wzbogaca glebê
w ten sk³adnik. Wielu autorów podkreœla efekt nastêpczy doglebowego stosowania
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cynku, który mo¿e siê utrzymywaæ przez kilka, a nawet kilkanaœcie lat. Grewal
i Graham [31] oraz Sharma i Bhardwaj [63] stwierdzili dodatni wp³yw doglebowej
aplikacji cynku w drugim roku po nawo¿eniu. Faber [25] zaobserwowa³ wzrost plonów pszenicy pod wp³ywem nawo¿enia cynkiem, który zastosowano 3 lata wczeœniej.
Brennan [6] wykaza³ utrzymywanie siê efektu nastêpczego nawo¿enia Zn przez 13
lat. W tym czasie dzia³anie cynku dla pszenicy zmala³o prawie o po³owê. Ten sam
autor [5] udowodni³ dzia³anie nastêpcze dla pszenicy, nawet tak niewielkich iloœci
cynku, jakie wprowadza siê do gleby wraz z superfosfatem pojedynczym.
Poza najczêœciej stosowanym nawo¿eniem doglebowym, pszenicê mo¿na równie¿ nawoziæ cynkiem dolistnie w dawkach 0,5–1,0 kg · ha–1 Zn [11, 46, 68]. Yilmaz
i in. [76] porównywali ró¿ne metody aplikacji Zn: doglebow¹, dolistn¹ i donasienn¹.
W badaniach tych znaczne lepsze efekty, wyra¿one wzrostem plonu pszenicy, uzyskano dla metody doglebowej ni¿ dolistnej czy donasiennej.

Reakcja pszenicy na nawo¿enie cynkiem
Reakcja pszenicy na nawo¿enie cynkiem, podobnie jak w przypadku innych
mikroelementów, zale¿y nie tylko od zawartoœci jego dostêpnych dla roœlin form
w glebie, ale równie¿ od przebiegu pogody, interakcji z innymi sk³adnikami pokarmowymi, uprawianej odmiany, zastosowanej dawki i formy nawozu oraz sposobu jego
aplikacji. Na iloœæ przyswajalnego dla roœlin cynku w glebie g³ówny wp³yw ma
ca³kowita jego zawartoœæ oraz ca³y szereg takich cech gleby jak odczyn, zawartoœæ
wêglanów, sk³ad granulometryczny, substancja organiczna i inne. Wed³ug literatury
uzyskiwane pod wp³ywem nawo¿enia cynkiem zwy¿ki plonów mog¹ siê wahaæ od
kilku do kilkuset procent (tab. 2). Najwiêksze przyrosty plonów pszenicy na skutek
Tabela 2. Zwy¿ki plonów ziarna pszenicy uzyskiwane pod wp³ywem doglebowego nawo¿enia
cynkiem
Wzrost plonów [%]
31–554
192–779
260
do 446
8–76
9–42
9–19
12
14
38
19
1,8–8,4

Zn w glebie [mg · kg–1]
ZnDTPA <0.15
ZnDTPA <0,09
ZnDTPA 0,12
ostry deficyt
ZnDTPA 0,1
ZnEDTA 0,3
—
ZnAB–DTPA 0,5
—
—
ZnDTPA 0,5
Zn1 M HCl <12–16

3–17

Zn1 M HCl 5,0–18,8

Dawka Zn [kg · ha–1]
23
23
23
23
23
40
2,5–10,0
2
5
4,6
6
5–20
1– dolistnie

Uwagi
Turcja – ró¿ne gleby
Turcja – ró¿ne odmiany
Turcja
Turcja
Turcja– ró¿ne odmiany
Iran – ró¿ne odmiany
Pakistan – ró¿ne dawki Zn
Pakistan
Indie
Indie
Indie
Polska – dzia³anie
nastêpcze
Polska – ró¿ne dawki P

ród³o
[21]
[5]
[76]
[75]
[42]
[44]
[54]
[56]
[64]
[55]
[38]
[25]
[46]
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aplikacji tego sk³adnika wystêpowa³y w Turcji, gdzie deficyt Zn jest szczególnie
ostry. Wed³ug badañ tureckich plony pszenicy nawo¿onej cynkiem mog¹ wzrastaæ
nawet o 500–780% w stosunku do upraw bez nawo¿enia. Kilkudziesiêciu procentowe
zwy¿ki plonów uzyskiwano w Iranie i Indiach, a w pozosta³ych krajach waha³y siê
one od kilku do kilkunastu procent. Badania ostatnich lat podkreœlaj¹ du¿e zró¿nicowanie odmian pszenicy w tolerancji na niedobór cynku. Wynikaj¹ca st¹d ró¿na
reakcja poszczególnych odmian na nawo¿enie tym sk³adnikiem jest ogromna i wzrost
plonów mo¿e oscylowaæ od 30 do ponad 500% w zale¿noœci od odmiany (tab. 2 [21]).

Podsumowanie
Spoœród wszystkich mikroelementów niedobory cynku najpowa¿niej ograniczaj¹
œwiatow¹ produkcjê ¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego. Pierwiastek ten jest bowiem
niezbêdny roœlinom, pe³ni¹c szereg wa¿nych funkcji fizjologicznych w ich procesach
metabolicznych. Deficyt cynku w glebie jest rozpowszechniony na wszystkich kontynentach i wystêpuje w ró¿nych warunkach klimatycznych i glebowych, powoduj¹c
niedobory u ludzi i zwierz¹t ¿ywi¹cych siê produktami z tych obszarów. Uwa¿a siê, ¿e
brak cynku, obok ¿elaza i jodu, jest g³ównym mikroelementowym problemem ¿ywieniowym na œwiecie.
Chocia¿ pszenica nie jest zaliczana do gatunków szczególnie wra¿liwych na brak
Zn to niedobór tego pierwiastka jest jednym z powa¿niejszych ograniczeñ w uprawie
tej roœliny na œwiecie. Najwiêcej doniesieñ o niedoborach Zn w uprawie pszenicy nap³ywa z po³udniowej Azji, Australii i Turcji, gdzie z powodu deficytu cynku w glebie
plony mog¹ byæ ograniczane nawet o 50%. W ostatnich latach w badaniach œwiatowych dotycz¹cych pszenicy i cynku pojawi³ siê nowy trend. Stwierdzenie du¿ego
zró¿nicowania odmianowego pszenicy w tolerancji na niedobory cynku spowodowa³o rozpoczêcie prac hodowlanych zmierzaj¹cych do stworzenia nowych genotypów
o du¿ej odpornoœci na brak tego pierwiastka w pod³o¿u. Genotypy te powinna charakteryzowaæ wysoka efektywnoœæ wykorzystania cynku, czyli mo¿liwoœæ wiêkszego pobierania cynku z gleby, w sytuacji, gdy dla innych odmian jest on niedostêpny.
Do oceny niedoborów cynku u pszenicy stosuje siê testy glebowe lub testy
roœlinne. Najczêœciej stosowanym w œwiatowych laboratoriach testem glebowym jest
ekstrakcja cynku za pomoc¹ DTPA. Testy roœlinne, które teoretycznie powinny
dostarczyæ informacji o aktualnym stanie zaopatrzenia roœliny w cynk, uwa¿ane s¹
przez niektórych autorów za ma³o wiarygodne. Tureccy badacze wykazali, ¿e zawartoœæ Zn w pêdach i liœciach pszenicy zupe³nie nie koreluje z efektywnoœci¹ wykorzystania cynku (tolerancj¹ na niedobór), co jest ich zdaniem dowodem na nieprzydatnoœæ tych testów. Podawane przez innych autorów, pos³uguj¹cych siê testami
roœlinnymi, wartoœci krytyczne cynku w roœlinach pszenicy obejmuj¹ szeroki zakres,
w zale¿noœci od wieku roœliny, organu pobranego do analizy i oœrodka przeprowadzaj¹cego badania.
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Przy deficycie Zn w glebie wiêkszoœæ badaczy zaleca przedsiewne, doglebowe
stosowanie cynku, podkreœlaj¹c dzia³anie nastêpcze takiego zabiegu na kilka, a nawet
kilkanaœcie lat. Najczêœciej stosowanym nawozem jest siarczan cynku. Zalecane
dawki pod pszenicê wahaj¹ siê od 2 do 23 kg · ha–1 w zale¿noœci od odczynu i rodzaju
gleby. Reakcja pszenicy na nawo¿enie cynkiem zale¿y od wielu czynników, takich jak
zawartoœæ dostêpnych form cynku w glebie, warunków hydrotermicznych, interakcji
z innymi sk³adnikami, g³ównie z fosforem oraz uprawianej odmiany. Uzyskane pod
wp³ywem nawo¿enia przyrosty plonów ziarna mog¹ wahaæ siê od kilku do kilkuset
procent. Najwiêksza reakcja wystêpuje u odmian pszenicy charakteryzuj¹cych siê
nisk¹ efektywnoœci¹ wykorzystania cynku przy jego ostrym niedoborze w glebie.
W Polsce niedobór Zn nie jest najwa¿niejszym problemem mikroelementowym.
Szacuje siê, ¿e mamy w kraju 13–14% gleb o niskiej zawartoœci przyswajalnych form
cynku, podczas gdy niedobory boru i miedzi siêgaj¹ kilkudziesiêciu procent. Jednak
pszenica uprawiana na glebach o wysokiej zasobnoœci w fosfor lub nawo¿ona
wysokimi dawkami nawozów fosforowych mo¿e wymagaæ uzupe³nienia cynku.
Wiadomo, bowiem, ¿e wzrost zawartoœci w tkankach roœlinnych fosforu powoduje
znaczne zwiêkszenie zapotrzebowania roœlin na cynk, co mo¿e byæ powodem
ograniczenia plonowania. Ponadto w œwietle danych literaturowych, mówi¹cych o
olbrzymim zró¿nicowaniu odmian pszenicy w wykorzystywaniu cynku celowe
by³oby podjêcie badañ dotycz¹cych sprawdzenia czy uprawiane u nas odmiany
pszenicy ró¿ni¹ siê znacz¹co wykorzystaniem tego sk³adnika.
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Summary
Paper reviewed the research results in world literature on zinc requirements for
wheat, emphasizing on the newest reports. Several issues were discussed in this
review, such as: occurrence of zinc deficiency in the world and in Poland, uptake and
transport of zinc in plants, zinc interaction with other nutrients, wheat sensitivity to the
lack of zinc and genotypic differences in zinc efficiency in wheat. Paper focused
mostly on the diagnosis of Zn deficiency for wheat, taking into consideration both, soil
tests and plant tests. Moreover, the sources and rates of zinc fertilizers application
were reviewed, together with their residual value and wheat response to zinc
fertilization.
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Wstêp
W ostatnich latach coraz wiêksz¹ uwagê zwraca siê na mikroflorê zbó¿. Wynika to
w du¿ej mierze z wy¿szych norm jakoœciowych oraz oczekiwañ przemys³u. Wprowadzenie na rynek chleba pe³noziarnistego, produkcja kie³ków zbo¿owych i zwiêkszenie frakcji otrêbowej w ró¿nych produktach zbo¿owych znacznie podnios³o wymogi
higieniczne w stosunku do zbó¿. Nadchodzi tak¿e rewolucja w produkcji etanolu,
szczególnie na cele paliwowe. Pojawienie siê na rynku nowych preparatów enzymatycznych, zdolnych do scukrzania skrobi bez jej uprzedniego kleikowania i up³ynniania w wysokiej temperaturze, jak to robiono dotychczas w tradycyjnym gorzelnictwie, radykalnie zwiêksza wymagania dotycz¹ce jakoœci mikrobiologicznej zbó¿.

Mikroflora zbó¿
Iloœæ i jakoœæ mikroorganizmów wystêpuj¹cych na ziarnie zale¿y od wielu
czynników, takich jak rodzaj zbo¿a, miejsce uprawy czy warunki klimatyczne. Choæ
wiadomo, ¿e ciep³a i wilgotna pogoda, szczególnie w czasie zbiorów, sprzyja du¿emu
zanieczyszczeniu ziarna mikroorganizmami, jednak równie¿ w ch³odniejszych i bardziej suchych strefach klimatycznych zbo¿a nara¿one s¹ na ska¿enie.
*
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Mikroflorê zasiedlaj¹c¹ ziarno podzieliæ mo¿na na polow¹ oraz wg³êbn¹. Mikroflora polowa to g³ównie mikroflora powierzchniowa (epifityczna). Nale¿¹ do niej
zarówno bakterie, jak równie¿ dro¿d¿e i grzyby, z których jedynie niewielka czêœæ
mo¿e wnikaæ wg³¹b zdrowego ziarna i powodowaæ jego uszkodzenie. Mikroflorê
wg³êbn¹ stanowi¹ te drobnoustroje, które wnikaj¹ pod okrywê ziarna i mog¹ powodowaæ jego psucie (rozwijaj¹ siê g³ównie w czasie przechowywania zbo¿a) [50].
Bakterie. Liczebnoœæ mikroflory wystêpuj¹cej na ziarnie zbó¿ szacuje siê na
5 × 103 do 1,6 × 106 jtk · g–1. G³ównym Ÿród³em zaka¿enia materia³u roœlinnego na
polu jest gleba, której cz¹steczki wraz z zasiedlaj¹cymi je bakteriami wzbijaj¹ siê
w powietrze podczas prac polowych, wiatru czy deszczu, a nastêpnie osadzaj¹ siê na
roœlinach uprawnych, przenosz¹c na nie swoist¹ mikroflorê, która mo¿e mieæ ró¿ny
sk³ad w zale¿noœci od w³aœciwoœci danego rodzaju gleby [25]. G³ówne rodzaje
bakterii wystêpuj¹ce w glebie, a co za tym idzie zaka¿aj¹ce równie¿ ziarno na polu,
scharakteryzowa³ w 1997 roku Alexander. Proporcje miêdzy poszczególnymi grupami
mikroorganizmów w próbce gleby kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: Alcaligenes (2–12%),
Agrobacterium (do 20%), Arthrobacter (5,5%–60%), Bacillus (7–67%), Flavobacterium (2–10%), Pseudomonas (3–15%) [6]. W glebie wykryto równie¿ gramujemne
szczepy Achromobacter, Acinetobacter, Actinomycetes, Azotobacter, Moraxella oraz
Gram-dodatnie szczepy Micrococcus, Mycobacterium, Streptomycetes oraz Streptococcus [48].
Wœród mikroflory bakteryjnej, zaka¿aj¹cej ziarna zbó¿, mog¹ wystêpowaæ tak¿e
gatunki patogenne, stanowi¹ce zagro¿enie dla zdrowia zwierz¹t i ludzi. Do gatunków
takich zaliczyæ mo¿na: Clostridium perfringens (VEILLON & ZUBER) HAUDUROY et al.
i Clostridium botulinum VAN ERMENGEM, Listeria monocytogenes, Escherichia coli
ESCHERICH, Salmonella spp., Campylobacter, Bacillus anthracis COHN czy Mycobacterium spp. [25].
W Polsce na ziarnie zbó¿ najczêœciej wystêpuj¹ bakterie nale¿¹ce do rodzajów:
Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus i Bacillus. Psychrotrofy wystêpuj¹ w iloœci
104–105 · g–1, promieniowce zwykle przekraczaj¹ poziom 106 · g–1, tlenowe laseczki
przetrwalnikuj¹ce obecne s¹ w iloœci 10–106 · g–1. Sporadycznie wystêpuj¹ bakterie
katalazoujemne, okazjonalnie na ziarnie mog¹ siê znajdowaæ tak¿e Clostridium
perfringens i Clostridium botulinum (powszechnie wystêpuj¹ce w glebie). Prawie
90% mikroflory bakteryjnej na ziarnie zbó¿ stanowi¹ saprofity, g³ównie z rodzaju
Pseudomonas (pa³eczki G–). Nielicznie wystêpuj¹ce tlenowe laseczki przetrwalnikuj¹ce z rodzaju Bacillus stanowi¹ zagro¿enie dla przetworów zbo¿owych [49]. Z badañ
przeprowadzonych na terenie Polski wynika, ¿e zaka¿enie bakteryjne ziarna pszenicy
jest ró¿ne w ró¿nych czêœciach kraju i wynosi od 4 × 105 · g–1 w rejonach centralnych
nawet do 3,9 × 106 · g–1 w rejonach po³udniowych, œrednio 1,9 × 106 · g–1 [32].
W czasie przechowywania ziarna we w³aœciwych warunkach, gdy jego wilgotnoœæ obni¿a siê, wiêkszoœæ bakterii wymiera i iloœæ ich spada czêsto poni¿ej 1000
komórek na 1 g. W czasie om³otu obserwowano zwiêkszenie liczby bakterii, natomiast podczas procesu bielenia m¹ki – znaczn¹ ich redukcjê [32].
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Grzyby. Grzyby wystêpuj¹ce na ziarnie zbó¿ podzieliæ mo¿na na grzyby polowe
oraz grzyby przechowalniane. Do grzybów polowych nale¿¹ g³ównie niepatogenne
gatunki z rodzajów Alternaria, Absidia, Chaetomium, Cladosporium, Diplodia, Phaeoramularia i Rhizopous oraz patogenne Fusarium i Helminthosporium [7, 25]. Grzyby
te zaka¿aj¹ ziarno jeszcze na polu lub po zbiorach, lecz przed om³otem. Rozwijaj¹ siê,
gdy wilgotnoœæ ziarna wynosi 22–25% (aktywnoœæ wody 0,95 lub wiêcej). Jeœli
ziarno po zbiorach przechowywane jest w nieodpowiednich warunkach (du¿a wilgotnoœæ, wysoka temperatura) i pozostaje wilgotne, grzyby rozwijaj¹ siê i mog¹ powodowaæ ciemnienie lub pomarszczenie ziarna oraz os³abienie lub zamieranie zarodka.
Poniewa¿ grzyby nale¿¹ce do mikroflory polowej maj¹ stosunkowo nisk¹ aktywnoœæ
enzymatyczn¹, gdy ziarno przechowywane jest we w³aœciwych warunkach umo¿liwiaj¹cych spadek jego wilgotnoœci poni¿ej 13%, powoli wymieraj¹. Niektóre badania
wskazuj¹, ¿e zanikanie grzybów polowych mo¿e byæ spowodowane tak¿e antagonistycznym dzia³aniem niektórych bakterii (szczególnie laseczek Bacillus), a tak¿e
grzybów przechowalnianych, rozwijaj¹cych siê w trakcie niew³aœciwego przechowywania zbo¿a [25]. Na rozwój grzybów polowych w czasie przechowywania ziarna ma
wp³yw wilgotnoœæ, temperatura, sk³ad powietrza, interakcje z innymi gatunkami
grzybów, interakcje z owadami i gryzoniami ¿yj¹cymi w magazynach, a tak¿e
odpornoœæ ziarna na ska¿enie grzybami. Na ziarnie kukurydzy czêsto wystêpuje
Aspergillus flavus LINK, A. parasiticus SPEARE, Fusarium graminearum SCHWABE,
F. verticillioides (SACC.) NIRENBERG, Penicillium spp. oraz Diploidia maydis (BERK.)
[22]. Z kolei jêczmieñ zwykle atakowany jest przez Alternaria alternata (FR.) KEISSL.,
A. candidus LINK, A. flavus, A. niger VAN TIEGHEM, Aureobasidium pullulans,
Cladosporium spp., Eurotium spp., Fusarium spp., Mucor spp., Paecilomyces spp.,
Penicillium spp., Phoma sorghina (SACC.) BOEREMA DORENBOSCH & VAN KEST [35].
Ziarno ry¿u zara¿ane jest czêsto przez ró¿ne gatunki Penicillium, A. niger, A. flavus,
A. parasiticus oraz Fusarium semitectum BERK. & RAVENEL [22].
Do grzybów przechowalnianych zalicza siê niektóre gatunki Aspergillus, Candida, Chaetomium, Hansenula, Penicillium, Mucor i Acinomyces [25]. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e podzia³ na grzyby polowe i przechowalniane jest umowny i opiera siê
g³ównie na wymaganiach wilgotnoœciowych. Najliczniej reprezentowane s¹ grzyby
z rodzaju Aspergillus. Na ziarnie wystêpuje oko³o 26 gatunków stanowi¹cych 5–6
grup o œciœle okreœlonym minimum wilgotnoœciowym, poni¿ej którego nie rosn¹.
Generalnie grzyby te rozwijaj¹ siê przy wilgotnoœci ziarna nawet poni¿ej 17% i rosn¹
najlepiej w klimacie ciep³ym, chocia¿ zakres temperatur dla grzybów jest bardzo
szeroki i wynosi od –8°C do 58°C.
Drug¹ powszechnie wystêpuj¹c¹ na ziarnie grup¹ grzybów s¹ ró¿ne gatunki
Penicillium. Rozwijaj¹ siê one na ziarnie o wilgotnoœci powy¿ej 17%, lepiej rosn¹
w ni¿szej temperaturze i wystêpuj¹ czêœciej na ziarnie w klimacie umiarkowanym.
Badania przeprowadzone na terenie kraju dotycz¹ce mikrobiologicznego zaka¿enia
ziarna pszenicy i produktów jej przemia³u wskazuj¹, ¿e w ró¿nych rejonach kraju
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stopieñ zaka¿enia jest ró¿ny i waha siê w granicach 4,0–7,3 × 103 · g–1. W wiêkszoœci
badanych prób czyszczenie i kondycjonowanie ziarna redukowa³o iloœæ pleœni o ponad
75% [45]. Inne badania prowadzone w ró¿nych rejonach Polski pozwoli³y na zidentyfikowanie poszczególnych gatunków pleœni Aspergillus i Penicillium. Stwierdzono
tak¿e, ¿e najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ przedstawiciele Aspergillus, w tym grupa
A. glaucus, natomiast rodzaj Penicillium stanowi³ zaledwie 6% wszystkich grzybów,
by³ jednak¿e znacznie bardziej zró¿nicowany pod wzglêdem liczby gatunków [49].
Oprócz wymienionych grzybów ziarno zbó¿ czêsto zaka¿ane jest te¿ przez dzikie
gatunki dro¿d¿y. Badania przeprowadzone na próbach ziarna pszenicy pochodz¹cych
z m³ynów z ró¿nych czêœci Polski wykaza³y, ¿e ska¿enie sporami dro¿d¿y kszta³towa³o siê œrednio na poziomie 4000 · g–1. Wyj¹tek stanowi³o ziarno z rejonów
pó³nocnej Polski, gdzie ska¿enie by³o znacznie wy¿sze i dochodzi³o nawet do
7300 · g–1 [32].

Psucie ziarna w trakcie przechowywania
W czasie magazynowania psucie zbó¿ powoduj¹ g³ównie grzyby przechowalniane. Stanowi¹ one mikroflorê wg³êbn¹, wnikaj¹ pod pokrywê nasienn¹ i psuj¹ ziarno.
G³ównym Ÿród³em zaka¿enia zbó¿ w magazynach, elewatorach i m³ynach jest kurz,
w którego cz¹steczkach przenoszone s¹ zarodniki pleœni oraz komórki bakteryjne.
Tak¿e owady i gryzonie stanowi¹ Ÿród³o zaka¿eñ mikrobiologicznych, przenosz¹c
drobnoustroje w ró¿ne partie sk³adowanego ziarna.
Na rozwój mikroflory przechowalnianej ogromny wp³yw maj¹ warunki przechowywania zbo¿a. Utrzymuj¹c odpowiedni¹ temperaturê, natlenienie i wilgotnoœæ
mo¿na zahamowaæ rozwój pleœni, dro¿d¿y i bakterii na przechowywanym ziarnie.
Pleœnie nie rosn¹ zwykle w temperaturze poni¿ej 5–6°C oraz przy aktywnoœci wody
aw poni¿ej 0,70. Natlenienie nie jest istotnym parametrem dla kontroli ich rozwoju.
Niektóre grzyby mog¹ dobrze rosn¹æ przy ma³ym stê¿eniu tlenu, a du¿ej zawartoœci
CO2. W warunkach beztlenowych na ziarnie mog¹ siê tak¿e rozwin¹æ bakterie fermentacji mlekowej i octowej, wytwarzaj¹ce kwasy organiczne i obni¿aj¹ce pH, co
dzia³a hamuj¹co na rozwój grzybów i dro¿d¿y [15].
Rozwój grzybów przechowalnianych prowadziæ mo¿e do uszkodzenia zarodka,
obni¿enia zdolnoœci kie³kowania, zmiany barwy i zapachu, a tak¿e do samozagrzewania siê ziarna. Zjawisko samozagrzewania ziarna zale¿y od wielu czynników œrodowiskowych, okreœlaj¹cych mo¿liwoœæ wzrostu poszczególnych gatunków mikroorganizmów. Generalnie drobnoustroje podnosz¹ temperaturê do takiej wartoœci, jaka
jest odpowiednia dla ich prze¿ycia, np. Aspergillus candidus i Aspergillus flavus
podnosz¹ temperaturê do 50–55°C, grzyby termofilne do 60–65°C, bakterie termofilne do 70–75°C i mog¹ j¹ utrzymywaæ nawet przez kilka tygodni.
Pod wp³ywem mikroflory przechowalnianej mo¿e dochodziæ do hydrolizy t³uszczów zawartych w ziarnie, co powoduje wzrost kwasowoœci t³uszczowej (jest to
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parametr stosowany w ocenie jakoœci ziarna), mog¹ nastêpowaæ zmiany biochemiczne zbo¿a, powoduj¹c obni¿enie jego wartoœci od¿ywczej, rozwój grzybów mo¿e
spowodowaæ tak¿e zwiêkszenie intensywnoœci oddychania ziarna, co prowadzi do
strat w masie o 1–2%, rozwój bakterii z kolei prowadziæ mo¿e do powstania kwaœnego
lub gnilnego zapachu.

Konsekwencje ska¿enia mikrobiologicznego ziaren zbó¿
Zbo¿e jest wa¿nym surowcem do produkcji ró¿nego rodzaju ¿ywnoœci. W niektórych przypadkach mo¿e byæ spo¿ywane przez cz³owieka w formie nieprzetworzonej (ry¿). Ponadto jest g³ównym sk³adnikiem pasz dla zwierz¹t, dlatego te¿ istotne
jest, by nie zawiera³o szkodliwych mikroorganizmów, ani wytwarzanych przez nie
toksyn.
Istnieje grupa mikroorganizmów ska¿aj¹cych zbo¿e, która choæ nie stanowi bezpoœredniego zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi, psuje produkty otrzymywane z ziarna, uniemo¿liwiaj¹c ich spo¿ycie i powoduj¹c straty. Na przyk³ad, laseczki B. subtilis
(EHRENBERG) COHN i B. licheniformis (WEIGMANN) CHESTER powoduj¹ œluzowacenie
pieczywa pszennego, grzyby strzêpkowe s¹ przyczyn¹ pleœnienia pieczywa, ró¿nego
rodzaju bakterie i grzyby wywo³uj¹ powstawanie ró¿nokolorowych plam na pieczywie, czemu towarzyszy czêsto nieprzyjemny zapach. Obecnoœæ bakterii beztlenowych na ziarnie przeznaczonym do fermentacji mo¿e powodowaæ znaczne obni¿enie
wydajnoœci procesu, pogorszenie jakoœci uzyskiwanego produktu, a co za tym idzie
znacz¹ce straty.
Wiele gatunków pleœni wydziela toksyczne zwi¹zki, zwane mikotoksynami.
Niektóre z nich s¹ tak odporne, ¿e nie mo¿na ich usun¹æ nawet w trakcie przetwarzania ¿ywnoœci. Mikotoksyny nale¿¹ do drugorzêdowych metabolitów grzybów. S¹
szkodliwe dla zwierz¹t i cz³owieka, odpowiadaj¹ za obni¿enie jakoœci zaka¿onego
grzybami ziarna oraz wywo³uj¹ wiele groŸnych schorzeñ zwierz¹t hodowlanych
i ludzi. Zawartoœæ mikotoksyn w ziarnie zale¿y od warunków klimatycznych, gatunku
zbo¿a, warunków zbioru i przechowywania zbó¿. Problem ska¿enia mikotoksynami
dotyczy upraw zbó¿ na ca³ym œwiecie [39].
Ka¿da grupa grzybów wytwarza charakterystyczne dla siebie zwi¹zki. Grzyby
z rodzaju Fusarium produkuj¹ g³ównie zearalenon, fumonizyny, deoksynivalenol
oraz toksyny trichotecynowe (w tym toksynê T2, womitotoksynê, dwuacetooksyscirpenol). Toksyny te mog¹ wywo³ywaæ u ludzi i zwierz¹t biegunkê, wymioty,
anoreksjê wywo³an¹ stanem zapalnym jelita cienkiego, dzia³aj¹ niszcz¹co na komórki
w¹troby i uk³adu nerwowego, mog¹ prowadziæ do powstania nowotworów prze³yku,
nerek i w¹troby, obrzêku p³uc oraz dystrofii miêœni [14]. Grzyby z rodzaju Penicillium
produkuj¹ g³ównie patulinê oraz cytryninê, które s¹ neurotoksynami, a tak¿e zaburzaj¹ pracê w¹troby i nerek [46].
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Do toksyn produkowanych przez przedstawicieli rodzaju Aspergillus nale¿¹
aflatoksyny i ochratoksyny. S¹ one bardzo silnymi kancerogenami, powoduj¹ wady
rozwoju p³odu, zaburzenia nerek i uk³adu immunologicznego [46].
Istnieje tak¿e grupa grzybów, której obecnoœæ na ziarnie stanowi zagro¿enie
zdrowia nie tylko ze wzglêdu na produkcjê mikotoksyn. Za najbardziej patogenny
gatunek wystêpuj¹cy na ziarnie uwa¿a siê Aspergillus fumigatus FRESENIUS, który
wywo³aæ mo¿e miêdzy innymi grzybicê p³uc. Zarodniki grzybów znajduj¹ce siê
w powietrzu u osób z nadwra¿liwoœci¹ mog¹ powodowaæ objawy uczuleniowe ze
strony uk³adu oddechowego, katar alergiczny czy zapalenie spojówek. Najczêœciej
wystêpuj¹cym alergenami s¹ zarodniki A. fumigatus, Cladosporium, Alternaria
i Penicillum. Alergie takie wystêpuj¹ najczêœciej u osób maj¹cych zawodowo kontakt
ze ska¿onym materia³em, np. u osób pracuj¹cych w magazynach zbo¿owych czy
m³ynach.
Spoœród patogenów bakteryjnych na ziarnie wystêpowaæ mog¹ G(–) pa³eczki
z rodzaju Salmonella, Shigella, Klebsiella i Escherichia. Ich Ÿród³em mog¹ byæ
owady, gryzonie, ptaki oraz ludzie. Do zaka¿enia zbo¿a tymi patogenami mo¿e dojœæ
jeszcze na polu, w czasie transportu lub w czasie przechowywania, wiêkszoœæ z nich
usuwana jest podczas procesów mycia i czyszczenia ziarna. Na ziarnie przechowywanym w odpowiednich warunkach patogeny te s¹ nieaktywne, a liczba ich spada,
jednak w krajach, gdzie spo¿ywa siê surowe ziarno, mog¹ stanowiæ zagro¿enie.
Osoby spo¿ywaj¹ce ry¿ i potrawy z ry¿u nara¿one s¹ z kolei na zatrucia pokarmowe
wywo³ane laseczk¹ Bacillus cereus (RASMUSSEN et al., THOMPSON. & MALAMY).

Sposoby redukcji zaka¿eñ zbó¿
Redukcja zaka¿eñ bakteryjnych
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ska¿eniom bakteryjnym jest szybkie
suszenie zbo¿a po ¿niwach oraz maksymalne skrócenie czasu przechowywania zbo¿a
przy zachowaniu niskiej wilgotnoœci, niskiej temperatury i w³aœciwej wentylacji.
W trakcie przetwarzania ziarna do odka¿ania najczêœciej stosuje siê wysokie temperatury (skutecznoœæ zale¿y od temperatury, stopnia wilgotnoœci ziarna oraz czasu
ekspozycji) [10]. Ta metoda jest jednak stosunkowo droga ze wzglêdu na du¿e zu¿ycie
energii i nie nadaje siê do wykorzystania przy nowoczesnych technologiach, które ze
wzglêdów ekonomicznych i ekologicznych zak³adaj¹ zimn¹ obróbkê ziarna [26].
Dosyæ skuteczne jest obni¿enie pH ziarna przez dodatek kwasów nieorganicznych (solnego, siarkowego, azotowego), krótko³añcuchowych kwasów t³uszczowych
(propionowego, mlekowego, mas³owego), oraz powierzchniowa dezynfekcja za pomoc¹ alkoholu izopropylowego, aldehydów lub fosforanu trójsodowego [26]. Niestety,
niektóre z wymienionych zwi¹zków w du¿ych stê¿eniach s¹ toksyczne, co znacznie
ogranicza stopieñ ich u¿ytecznoœci w odka¿aniu ziarna. W praktyce czêsto stosuje siê
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odka¿anie z wykorzystaniem kolejno ró¿nych œrodków chemicznych (olejek z tymianku, ozonowana woda i wodny roztwór ClO2). Metoda taka skuteczniej eliminuje
niepo¿¹dana mikroflorê ni¿ jednorazowo zastosowany œrodek chemiczny [43], jednak substancje te czêsto zmieniaj¹ w³asnoœci organoleptyczne ziarna i w zwi¹zku
z tym odchodzi siê od stosowania metod z ich wykorzystaniem.
Do redukcji bakterii Gram-dodatnich oraz ograniczenia sporulacji Clostridium
perfringens stosuje siê cynk-bacytracynê. W celu odka¿enia pasz dodaje siê do nich
specjalne szczepy bakterii, które produkuj¹ ró¿nego rodzaju bakteriocyny, kwas
mlekowy lub propionowy – s¹ nieszkodliwe dla zwierz¹t, a skutecznie ograniczaj¹
wzrost niepo¿¹danej mikroflory [25]. Kierunek ten ma du¿¹ przysz³oœæ i jest obecnie
szybko rozwijany.
Skuteczn¹, lecz wymagaj¹c¹ u¿ycia specjalistycznych instalacji, metod¹ jest
u¿ycie promieniowania jonizuj¹cego. Dowiedziono, ¿e promieniowanie gamma jest
skuteczne w przypadku odka¿ania zió³, zabija mikroflorê bateryjn¹ nie zmieniaj¹c
w³aœciwoœci smakowych, barwy i zapachu odka¿anego produktu [1]. Ponadto wykazano, ¿e promieniowanie gamma w dawce 10 kGy zmniejsza iloœæ bakterii tlenowych
na ziarnie zbó¿ o 3 cykle logarytmiczne. Bakterie z rodzaju Staphylococcus i bakterie
z grupy Coli s¹ wra¿liwe ju¿ na 1 kGy. Dawka 15 kGy niemal eliminuje wszystkie
¿ywe komórki bakterii (prze¿ywa tylko czêœæ Clostridium). Promieniowanie to
skutecznie redukuje mikroflorê, nie zmieniaj¹c w³aœciwoœci u¿ytkowych i od¿ywczych ziarna [5]. Promieniowanie podczerwone wykorzystuje siê z powodzeniem do
suszenia i jednoczesnej dezynfekcji sproszkowanej papryki [44]. Równie¿ bombardowanie elektronami o wysokiej i niskiej energii efektywnie redukuje iloœæ ¿ywych
komórek oraz spor B. cereus i B. subtilis [13, 40], a tak¿e innych mikroorganizmów na
ziarnie zbó¿ [12, 47].
W procesie fermentacji etanolowej do odka¿ania zacierów od lat stosuje siê
nadtlenek wodoru oraz siarczyny. Po³¹czenie tych dwóch zwi¹zków jest zabójcze dla
bakterii (bakteryjna peroksydaza w obecnoœci nadtlenku wodoru wytwarza reaktywny anion bezwodnika kwasu siarkowego, który jest œmiertelny dla bakterii) natomiast
nie zabija dro¿d¿y pozbawionych peroksydazy [11]. Z powodzeniem stosuje siê tak¿e
3,4,4’-trichlorokarbanilid, który eliminuje bakterie kwasu mlekowego w procesie
fermentacji [33]. Tradycyjnie stosowane antybiotyki, np. penicylina G w fermentacji
etanolowej [9], nie s¹ ju¿ dzisiaj tak powszechnie u¿ywane ze wzglêdu na niekorzystne oddzia³ywanie na œrodowisko.
Z innych metod dezynfekcji ziarna na uwagê zas³uguje przedmuchiwanie dwutlenkiem wêgla pod wysokim ciœnieniem [16] i wykorzystanie ozonu (redukcja E.
coli, B. cereus i spor B. cereus w suszonych figach [2], a tak¿e zastosowanie
technologii Oxygreen do odka¿ania m¹ki i ziarna [17]).
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Redukcja grzybów i produkowanych przez nie mikotoksyn
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ska¿eniom grzybami, podobnie jak
zapobiegania zaka¿eniom bakteryjnym, jest szybkie suszenie zbo¿a po ¿niwach oraz
maksymalne skrócenie czasu przechowywania zbo¿a z zachowaniem w³aœciwych
warunków. Ziarno zbó¿ jest bezpieczne przy wilgotnoœci do 13% i temperaturze
poni¿ej 10°C. Im wy¿sza wilgotnoœæ i temperatura, tym wiêksze ryzyko rozwoju
grzybów przechowalnianych. Wilgotnoœæ 18% i temperatura 29,5°C stanowi optimum wzrostu grzybów. Grzyby s¹ tak¿e wra¿liwe na zawartoœæ tlenu i dwutlenku
wêgla. Stê¿enie tlenu poni¿ej 0,2% hamuje ich wzrost, 40% stê¿enie CO2 wywo³uje
podobny efekt. D³ugotrwa³e przechowywanie grzybów przy ograniczonym dostêpie
powietrza powoduje przejœcie grzybów na oddychanie beztlenowe, co skutkuje
pojawieniem siê przykrego zapachu w zbo¿u. Poniewa¿ wiele œrodków redukuj¹cych
rozwój grzybów jest drogich lub niedopuszczonych do u¿ytku ze wzglêdu na ich
szkodliwy wp³yw na ludzi i zwierzêta, dlatego wci¹¿ najlepszym sposobem hamowania rozwoju grzybów jest utrzymanie niskiej wilgotnoœci ziarna i utrzymanie
odpowiednie go sk³adu powietrza [19].
Spoœród metod, pozwalaj¹cych zredukowaæ liczebnoœæ grzybów na ziarnie zbó¿,
mo¿na wymieniæ sterylizacjê poprzez moczenie ziarna w etanolu lub podchlorynie
sodowym. Metoda ta pozwala na redukcjê niektórych gatunków grzybów, ale powoduje wzrost populacji innych [35]. Dobre skutki daje dodatek kwasu propionowego.
Zwi¹zek ten jest toksyczny dla grzybów, co zapobiega ich rozwojowi i denaturuje
niektóre mikotoksyny [31]. Odka¿anie powierzchniowe ziarna zbó¿ 0,8% roztworem
chloru poprzedzone przep³ukaniem etanolem daje równie¿ dobre rezultaty [3, 4],
jednak im bardziej zanieczyszczone ziarno, tym mniej efektywne jest odka¿anie t¹
metod¹. Ekstruzja ziarna tak¿e zmniejsza iloœæ grzybów [38].
Do skutecznych metod zaliczyæ nale¿y zastosowanie wysokich temperatur, które
niszcz¹ grzybniê i denaturuj¹ niektóre mikotoksyny [25]. Wykazano, ¿e temperatura
64°C skutecznie eliminuje grzyby Penicillium, Fusarium oraz dro¿d¿e, niestety nie
redukuje groŸnych mikotoksyn, jak ochratoksyna A. Temperatura 70°C jest skuteczniejsza do dezynfekcji, powoduje jednak widoczne zmiany w wygl¹dzie ziarna i jego
jakoœci [21].
Wœród metod wykorzystywanych do redukcji ska¿eñ ziarna grzybami wymienia
siê tak¿e naœwietlanie promieniami UV [25], jednak zasiêg tego promieniowania jest
krótki i pozwala tylko na dezynfekcjê powierzchniow¹. Skuteczne jest równie¿
promieniowanie gamma w dawce 4–5 kGy [5]; wiêksza dawka, choæ eliminuje
grzyby, zmniejsza równie¿ zdolnoœæ kie³kowania ziaren zbó¿ [27].
Przegrzana para wodna dezaktywuje niektóre mikotoksyny, miêdzy innymi deoksynivalenol [34]. Rozk³ad mikotoksyn mo¿na osi¹gn¹æ tak¿e przez zastosowanie
zwi¹zków chemicznych, jak nadtlenek wodoru, wodorotlenek wapnia, disiarczan
sodu, podchloryn sodu [25]. Za skuteczn¹ metodê niszczenia mikotoksyn uchodzi
amoniakowanie ziarna. Redukuje ono zawartoœæ aflatoksyny [8] i innych mikotoksyn
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[18], niszczy równie¿ spory grzybów 20]. Innym sposobem detoksyfikacji mikotoksyn jest wykorzystanie mikroorganizmów: dro¿d¿e Candida intermedia u¿yte
w procesie fermentacji etanolowej redukuj¹ toksyny F-2, bakteria Flavobacterium
aurantiacum skutecznie niszczy aflatoksynê, Acinetobacter calcoaceticus eliminuje
ochratoksynê A, Agrobacterium niszczy deoksynivalenol [8], Saccharomyces cerevisiae i bakterie kwasu mlekowego eliminuj¹ mykotoksyny [42].
W literaturze naukowej zaleca siê tak¿e stosowanie ozonowania zbó¿. Ozon
w kontakcie z ziarnem rozszczepia siê i dezynfekuje jego powierzchniê. Im wilgotniejsze ziarno, tym lepiej siê absorbuje i efektywniej odka¿a ziarno [36. 37], praktycznie nie zmieniaj¹c jego w³aœciwoœci u¿ytkowych [30]. W wilgotnym zbo¿u ozon
degraduje mikotoksyny. Szczególnie skuteczny jest wobec mikotoksyn trichotecynowych, gdy ziarno ma niskie pH [51].
Wœród metod dezynfekcji zbó¿ wymieniana jest fumigacja bromkiem metylu.
Metoda ta silnie redukuje spory grzybów. Przy fumigacji bromkiem metylu osi¹gniêto
ca³kowit¹ dezynfekcjê zbó¿ przy stê¿eniu 25,5 mg · dcm–3 w czasie 12 godzin przy
wilgotnoœci powietrza 95% i temperaturze 25°C [28, 29]. Kwas 5-aminolewulinowy
jest równie¿ zwi¹zkiem skutecznie eliminuj¹cym grzyby, jednoczeœnie nie wp³ywa
on negatywnie na zdolnoœæ kie³kowania ziarna, jest tani, nietoksyczny dla œrodowiska
i efektywny w dzia³aniu [24].
Nowoczesn¹ metod¹ jest traktowanie ziarna zimn¹ plazm¹ pod niskim ciœnieniem
– plazma z powietrza oraz plazma SF6 redukuj¹ iloœæ Aspergillus oraz Penicillium
nawet o 4 log po 15-minutowej ekspozycji ziarna na jej dzia³anie (plazma to
wysokoenergetyczny czwarty stan skupienia materii, zawiera rozszczepione atomy
i cz¹steczki, zjonizowane gazy, wolne elektrony, które s¹ wysoce reaktywne). Metoda
ta nie niszczy ziarna, nie wymaga u¿ycia chemikaliów, do efektywnego odka¿enia
wystarczy krótki czas ekspozycji [41].
W celu redukcji ska¿enia mykotoksynami pasz dla zwierz¹t stosuje siê ró¿nego
typu adsorbenty, np. silikaty aluminium – dzia³aj¹ one w przewodzie pokarmowym
zwierz¹t wi¹¿¹c szkodliwe mykotoksyny i przeciwdzia³aj¹c w ten sposób zatruciom
pokarmowym [18].

Podsumowanie
Jak widaæ problem ska¿enia zbó¿ jest powszechny i dotyczy terenu ca³ego œwiata.
Choæ znanych jest obecnie wiele metod redukcji ska¿enia mikrobiologicznego,
wiêkszoœæ z nich jest bardzo droga, wymaga u¿ycia skomplikowanego sprzêtu
i specjalnych instalacji, jest szkodliwa dla œrodowiska lub zmienia wartoœæ u¿ytkow¹
ziarna, przez co nie nadaje siê do powszechnego stosowania. Znalezienie niedrogiej,
a skutecznej metody odka¿ania ziarna by³oby bardzo cenne zarówno dla przemys³u
zbo¿owo-m³ynarskiego, jak i dla wszystkich innych ga³êzi przemys³u wykorzystuj¹cych ziarno zbó¿ jako surowiec.
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Microflora of the cereal grains and methods
reducing microbial contamination
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Summary
The grain of cereals is an essential raw material for many branches of the food
industry. Its microbiological purity did not constitute any essential problem in the past
on account of applying high temperatures in early processing stages. At application of
new, energy-efficient technologies, eliminating the thermal processing stages, it is
forcing into working out effective methods of the reduction microbial contamination,
because the occurence of bacteria and fungi often disrupts the course of next
production processes; however, in finished products it is generally unacceptable. This
article reviews the types of microbiological infections of the cereal raw material and
available methods of their reduction.
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Wstêp
W œrodowisku naturalnym Polski wystêpuje ponad 4500 gatunków grzybów
wielkoowocnikowych, z czego ok. 1100–1400 uznanych jest za jadalne, lecz tylko
niewiele z nich wykorzystywanych jest do uprawy komercyjnej [8,11]. Jednym
z takich gatunków jest Agrocybe aegerita – polówka wi¹zkowa. Grzyb ten znany by³
ju¿ w staro¿ytnym Rzymie [37], gdzie ceniono jego wyj¹tkowe walory smakowe.
Badania prowadzone nad tym gatunkiem wykaza³y, ¿e ma on bardzo dobr¹ zdolnoœæ
rozk³adania ligniny i mo¿e byæ wykorzystywany w recyklingu drewna [34]. Ponadto
polówka wi¹zkowa charakteryzuje siê takimi cechami, jak zdolnoœæ do uzyskiwania
wysokich plonów w krótkim czasie oraz szybkim wzrostem grzybni i odpornoœci¹
w stosunku do patogenów. Wymienione cechy mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju
uprawy tego gatunku na skalê towarow¹ [46].
Polówka wi¹zkowa Agrocybe aegerita (BRIG.) KÜHNER [34, 40] nazywana niegdyœ ³uskwiakiem Pholiota aegerita, znana jest równie¿ pod synonimami: Pholiota
cylindracea MILLET [30] lub Agrocybe cylindracea (DC.: FR.) MAIRE [36]. W Polsce
wystêpuje jeszcze 10 innych gatunków z rodzaju Agrocybe, 6 z nich, wymienionych
ni¿ej, znajduje siê na polskiej Czerwonej liœcie grzybów wielkoowocnikowych:
A. arvalis (FR.) SINGER, A. erebia (FR.) KÜHNER ex SINGER, A. firma (PECK) SINGER,
A. paludosa (J.E. LANGE) KÜHNER & ROMAGN., A. pusiola (FR.) R. HEIM, A. vervacti
(FR.) SINGER [41]. Pozosta³e gatunki z rodzaju Agrocybe: A. dura (BOLT. ex FR.)
KUMM, A. pediades (PERS.: FRIES) FAYOD, A. praecox (PERS.: FR.) FAY.), A. sphaleromorpha (BULL.: FR.) FAYOD wystêpuj¹ pospolicie na polach, ³¹kach i pastwiskach
[40, 41].
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Polówka wi¹zkowa zaliczana jest wed³ug systematyki do królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Agaricomycetidae, rzêdu Agaricales, rodziny Strophariaceae, rodzaju Agrocybe [15]. Polskie nazewnictwo dla
tego rodzaju jest ró¿norodne, wed³ug najstarszych Ÿróde³ brzmi bed³ka [31], miêsicha
[17], ³uskwiak [8] lub polówka [12]. Obecnie proponuje siê nazwê polówka po³udniowa [38].
Polówka wi¹zkowa wystêpuje na wszystkich kontynentach. W krajach Europy
Œrodkowej i Pó³nocnej oraz w pó³nocnej czêœci Stanów Zjednoczonych grzyb ten
spotykany jest rzadziej [14, 39]. Roœnie zwykle w skupiskach, na starych b¹dŸ
martwych pniakach i ga³êziach topoli, wierzby, wi¹zów, jesionów, bzu czarnego,
robinii oraz na araukarii brazylijskiej [27, 42].

Opis gatunku
Polówka wi¹zkowa jest grzybem o du¿ej zmiennoœci morfologicznej, wyra¿aj¹cej siê przede wszystkim wystêpowaniem osobników o ró¿nym zabarwieniu oraz
powierzchni kapelusza [30, 39].
Kapelusze owocników polówki s¹ jadalne [34], zwykle o œrednicy od 8 do 200 mm.
Kapelusz jest wypuk³y do pó³kolistego, prostuje siê w miarê wzrostu, barwy brunatnej, ciemniejszy ku œrodkowi, a na brzegach jasnobr¹zowy – czêsto prawie bia³y.
W stadium primordium zawi¹zek kapelusza jest ciemnobr¹zowy. Powierzchnia kapelusza u niektórych osobników mo¿e byæ bruzdkowana lub delikatnie bruzdowana,
najczêœciej g³adka, prawie jedwabista. Blaszki s¹ bia³e, szarawe u owocników m³odych, w miarê dojrzewania zarodników przybieraj¹ kolor czekoladowobr¹zowy.
Blaszki s¹ œrednio szerokie, ciasno osadzone, mog¹ byæ zroœniête z trzonem, wygiête
od trzona b¹dŸ zbiegaj¹ce, o brzegach g³adkich lub delikatnie drobno karbowanych.
Trzon jest bia³y lub jasnobr¹zowy, z wyraŸnym pierœcieniem w górnej czêœci, na
przekroju okr¹g³awy, d³ugoœci od 10 do150 mm i gruboœci od 2 do 25 mm. Mi¹¿sz jest
miêsisty, barwy bia³ej, o przyjemnym zapachu i doskona³ym smaku.
Zarodniki s¹ barwy ciemnobr¹zowej, wyd³u¿one, g³adkie, niektóre z olejopodobnymi kropelkami, barwy miodowej lub kasztanowobr¹zowej. Wielkoœæ spor wynosi
(8) 9–16 (17) × 5–9 (10) μm [36].
Badania przeprowadzone przez Uhart i Albertó [36] na wielu osobnikach polówki
wi¹zkowej wykaza³y zale¿noœæ miêdzy powierzchni¹ oraz barw¹ kapelusza a warunkami uprawy. Dla przyk³adu, u¿ycie jako substratu s³omy pszennej powodowa³o
wykszta³cenie kapelusza o powierzchni g³adkiej i jedwabistej. Przy zastosowaniu
substratu z trocin wierzbowych oraz okrywy z ziemi, kapelusze by³y koncentrycznie
pomarszczone.
Polówka wi¹zkowa, jak wiele jadalnych grzybów, posiada mechanizm enzymatyczny pozwalaj¹cy na rozk³ad i przetworzenie z³o¿onych kompleksów lignino-celulozowych w prostsze zwi¹zki [16]. Ta w³aœciwoœæ jest wykorzystywana przy
biodegradacji szerokiej gamy odpadów roœlinnych [21].
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W³aœciwoœci lecznicze i wartoœæ od¿ywcza
Wiele gatunków grzybów jadalnych, ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci, od dawna
stosowanych by³o na Wschodzie w celach leczniczych. Równie¿ wiele gatunków
grzybów, które nie nadaj¹ siê do spo¿ycia, znalaz³o swoje zastosowanie w medycynie
[5, 47]. Badacze niedawno odkryli, ¿e szereg grzybów jadalnych, które s¹ spo¿ywane
w krajach azjatyckich posiada w³aœciwoœci antyoksydacyjne [9]. Obecnie prowadzone s¹ liczne badania nad w³aœciwoœciami antyoksydacyjnymi ekstraktów z owocników polówki wi¹zkowej [19, 35]. Polówka ma w³aœciwoœci przeciwnowotworowe,
przeciwgrzybicze i sedatywne, a tak¿e zdolnoœæ do obni¿ania poziomu trójglicerydów i cholesterolu we krwi [38]. Wyci¹gi z polówki dzia³aj¹ antymutagennie i mog¹
pe³niæ wa¿n¹ rolê w zapobieganiu nowotworom [29]. Grzyby te zawieraj¹ równie¿
swoiste substancje o dzia³aniu antybiotycznym [34].
Polówka wi¹zkowa by³a wykorzystywana w badaniach nad zastosowaniem grzybów wy¿szych do otrzymywania wzbogaconych w bia³ko pasz na bazie surowców
i odpadów ligno-celulozowych, metod¹ „solid state” [10].
Gatunek ten wyró¿nia siê wœród innych gatunków grzybów uprawnych wysok¹
zawartoœci¹ bia³ka, wynosz¹c¹ 39,0–46,8% s.m. [1, 41]. M³ode owocniki charakteryzuj¹ siê ³agodnym smakiem [34] i stanowi¹ smaczny dodatek do potraw drobiowych i rybnych, nadaj¹c im posmak miêsa wieprzowego. Owocniki mo¿na wykorzystywaæ równie¿ jako sk³adnik sosów i zup. Doskonale nadaj¹ siê do suszenia,
podczas którego nabieraj¹ intensywnego grzybowego zapachu [31].

Uprawa
Polówka wi¹zkowa jest jadalnym grzybem uprawianym na substratach sporz¹dzonych g³ównie z odpadów rolniczych i leœnych [22, 24]. Pierwsze badania nad
upraw¹ polówki prowadzone by³y w Niemczech przez Zadrazila [45], natomiast
pierwsze doœwiadczenia nad intensywn¹ upraw¹ towarow¹ przeprowadzono we
W³oszech [13].
Prowadzono szeroko zakrojone badania nad przydatnoœci¹ ró¿nych pod³o¿y do
uprawy polówki wi¹zkowej. Szereg autorów zaleca ró¿ne rodzaje substratów uprawowych do uprawy tego gatunku. Uprawê mo¿na prowadziæ m.in. na drewnie litym,
trocinach drzew liœciastych [32, 34], sieczce s³omianej, zgniecionych kolbach kukurydzy [14].
Gdy uprawa prowadzona jest na otwartym terenie na drewnie, owocniki zbiera siê
jesieni¹ lub wiosn¹, a plonowanie trwa 3–4 lata [32]. Ten rodzaj uprawy jest mniej
przydatny do produkcji towarowej, gdy¿ cykl uprawowy trwa d³u¿ej. Gdy u¿yty
substrat jest bardziej rozdrobniony, grzybnia szybciej go kolonizuje oraz lepiej
owocuje ni¿ na litym drewnie, co zwiêksza plon grzybów [14].
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Jak twierdzi Poppe [26], bazuj¹c na badaniach oko³o 275 autorów, istnieje ponad
200 rodzajów odpadów rolniczych, które mo¿na wykorzystaæ do uprawy grzybów
jadalnych. Wed³ug Poppe [25] oraz Poppe i Höfte [27] polówkê wi¹zkow¹ mo¿na
uprawiaæ na mieszankach trocin drzew liœciastych z dodatkami ziarna ró¿nych zbó¿.
Zadrazil [44] stosowa³ s³omê rzepaku Brassica napus L., zawieraj¹c¹ 22,7% lignin,
C : N = 70; s³omê s³onecznika Helianthus annus L. (25,6% lignin, C : N = 60); ³uski
ry¿owe (29% lignin i C : N = 70). Przydatnoœæ ³usek ry¿owych potwierdzaj¹ badania
Changa i Milesa [6] oraz Poppe i Höfte [27]. Chapuis i Courtieu [7] u¿ywali do
uprawy polówki wi¹zkowej poszatkowanej trzciny Phragmites communis TRIN. (20%
lignin, C : N = 50). Badania prowadzone przez Philippoussisa i Diamantopoulou [23]
oraz Philippoussisa i in. [24] wykaza³y, ¿e s³oma pszenna stanowi bardzo obiecuj¹ce
pod³o¿e do uprawy polówki. Substrat ten jest szybko przerastany przez grzybniê, co
pozwala na uzyskanie wczeœniejszego i wy¿szego plonu ni¿ na pozosta³ych badanych
pod³o¿ach, tj. odpadach po produkcji bawe³ny i ³uskach orzeszków ziemnych.
Schmithalas i Schilddbach [28] wykorzystali do uprawy polówki materia³y odpadowe
po produkcji piwowarskiej.
Najbardziej przydatnymi do uprawy tego gatunku grzyba, s¹ trociny topolowe
i wierzbowe [4, 32, 34]. Wykorzystaæ mo¿na tak¿e trociny dêbowe oraz klonowe.
Wysokie plony mo¿na uzyskaæ równie¿ na pod³o¿u z trocin bukowych [33, 44].
W celu zwiêkszenia wysokoœci plonu, pod³o¿e mo¿na wzbogaciæ œrut¹ b¹dŸ
otrêbami zbo¿owymi w iloœci 20% w stosunku do suchej substancji pod³o¿a [31] lub
zastosowaæ dodatek azotu nieorganicznego, najlepiej w postaci NH4NO3 [45].
Materia³em rozmno¿eniowym w uprawie polówki jest grzybnia. Grzybniê namna¿a siê oraz przechowuje na po¿ywkach agarowych. Najodpowiedniejszymi po¿ywkami dla polówki, na których zaobserwowano najszybszy wzrost grzybni s¹
standardowa MEA (ekstrakt s³odowy) oraz WA (brzeczka) o pH 6.0 podwy¿szonym
za pomoc¹ dodatku KOH [2]. Po przeszczepieniu grzybni na odpowiednio preparowane ziarno zbó¿, otrzymuje siê grzybniê handlow¹. Tak¹ grzybniê mo¿na przechowywaæ przez okres oko³o 2 tygodni w ch³odziarce, w temperaturze 1–2°C [32].
Do uprawy polówki wi¹zkowej najbardziej przydatne s¹ polipropylenowe worki,
u³o¿one poziomo, aby grzyb lepiej wzrasta³ i plonowa³ [34]. Mo¿na tak¿e wykorzystywaæ 1–1,5-litrowe s³oje. Pod³o¿e nawil¿a siê do wilgotnoœci oko³o 60–65% [14,
31]. W celu unikniêcia rozwoju grzybów konkurencyjnych, tj. Trichoderma sp. czy
Fussarium sp. oraz szkodników, tj. muchówek, nicieni oraz roztoczy [18], pod³o¿e
poddaje siê pasteryzacji w temperaturze 90–100°C przez 4–6 godzin [31], b¹dŸ
sterylizacji w temperaturze 121°C przez 1 godzinê [33, 45]. Na górnej powierzchni
wych³odzonego pod³o¿a umieszcza siê oko³o 1 cm warstwê grzybni ziarnistej i przykrywa foli¹ [31, 32].
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Czynniki wp³ywaj¹ce na wzrost i plonowanie
Do prawid³owego i jak najszybszego przerostu pod³o¿a przez grzybniê polówki,
musz¹ byæ zapewnione odpowiednie warunki. Pierwsz¹ fazê – inkubacjê grzybni –
przeprowadza siê w cieplarkach. Temperatura inkubacji wynosiæ powinna 21–27°C,
a wzglêdna wilgotnoœæ powietrza wg Jablonsky’ego [14] oraz Siwulskiego i Sobieralskiego [32] 85–95%. Stamets [34] podaje wartoœci 95–100%. Stê¿enie CO2 w atmosferze cieplarki nie powinno przekraczaæ 20000 ppm. Do przerastania pod³o¿a przez
grzybniê nie jest potrzebne œwiat³o [34]. Grzybnia przerasta pod³o¿e przez okres
20–28 dni [14, 32, 34].
Formowanie zawi¹zków owocników trwa oko³o 7–14 dni. Powinno przebiegaæ
w ni¿szej temperaturze ni¿ wzrost grzybni (10–16°C), przy wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza 95–100% oraz stê¿eniu CO2 nie przekraczaj¹cym 2000 ppm. Przy formowaniu zawi¹zków wymagane jest oœwietlenie 500–1000 luxów. Po tym okresie
przenosi siê pojemniki do pomieszczenia uprawowego. Owocniki tworz¹ siê w temperaturze 13–18°C, wzglêdn¹ wilgotnoœæ powietrza nale¿y wówczas obni¿yæ do
90–95%, a natê¿enie œwiat³a oraz stê¿enie CO2 utrzymywaæ na tym samym poziomie,
jak przy formowaniu zawi¹zków owocników [34]. Siwulski i Sobieralski [32] zalecaj¹, aby do pe³nego wykszta³cenia owocników polówki stosowaæ œwiat³o o natê¿eniu
200–500 luxów przez 8–10 h na dobê. Zbyt s³abe oœwietlenie powoduje wykszta³cenie owocników o jaœniejszych kapeluszach, barwy kawy z mlekiem.
W celu polepszenia plonowania, mo¿na na³o¿yæ warstwê oko³o 1,5 cm okrywy na
powierzchni pod³o¿a przeroœniêtego grzybni¹. Dobry plon mo¿na uzyskaæ tak¿e bez
u¿ycia okrywy, jednak warunkiem jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoœci
pod³o¿a poprzez zamg³awianie oraz w³aœciwe wietrzenie [34].

Zbiór owocników i wielkoœæ plonu
Plonowanie polówki wi¹zkowej przebiega w dwóch rzutach, co 10–14 dni [34].
Plonem handlowym s¹ kapelusze bez trzonów; trzony s¹ ³ykowate, twarde i nie nadaj¹
siê do spo¿ycia [32]. Poniewa¿ owocniki polówki s¹ bardzo delikatne, zbiera siê je ca³ymi kêpami [34]. Owocniki zbiera siê, gdy wiêkszoœæ kapeluszy w kêpie ma brzeg
ca³kowicie wyprostowany i nie nast¹pi³ jeszcze wyraŸny wysyp zarodników. Nie wycina siê pojedynczych owocników, mimo ¿e czêœæ z nich mo¿e byæ zbyt m³oda lub
zbyt wyroœniêta, gdy¿ powoduje to w krótkim czasie zamieranie ca³ej kêpy. Kêpy wykrêca siê delikatnie z pod³o¿a, by nie uszkodziæ powierzchni przeroœniêtej grzybni¹.
Owocniki przeznacza siê przede wszystkim do spo¿ycia w stanie œwie¿ym. Przydatnoœæ do przechowywania grzybów zbieranych w kêpach jest wysoka, w temperaturze
2–4°C nawet do 2 tygodni [32, 34].
Wysokoœæ plonu (wydajnoœæ) polówki wi¹zkowej wynosi oko³o 0,5 kg z 2,5–3 kg
bloku wysterylizowanego substratu [34]. Plon owocników zale¿y od rodzaju zastoso-
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wanego pod³o¿a. Sobieralski i in. [33] najwy¿szy plon polówki uzyskali na trocinach
bukowych (50 g z 1,8 kg substratu). Wed³ug Poppe i Höfte [27] polówka najlepiej
plonowa³a na drobno zmielonych, pasteryzowanych, ale nie wzbogaconych trocinach. Philippoussis i Diamantopoulou [23] uzyskali najwy¿szy plon owocników polówki na s³omie pszennej dwukrotnie sterylizowanej w 121°C – 164,5 g z 1,2 kg
substratu.

Podsumowanie
Zainteresowanie badaczy na ca³ym œwiecie, w tym równie¿ w Polsce, polówk¹
wi¹zkow¹ ci¹gle wzrasta, w miarê jak poznawane s¹ kolejne interesuj¹ce i u¿yteczne
w³aœciwoœci tego grzyba. Polówka wi¹zkowa zas³uguje na szczególn¹ uwagê przede
wszystkim ze wzglêdu na w³aœciwoœci lecznicze. Wyci¹gi z tego grzyba maj¹ w³aœciwoœci antyoksydacyjne, antynowotworowe, sedatywne oraz przeciwgrzybicze. Obecnie prowadzone s¹ liczne badania zmierzaj¹ce do ich szerszego wykorzystania w medycynie. Polówka jest grzybem bogatym w bia³ko, o wyj¹tkowych walorach smakowych. Poniewa¿ charakteryzuje siê wysokimi w³aœciwoœciami rozk³adania kompleksów lignino-celulozowych, jest u¿ywana do biodegradacji oraz recyklingu odpadów
rolnych i leœnych.
Polówka wi¹zkowa uprawiana jest wci¹¿ na ma³¹ skalê, g³ównie ze wzglêdu na
brak opracowanych metod produkcji wielkotowarowej. Z tego wzglêdu potrzebne
jest przeprowadzenie kolejnych badañ, które umo¿liwi¹ opracowanie zaleceñ dotycz¹cych produkcji towarowej tego gatunku.
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Black poplar mushroom (Agrocybe aegerita)
– characteristics of the species
and cultivation possibilities
Key words: black poplar mushroom, Agrocybe aegerita

Summary
The interest of researchers all over the world in black poplar mushroom –
Agrocybe aegerita is continuously growing together with the new knowledge
obtained on its miraculous properties.
Agrocybe aegerita (BRIG.) gained special attention for its healing properties.
Black poplar mushroom was found to be medically active in several therapeutic
effects for instance antitumor, antifungal, nerve tonic, hypercholesterolemia and
hyperlipidemia. Extracts from Agrocybe aegerita acquired antimutagenic activities
and might play enormous role in cancer prevention. Currently numerous studies are
undertaken on wider exploitaton of this mushroom in medicine. Black poplar mushroom is protein rich, with extraordinary flavoring values. It is used for biodegradation
and recycling of agricultural wastes for its unusual properties to selective
delignification.
Agrocybe aegerita is still grown on the small scale, mainly because of a lack of
appropriate knowledge on the methods of industrial growing. For this reason, more
investigations should be undertaken concerning the Agrocybe aegerita cultivation
methods.
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Wstêp
Bakterie s¹ szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, licznie tak¿e wystêpuj¹
w pod³o¿u do uprawy pieczarek, w okrywie pieczarkowej oraz w œrodowisku produkcji. Bakterie odgrywaj¹ przede wszystkim wa¿n¹ rolê w procesie fermentacji
kompostu i powstawania zawi¹zków owocników. Jednak powszechnoœæ wystêpowania bakterii wi¹¿e siê te¿ z pojawieniem siê wœród nich gatunków i szczepów
patogenicznych dla pieczarki [12, 13]. Pora¿enie przez chorobotwórcze bakterie
prowadzi czêsto do utraty ponad 10% plonu, a w przypadku szczególnie wra¿liwych
odmian nawet do 50% [10, 16]. Straty uprawowe okreœla siê dwojako, z jednej strony
odczuwa siê straty w iloœci zbieranych grzybów, a z drugiej – zebrane owocniki s¹
gorszej jakoœci. Ochrona przed chorobami bakteryjnymi ma wiêc du¿e znaczenie
ekonomiczne [12, 13].
Po raz pierwszy chorobê bakteryjn¹ pieczarki opisa³ Tolaas w 1915 roku [46].
Charakterystycznymi objawami tej choroby s¹ nieregularne ciemnobr¹zowe, brunatne, wklês³e plamy na kapeluszach, a w przypadku ostrego pora¿enia równie¿ na
trzonach grzybów. St¹d nazwa choroby jest okreœlana jako plamistoœæ bakteryjna
(ang. bacterial blotch) lub plamistoœæ brunatna [12]. Plamy obserwuje siê na powierzchni owocników, które w miarê rozwoju choroby powiêkszaj¹ siê i wreszcie
pokrywaj¹ ca³¹ ich powierzchniê. Objawy chorobowe mog¹ pojawiæ siê w ka¿dym
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stadium rozwojowym grzybów uprawnych. Jeœli zostan¹ pora¿one m³ode owocniki,
a infekcja bakteryjna bêdzie ostra, grzyb nie rozwinie siê prawid³owo [13].
Pocz¹tkowo za sprawcê choroby uwa¿ano bakteriê Pseudomonas fluorescens
[46], jednak kolejne badania wykaza³y, ¿e objawy chorobowe wywo³ywane s¹ przez
inny gatunek Pseudomonas. Paine [30] wskaza³ ró¿nice miêdzy tymi gatunkami
dotycz¹ce reakcji redukcji azotanów oraz rozk³adu skrobi. Brak jednoznacznego
podobieñstwa z P. fluorescens by³ powodem opisania w roku 1919 nowego patogenicznego gatunku P. tolaasii PAINE [30].
P. tolasii jest patogenem, zarówno dla pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus
bisporus (LANGE) IMBACH, jak i pieczarki czterozarodnikowej Agaricus bitorquis
(QUÉLET) SACC. [13, 25]. Istniej¹ doniesienia o patogenicznoœci tej bakterii wzglêdem
boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus (FR.) KUMMER, a tak¿e grzybów shii-take
Lentinula edodes (BERK.) PEGLER [18, 48].

Przyczyny rozwoju chorób bakteryjnych
Przyczynami rozwoju choroby s¹ przede wszystkim: nadmierna wilgotnoœæ (powy¿ej 85%) w hali uprawowej, woda na owocnikach oraz wysoka temperatura
(powy¿ej 17°C). D³ugo utrzymuj¹ce siê takie warunki s¹ optymalne dla rozwoju
patogena. Wa¿ne jest odpowiednie postêpowanie podczas podlewania uprawy, gdy¿
pozostawienie przez d³ugi czas wody na owocnikach sprzyja rozwojowi choroby.
Przed infekcj¹ bakteryjn¹ powinno uchroniæ szybkie – do dwóch godzin – osuszenie
owocników. Wa¿ne jest równie¿ zachowanie sta³ej ró¿nicy temperatur miêdzy temperatur¹ otoczenia, a powierzchni¹ grzybów, tak by powierzchnia owocników by³a
ch³odniejsza od temperatury powietrza w hali. Warunki (temperatura, wilgotnoœæ,
napowietrzenie) panuj¹ce w hali uprawowej determinuj¹ wiêc natê¿enie i czêstoœæ
wystêpowania chorób bakteryjnych. Przy wysokiej wilgotnoœci, pora¿enie uprawy
skutkuje zwiêkszeniem intensywnoœci wystêpowania choroby. Warunki klimatyczne
maj¹ równie¿ wp³yw na rozwój infekcji. Miêdzy innymi podczas ciep³ego lata
i jesieni, kiedy wilgotnoœæ powietrza jest wysoka, choroby bakteryjne s¹ szczególnie
dokuczliwe [11, 12, 13].
ród³em pora¿enia mog¹ byæ zarodniki grzybów nie wykazuj¹cych typowych
objawów chorobowych, natomiast wyst¹pienie sprzyjaj¹cych warunków do rozwoju
patogena, np. kondensacja wody na owocniku, prowadzi do nag³ego pojawienia siê
plamistoœci bakteryjnej. Wyst¹pienie choroby w jednym miejscu uprawy wi¹¿e siê
z jej szybkim rozprzestrzenieniem na inne owocniki w ca³ej hali uprawowej [13].
Badania Gandy [12] wykaza³y, ¿e rozwój i natê¿enie choroby bezpoœrednio zale¿¹ od
stê¿enia komórek patogena w okrywie. Bakterie na owocniki dostaj¹ siê z okrywy
podczas podlewania, lecz równie¿ podczas wzrostu, kiedy ma³e zawi¹zki owocników
znajduj¹ siê jeszcze w kontakcie z okryw¹. Objawy choroby s¹ koñcowym stadium
zainfekowania uprawy, której nie mo¿na ju¿ uratowaæ bez interwencji chemicznej.
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Dlatego wa¿ne jest poznanie g³ównych Ÿróde³ infekcji. W tym celu Wong i Preece
[51] badali próbki okrywy, wapna defekacyjnego, pod³o¿a, wody u¿ywanej przy
uprawie pieczarki oraz powietrza w hali uprawowej. Badania wykaza³y, ¿e g³ównym
Ÿród³em wystêpowania P. tolaasii jest okrywa. Sporadycznie patogen by³ izolowany
równie¿ z tej warstwy okrywy, która znajdowa³a siê w s¹siedztwie grzybów wolnych
od objawów chorobowych. Patogen jest równie¿ bardzo ³atwo przenoszony na rêkach, butach i sprzêcie pracowników, którzy maj¹ kontakt z zainfekowan¹ pieczarkarni¹. P. tolaasi wystêpuje w powietrzu pora¿onych hal, ale równie¿ w pomieszczeniach, gdzie nie stwierdza siê objawów chorobowych. NajwyraŸniej przyczyn¹ wystêpowania patogena w tych pomieszczeniach s¹ cz¹steczki kurzu przenosz¹ce komórki bakterii. Wykazano, ¿e komórki P. tolassi mog¹ byæ przenoszone wraz
z pr¹dami powietrza z pomieszczeñ zainfekowanych do nowych, czystych hal.
Zajmowano siê równie¿ rol¹ muchówek i roztoczy w przenoszeniu Ÿród³a pora¿enia.
Wykazano, ¿e ok. 7% tych organizmów by³o odpowiedzialne za rozwój choroby
w drugim i trzecim rzucie pojawienia siê owocników [51].
Dane literaturowe podaj¹, ¿e ju¿ 20 komórek na 1 cm2 powierzchni okrywy mo¿e
wywo³aæ chorobê, gdy¿ bakterie szybko namna¿aj¹ siê na grzybni pieczarek oraz na
rozwijaj¹cych siê owocnikach. Natomiast do wyst¹pienia objawów chorobowych
potrzeba 6,0 × 107 jtk patogena, niezale¿nie od rozmiaru i wieku owocnika [52].
Badania Rodriguez-Estrada i Royse [33] wykaza³y, ¿e na szybkoœæ rozwoju objawów
chorobowych ma wp³yw równie¿ sk³ad pod³o¿a. Zainfekowanie owocników P.
tolaasii wywo³a³o ostrzejsze objawy plamistoœci, gdy pod³o¿e zawiera³o 150 i 250 μg
miedzi na gram pod³o¿a.

Charakterystyka najwa¿niejszych patogenów bakteryjnych
Lata 70. XX wieku to zidentyfikowanie patogenicznego gatunku Pseudomonas
agarici YOUNG (1970), który odpowiedzialny jest za pojawienie siê tzw. ociekaj¹cych
blaszek (ang. drippy gill) [54]. Schisler, Sinden i Sigel (1968) wyizolowali szczep
Pseudomonas sp. powoduj¹cy mumiowatoœæ pieczarek [36]. W latach 80. stwierdzono, ¿e oprócz typowych br¹zowych plam, na owocnikach pojawiaj¹ siê plamy
o innej barwie, tzw. rude plamy (ang. ginger blotch). Wykazano, ¿e objawy te
wywo³uje bakteria z rodzaju Pseudomonas, ale nie jest to P. tolaasii [49]. Dalsze
badania pozwoli³y zidentyfikowaæ nowy gatunek jako P. gingeri PREECE & WONG
(1982). W Anglii na pocz¹tku lat 90. XX wieku obserwowano przypadki szybkiego
gnicia pieczarek w wyniku dzia³ania innej bakterii. Objawy polega³y na rozleg³ym
br¹zowieniu i miêkkiej zgniliŸnie owocników oraz trzonów w ci¹gu 48 godzin od
chwili pora¿enia grzyba. Objawy i szybkoœæ rozwoju choroby by³y wiêksze w temperaturze powy¿ej 25°C [9, 21]. Lincoln i in. [20] na podstawie profili kwasów
t³uszczowych zakwalifikowali nowy izolat do grupy, do której nale¿a³y równie¿
gatunki Pseudomonas cepacia, P. gladioli, P. andropogonis i P. solanacearum. Dalsze
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badania wykaza³y, ¿e badany izolat by³ blisko spokrewniony z P. gladioli i P. cepacia,
jednak¿e testy biochemiczne i serologiczne wykaza³y, ¿e patogen odpowiedzialny za
miêkk¹ zgniliznê pieczarki ró¿ni siê od tych gatunków, dlatego okreœlono go jako
P. gladioli pv. agaricicola. Szczep ten ostatecznie oznaczono i opisano jako Burholderia gladioli pv. agaricicola. Na pocz¹tku XX wieku w pieczarkarniach pojawi³y siê
nowe objawy miêkkiej zgnilizny grzybów [6, 7]. W ci¹gu dwóch dni od pojawienia siê
zmian chorobowych, pieczarka ulega³a ca³kowitemu rozk³adowi. Chorobie tej towarzyszy³y równie¿ wg³êbienia na owocniku oraz klej¹ce plamy. Choæ objawy by³y
podobne do tych, które wywo³ywa³a Burholderia gladioli pv. agaricicola, to badania
profilu kwasów t³uszczowych wskaza³y grupê Janthinobacterium, jako najbardziej
prawdopodobn¹, do której nale¿a³ nowy patogen. Lincoln i in. [21] scharakteryzowali
bakteriê jako Gram-ujemn¹, ruchliw¹ pa³eczkê. Maksymalna temperatura wzrostu
tego szczepu wynosi 30°C. Nie roœnie w po¿ywce o odczynie poni¿ej 5 pH. W m³odych hodowlach nie tworzy pigmentu, natomiast w starszych pojawia siê
niefluoryzuj¹cy pigment. Jest oksydazo- i katalazo-dodatnia, nie tworzy indolu, nie
redukuje azotanów ani azotynów, tworzy kwas z wêglowodanów. Rozk³ada cytrynian
i sole amonowe jako Ÿród³o wêgla i energii [2, 21]. Sekwencja 16S rDNA wskazywa³a
w 99% na gatunek Janthinobacterium lividum, jednak przeprowadzone testy
fermentacyjne 19 cukrów wykaza³y znacz¹ce ró¿nice miêdzy tymi szczepami. St¹d
gatunek ten uznano za nowy dla nauki i zaproponowano nazwê Janthinobacterium
agaricidamosum sp. nov. [21]. Desrumaux [6] wykaza³, ¿e choroba wywo³ywana
przez tê bakteriê pojawia siê w pierwszym rzucie, niezale¿nie od terminu pora¿enia,
³atwo rozprzestrzenia siê poprzez podlewanie i kontakt bezpoœredni z patogenem.
Badania Ikenaga i in. [17] wskazuj¹, ¿e J. agaricidamnosum powszechnie wystêpuje
w ró¿nych stadiach rozwojowych korzeni ry¿u, co œwiadczy o obecnoœci tego gatunku
w œrodowisku naturalnym gleby. St¹d ³atwo mo¿e staæ siê patogenem pieczarki.

Detekcja i identyfikacja patogenów bakteryjnych
Badania dotycz¹ce chorób bakteryjnych i ich zwalczania skupiaj¹ siê przede
wszystkim nad szybk¹ detekcj¹ patogena w okrywie, w celu szybkiego podjêcia
œrodków zapobiegaj¹cych rozwojowi choroby. Testy identyfikacyjne, znane dotychczas, wymaga³y d³ugich procedur laboratoryjnych i nie by³y jednoznaczne w interpretacji. Badania zmierzaj¹ce do okreœlenia szybkiej i jednoznacznej metody identyfikacji P. tolaasii by³y tematem pracy Wonga i Preece’a [50]. Wyniki tych eksperymentów przyczyni³y siê do opracowania tzw. testu bia³ej linii (ang. the white line test),
który pomóg³, jak s¹dzono, w warunkach in vitro szybko okreœliæ przynale¿noœæ
gatunkow¹ szczepów Pseudomonas spp. Test polega na utworzeniu osadu w postaci
bia³ej linii na po¿ywce PAF (Pseudomonas Agar F) pomiêdzy opalizuj¹c¹ bia³¹
koloni¹ szczepu P. tolaasii, a pó³przejrzyst¹ koloni¹ innych szczepów z rodzaju
Pseudomonas. Przebadano 113 izolatów P. tolaasii, które da³y pozytywny wynik na
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po¿ywce w postaci bia³ej linii, gdy ros³y w s¹siedztwie innego szczepu Pseudomonas
sp. Bia³a linia jest wynikiem reakcji dwóch zewn¹trzkomórkowych bia³ek: toksyny
(LDP ang. lipodepsipeptide) wytwarzanej przez P. tolaasii oraz bia³ka WLIP (ang.
white line inducing principle) wytwarzanego przez drugi gatunek Pseudomonas sp.,
okreœlany jako P. reactans [23, 29]. Wong i Preece [50] wykazali, ¿e 154 szczepy nie
nale¿¹ce do gatunku P. tolaasii, nie da³y wyniku w postaci bia³ej linii. Potwierdzeniem testu bia³ej linii by³ test in vivo przeprowadzony na owocniku pieczarki. Na
powierzchniê kapelusza nanoszono zawiesinê szczepu bakterii, a pojawienie siê
w ci¹gu 10 minut wyraŸnego zag³êbienia, œwiadczy³o o pora¿eniu grzyba przez
szczep P. tolaasii. Opisane objawy pojawia³y siê du¿o wczeœniej ni¿ brunatne plamy.
Powstaj¹ce ubytki (zag³êbienia) pojawia³y siê tak szybko (nawet ju¿ po 5 minutach,
jeœli inokulum bakterii by³o wy¿sze ni¿ 1 × 108 kom. w 1 ml), ¿e warunki prowadzonego doœwiadczenia (m.in. wilgotnoœæ) nie mia³y wp³ywu na jego przebieg. Co
wiêcej zag³êbienia by³y powodowane jedynie przez szczep P. tolaasii. Stwierdzono
wiêc, ¿e za br¹zowe plamy na owocnikach mog¹ byæ odpowiedzialne równie¿ inne
gatunki nale¿¹ce do rodzaju Pseudomonas. Tradycyjne metody identyfikacji, tj. testy
fenotypowe, fitopatologiczne i biochemiczne, nie s¹ wiêc wystarczaj¹ce. Wyniki
badañ Munsch i in. [26] wykaza³y, ¿e podobne objawy choroby bakteryjnej powodowa³y ró¿ne, pod wzglêdem genetycznym, gatunki Pseudomonas sp. Badania molekularne Godfrey i in. [15] wykaza³y, ¿e szczep wywo³uj¹cy plamistoœæ, podobnie jak
P. tolaasii, dawa³ te¿ pozytywne wyniki w teœcie bia³ej linii, ale genetycznie by³
podobny do Pseudomonas syringae. St¹d koniecznoœæ stosowania nowych metod
molekularnych do identyfikacji patogenów bakteryjnych. Munsch i Alatossava [24]
poddaj¹ w w¹tpliwoœæ, ¿e test bia³ej linii jest specyficzny tylko dla P. tolaasii
i P. reactans. Przedstawione wyniki badañ potwierdzi³y, ¿e w tym teœcie podobne
wyniki mog¹ daæ równie¿ inne gatunki Pseudomonas spp.
Skuteczn¹ metodê detekcji szczepów P. tolaasii z ró¿nych siedlisk opracowali
Lee i in. [19]. Wykorzystuj¹c dwie pary specyficznych primerów w reakcji wewnêtrznego PCR (ang. nested PCR) skutecznie przeprowadzili amplifikacjê DNA
interesuj¹cego gatunku bakterii. Zastosowanie tej reakcji zwiêkszy³o 1000-krotnie
wykrycie P. tolaasii ni¿ mia³oby to miejsce w przypadku przeprowadzenia zwyk³ego
PCR. Ponadto wykazali, ¿e w mieszaninie komórek bakterii, zawieraj¹cej oprócz
P. tolaasii inne szczepy z rodzaju Pseudomonas w iloœci wy¿szej 10000-krotnie ni¿
komórki P. tolaasi, w reakcji nested PCR z u¿yciem tych primerów równie skutecznie
wykrywano patogena. Przedstawiona praca wskazuje, ¿e opracowanie tej metody
mo¿e wp³yn¹æ na znacznie szybsz¹ identyfikacjê zagro¿enia wyst¹pienia plamistoœci
w uprawie pieczarki [19].
Znakowanie genetyczne patogenów genem odpornoœci na kanamycinê jako metodê detekcji bakterii przeprowadzili Wu i in. [53]. Badania polega³y równie¿ na
okreœleniu ró¿nic fenotypowych miêdzy izolatami P. tolaasii. Wykazano rewersje
szczepów z form niepatogenicznych do patogenicznych po wyizolowaniu ich z chorych owocników.
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Molekularn¹ identyfikacj¹ szczepów Pseudomonas spp., które wywo³ywa³y plamy
o ró¿nej intensywnoœci i barwie, zajmowali siê Godfrey i in. [14]. W zale¿noœci od
rodzaju plam szczepy podzielono na dziewiêæ grup. Podobieñstwo genetyczne miêdzy
szczepami badali z wykorzystaniem analizy filogenetycznej sekwencji nukleotydowej
genów 16S rRNA. Na podstawie wyników badañ stwierdzili, ¿e 33 izolaty mo¿na
zaliczyæ do grupy P. fluorescens. Wyniki wskazywa³y równie¿, ¿e oprócz znanych
gatunków bakterii, tj. P. tolaasi, P. gingerii i P. reactans, szereg innych gatunków
z rodzaju Pseudomonas mo¿e wywo³ywaæ plamistoœæ u pieczarki dwuzarodnikowej.

Mechanizm dzia³ania patogenów
Patogeniczne szczepy bakterii wykazuj¹ wiêksz¹ adhezjê do powierzchni grzybów uprawnych ni¿ szczepy niepowoduj¹ce objawów chorobowych [32, 53]. Sztuczne zainfekowanie kapelusza, a nastêpnie umieszczenie jego fragmentu w sterylnej
wodzie i wysianiu zawiesiny na po¿ywkê agarow¹ wykaza³o, ¿e ok. 70% komórek
bakterii patogenicznych pozostaje na powierzchni owocnika, natomiast w przypadku
saprotrofów tylko ok. 27%. Patogeniczne szczepy równie dobrze przylega³y do
strzêpek grzybni [32]. Morfologiczne zmiany w pora¿onych tkankach oraz mechanizm degradacji komórek grzybni pieczarki by³y tematem wielu prac [3, 8, 44]. Cole
i Skellerup [3] wykazali, ¿e wewnêtrzna struktura tkanki pieczarki w pierwszym
stadium zainfekowania przez P. tolaasii ulega dezorganizacji, nastêpuje rozdzielenie
strzêpek znajduj¹cych siê w s¹siedztwie atakuj¹cych bakterii. Centralna wakuola
ulega redukcji lub ca³kowitemu zanikowi, a system transportu przez œciany jest
zachwiany w wyniku zniszczenia b³ony komórkowej. Dalszy rozwój infekcji prowadzi do ca³kowitej dezorganizacji wnêtrza strzêpki, w którym akumuluj¹ siê ciemne,
gêste substancje, z resztkami cytoplazmy. Wykazano, ¿e zniszczenie wnêtrza komórki wywo³uje toksyna wytwarzana przez patogen [27, 29]. Nowe wyniki potwierdzaj¹ce te obserwacje przedstawili tak¿e Soler i in. [40] oraz Bassarello i in. [1].
Bassarello i in. [1] wykazali, ¿e P. tolaasii wytwarza jeszcze piêæ innych toksyn, które
odpowiadaj¹ za rozwój choroby bakteryjnej. Lo Cantore i in. [22] zajmowali siê
mechanizmem dzia³ania toksyny wydzielanej przez P. tolaasii oraz tzw. bia³ka WLIP
produkowanego przez P. reactans. Bia³ka te powoduj¹ lizê komórek na skutek szoku
osmotycznego za poœrednictwem powstania por w membranie komórki. Jednak jak
wykazano, aktywnoœæ hemolityczna by³a wy¿sza w przypadku bia³ka WLIP, co mo¿e
sugerowaæ, ¿e szczep P. reactans równie¿ mo¿e byæ patogeniczny w stosunku do
pieczarki. Coraiola i in. [4] wykazali, ¿e aktywnoœæ bia³ka WLIP oraz toksyny
(tolasyna I) zwi¹zków wytwarzanych, odpowiednio, przez szczepy P. reactans i P. tolaasii, zale¿y od ich stê¿enia i sk³adu liposomów.
Toksyna aktywuje dzia³anie tyrozynazy, która odpowiada za wyst¹pienie br¹zowych plam na owocnikach. Aktywnoœæ tyrozynazy roœnie wraz ze wzrostem stê¿enia
toksyny [38, 39]. Soler i in. [40] badali stopieñ plamistoœci wywo³ywany przez
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patogeny bakteryjne pieczarki. Zmiany na pieczarce wywo³ywane przez gatunek P.
tolaasii i P. ginger mo¿na rozró¿niæ kolorymetrycznie. Bakteria P. tolaasii jest odpowiedzialna za specyficzn¹ zmianê koloru pieczarki, niezale¿nie od stê¿enia komórek
bakterii. Profil barw jest wyraŸnie ró¿ny od plam wywo³ywanych przez P. gingeri.

Ochrona przed chorobami bakteryjnymi
W profilaktyce chorób bakteryjnych pieczarki najpowszechniej stosowane s¹
zwi¹zki chloru, np. woda chlorowana podchlorynem sodu i dwutlenkiem chloru,
kwas nadoctowy, a tak¿e zwi¹zki czwartorzêdowych soli amoniowych. Wa¿ne jest
umiejêtne dawkowanie œrodków chlorowych, gdy¿ nadmiar chloru jest dla uprawy
zdecydowanie niekorzystny i przyczynia siê do uszkodzenia owocników. Natomiast
zbyt ma³e stê¿enie preparatu nie dzia³a dezynfekuj¹co, a dodatkowo mo¿e systematycznie uodparniaæ czynnik chorobotwórczy [43, 45]. Szymañski i Szudyga [45]
badali skutecznoœæ preparatów chlorowych i niechlorowych w zwalczaniu chorób
bakteryjnych pieczarki, a przede wszystkim infekcji wywo³ywanych przez Janthinobacterium sp. W testach in vitro wykazali skutecznoœæ preparatu zawieraj¹cego jako
substancjê aktywn¹ dwutlenek chloru oraz œrodków niechlorowych, g³ównie zawieraj¹cych kwas nadoctowy, czwartorzêdowe sole amoniowe oraz dwuchloroizocjanuran
sodowy. Bezpoœrednio do uprawy zalecono preparat zawieraj¹cy 5% dwutlenek
chloru oraz drugi zawieraj¹cy dwuchloroizocjanuran sodowy. Obecnie najczêœciej
stosowanymi œrodkami do zwalczania chorób bakteryjnych s¹ preparaty zawieraj¹ce
dwutlenek chloru [43, 45].
Alternatywn¹ dla chemicznych preparatów mog¹ byæ inne metody, np. tzw.
ochrona biologiczna czy dezynfekcja fotokatalityczna. Miêdzy innymi Sawada i in.
[34] wskazuj¹, ¿e stosowanie lamp UV skutecznie redukuje liczbê najwa¿niejszych
patogenów bakteryjnych w uprawie pieczarki.
Wiele badañ skupia siê nad pozyskiwaniem szczepów antagonistycznych w stosunku do bakterii chorobotwórczych. Nair i Fahy [28] wykazali, ¿e wprowadzenie
w³aœciwych szczepów Pseudomonas sp. oraz bakterii Enterobacter aerogenes wraz
z P. tolasii do okrywy, nie wywo³uje objawów chorobowych typowych dla tego
patogena. Podobne doœwiadczenia prowadzili Fermor i Lynch [10]. Natomiast Parret
i in. [31] z Pseudomonas sp. wyizolowali bakteriocynê o w³aœciwoœciach przeciwdrobnoustrojowych, które mo¿na wykorzystaæ jako czynnik hamuj¹cy rozwój P. tolaasii.
Szymañski [42] potwierdzi³ aktywnoœæ antagonistyczn¹ szczepów z rodzaju Bacillus,
Pseudomonas, Clavibacter i Burhholderia w stosunku do P. tolaasii. Inokulowanie
owocników zawiesin¹ szczepów antagonistycznych oraz patogena nie wywo³ywa³o
choroby pieczarki. Tsukamoto i in. [47] wyizolowali szczepy bakterii (Mycetocola
tolaasinivorans, Mycetocola lacteus, Acinetobacter sp., Pedobacter sp., Bacillus
pumilus, Sphingobacterium multivorum) z dziko rosn¹cych grzybów m.in. boczniaka
ostrygowatego, g¹sówki fioletowawej, lejkówki bu³awotrzonowej, czernid³aka gro-
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madnego, które hamowa³y rozwój choroby lub t³umi³y objawy plamistoœci bakteryjnej. Wykazano, ¿e te bakterie, podobnie jak P. tolaasii, przylegaj¹ do strzêpek
grzybni i mog¹ byæ doskona³ym czynnikiem biologicznym w zwalczaniu chorób
bakteryjnych. Mechanizm dzia³ania wyizolowanych mikroorganizmów polega³ na
detoksyfikacji toksyny wydzielanej przez P. tolaasii. Badania Sahin [35] wykaza³y
ponadto, ¿e szczepy Streptomyces spp. hamowa³y rozwój tego patogena.
Znaczenie w zwalczaniu patogenów bakteryjnych mog¹ mieæ tak¿e olejki eteryczne i wyci¹gi roœlinne. Miêdzy innymi Soler-Rivas i in. [41] wykazali, ¿e dodatek
pozosta³oœci po produkcji oleju z oliwek w iloœci 10% do uprawy boczniaka ³y¿kowatego Pleurotus pulmonarius hamuje rozwój objawów wywo³ywanych przez P. tolaasii. W³aœciwoœci bakteriobójcze mia³ 4-metylokatechol oraz katechol (zwi¹zki
obecne w wodzie otrzymanej podczas produkcji oleju z oliwek), jednak aby skutecznie hamowaæ rozwój badanego gatunku, wymagane by³o wprowadzanie ponad
10% wyprodukowanych odpadów, co by³o niekorzystne dla plonowania pieczarki.
Sokovic i Griensven [37] przebadali szereg olejków roœlinnych – miêdzy innymi
z rumianku pospolitego, miêty pieprzowej, lebiodki pospolitej, bazylii pospolitej,
tymianku w³aœciwego, sza³wii lekarskiej oraz ich sk³adników – pod k¹tem
hamowania wzrostu patogenów pieczarki. Najwiêksz¹ i najszersz¹ aktywnoœæ
wykaza³ olejek z lebiodki pospolitej. Wed³ug Dawoud i Eweis [5] wyci¹gi z sza³wii
czerwonokorzeniowej oraz cytryny zwyczajnej mog¹ równie¿ przyczyniæ siê do
zwalczenia bakterii chorobotwórczych w uprawie pieczarki.

Podsumowanie
Pora¿enie uprawy pieczarki Agaricus bisporus przez bakterie prowadzi do czêœciowej utraty plonu, dochodz¹cej czêsto a¿ do 50%. Na pojawienie siê bakteryjnej
choroby sk³ada siê nieprawid³owo prowadzona technologia uprawy, ale tak¿e nieodpowiednio prowadzona profilaktyka i higiena w pieczarkarni. W prezentowanej
pracy przedstawiono charakterystykê patogenów bakteryjnych, mechanizm ich destruktywnego dzia³ania oraz najnowsze dane literaturowe dotycz¹ce szybkiej detekcji
i identyfikacji bakterii chorobotwórczych dla pieczarki. Omówiono ponadto badania
z zakresu biologicznych metod ochrony przed pora¿eniem upraw pieczarki.
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Summary
Bacterial diseases are responsible for considerable mushroom Agaricus bisporus
crop losses. Very often even 50% mushroom production can be lost due to disease. The
infection occurs when the environmental conditions in the cropping house are
favorable for pathogen growth, i.e. temperature above 20°C, RH of more than 85%,
unfit ventilation after watering. The reason of disease development is also lack of
suitable prevention and hygiene in the cropping house. This report presents the
characteristics of major bacterial pathogens, mechanism of their destruction, sources
of infection as well as bacteria detection. Moreover, the biological control methods of
mushrooms cultivation was described.
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Wprowadzenie
Plon rolniczy jest wynikiem produkcji biomasy w procesie fotosyntezy i jej
dystrybucji zgodnym z programem zakodowanym w genomie i modyfikowanym
przez zmieniaj¹ce siê warunki œrodowiska. W czasie ewolucji roœliny wykszta³ci³y
mechanizm zintegrowanych reakcji w przebiegu procesu fotosyntezy, który maksymalizuje wykorzystanie energii œwietlnej, jednoczeœnie minimalizuj¹c efekty fotoinhibicji, i optymalizuje wykorzystanie sk³adników mineralnych, g³ównie azotu i fosforu [57]. W ci¹gu doby, przy ró¿nych stosunkach d³ugoœci dnia i nocy, produkcja fotosyntetyczna ca³ej roœliny powinna znacznie przewy¿szaæ straty wynikaj¹ce z oddychania. Wytworzona biomasa jest transportowana przez tkanki przewodz¹ce do ró¿nych organów – akceptorów fotoasymilatów czêœciowo lub ca³kowicie heterotroficznych [15, 26, 39, 55, 68, 69, 78]. Dystrybucja fotoasymilatów odbywa siê zgodnie
z genetycznymi wzorcami, odmiennymi dla ró¿nych gatunków i dostosowanymi do
zmian w poszczególnych etapach ontogenezy. S¹ one ponadto fenotypowo modyfikowane w wyniku zmiennoœci czynników œrodowiska.
Zaopatrzenie poszczególnych akceptorów nawet w stresowych warunkach œrodowiska nie powinno powodowaæ „g³odu” (famine), hamuj¹cego wzrost, a w skrajnym
przypadku – nawet oddychania. W warunkach optymalnych nie mo¿e jednak spowodowaæ „sytoœci” (feast) dla jednego akceptora kosztem innych [32, 57]. Z tego wynika
koniecznoœæ œcis³ej kontroli zarówno procesu fotosyntezy jak i dystrybucji fotoasymilatów na ró¿nych poziomach organizacji. W ostatnim okresie najwiêcej uwagi przywi¹zuje siê do regulacji ekspresji genów zarówno stymuluj¹cych jak i hamuj¹cych
syntezê enzymów i hormonów, uczestnicz¹cych bezpoœrednio lub poœrednio w fotosyntezie i w transporcie substancji pokarmowych. Genomika ma na celu wyjaœnienie

52

Z. Starck

np. jak globalne zmiany klimatyczne (stopniowy wzrost temperatury i stê¿enia
dwutlenku wêgla w œrodowisku, malej¹ca iloœæ ozonu i nieregularne klêski ¿ywio³owe – powodzie, susze), wp³ywaj¹ na ekspresjê genów, a w konsekwencji – na
powstaj¹cy fenotyp specyficznie reaguj¹cy na te warunki. Genomika u³atwia przewidywanie, jakie powstan¹ fenotypy z okreœlonych genotypów [11] i jakich mo¿na
oczekiwaæ plonów.

Definicja pojêæ:
donor, akceptor, dystrybucja, wspó³czynnik plonowania
Donorem albo dawc¹ (angielski termin source) nazywane s¹ organy zaopatruj¹ce
ró¿ne czêœci roœliny w substancje pokarmowe; najczêœciej s¹ nimi fotosyntetyzuj¹ce
liœcie. U wielu roœlin fotoasymilaty s¹ okresowo akumulowane w liœciach lub w organach spichrzowych, nazywanych buforowym donorem [75]. Wspomniane organy
spichrzowe, w okresie gromadzenia substancji pokarmowych s¹ typowymi akceptorami. W warunkach du¿ego zapotrzebowania na substancje pokarmowe, przy niskiej intensywnoœci fotosyntezy lub jej braku, substancje zapasowe s¹ remobilizowane
i wówczas te same organy staj¹ siê donorami. Podobna sytuacja ma miejsca u drzew
liœciastych na wiosnê, przed rozwiniêciem siê p¹ków liœciowych oraz w czasie
powstawania kwiatów, np. u drzew owocowych [68]. Analogicznym donorem s¹ na
wiosnê bulwy ziemniaka, korzenie niektórych warzyw i inne organy spichrzowe,
zaopatruj¹ce pêd kwiatostanowy, wyrastaj¹cy w drugim roku wegetacji. Donorami
zwi¹zków mineralnych s¹ z regu³y korzenie.
Akceptory lub biorcy, (angielski termin sink) s¹ to organy czêœciowo lub ca³kowicie heterotroficzne, najczêœciej zaopatrywane w fotoasymilaty z wyroœniêtych
liœci. W ogromnej wiêkszoœci przypadków akceptory stanowi¹ plon rolniczy.
Dystrybucja fotoasymilatów w du¿ym stopniu determinuje wielkoœæ wspó³czynnika plonowania (HI – harvest index). Jest to stosunek masy organu, stanowi¹cego
plon rolniczy do masy ca³ej roœliny. W wielu przypadkach przy obliczeniach HI dla
uproszczenia nie bierze siê pod uwagê masy korzeni. Ze strategii rolnika, realizowanej przy wspó³pracy z hodowcami roœlin, wynika koniecznoœæ zwiêkszenia
maksymalnej produktywnoœci fotosyntezy przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu
organów nie bêd¹cych plonem. Powstaje natomiast problem, do jakiego stopnia
mo¿na ograniczyæ wzrost np. korzeni przy uprawie zbó¿ lub roœlin okopowych czy
warzyw dostarczaj¹cych owoce. Ta problematyka znalaz³a siê w centrum uwagi
twórców „zielonej rewolucji”, kojarz¹cej siê z badaniami Normana Borlauga, laureata Nagrody Nobla w 1970 roku. Jednym z zadañ hodowców by³o wówczas zwiêkszenie plonu pszenicy, ry¿u i innych zbó¿, g³ównie poprzez zmiany proporcji masy
ŸdŸb³a do k³osa. Klasycznym przyk³adem œwiadcz¹cym o roli dystrybucji asymilatów
w biologii plonowania jest porównanie rozmieszczenia znakowanych 14C fotoasymilatów u dzikich form pszenic Triticumi aegilopoides i Triticum durum, u których

Dystrybucja fotoasymilatów …

53

ŸdŸb³o akumulowa³o oko³o 67% bie¿¹co wytworzonych produktów fotosyntezy,
w porównaniu z Triticum aestivum, gdzie ponad 90% fotoasymilatów by³o transportowane do k³osa.
Dzikie formy pomidorów charakteryzuj¹ siê rozbudowanymi organami wegetatywnymi i wieloma drobnymi owocami. W badaniach Stahl [66] u dzikich form
pomidorów HI wynosi³ poni¿ej 0,2, a u odmian kar³owych siêga³ wartoœci ok. 0,7.
Wzorzec dystrybucji jest bowiem zdeterminowany genetycznie; jego realizacja dominuje nad wp³ywem czynników œrodowiska.

Charakterystyka akceptorów
W badaniach biologii roœlin w ostatnich latach stosunkowo ma³o uwagi poœwiêcono zagadnieniu mechanizmu dystrybucji fotoasymilatów [42, 68, 78]. Zdaniem
Farrara [15] jednym z wa¿niejszych czynników utrudniaj¹cych postêp w tej dziedzinie jest brak precyzyjnej terminologii, charakteryzuj¹cej fizjologiczne w³aœciwoœci donorów i akceptorów substancji pokarmowych. Dominowa³y badania prowadzone na poziomie biologii molekularnej. Obecnie w wiêkszym stopniu powrócono
do badañ prowadzonych na poziomie ca³ego organizmu, jednak opartych na osi¹gniêciach biologii molekularnej. Coraz czêœciej wykorzystywane s¹ roœliny transgeniczne, w których zmieniony jest poziom hormonów lub enzymów uczestnicz¹cych
w metabolizmie akceptorów i donorów. Wiele uwagi poœwiêca siê równie¿ porównywaniu dystrybucji fotoasymilatów u ró¿nych genotypów w tym mutantów z roœlinami
dziko rosn¹cymi.
W interpretacji modeli matematycznych prezentuj¹cych wspó³dzia³anie donory–akceptory, najczêœciej przy za³o¿eniu: jeden donor, kilka akceptorów, rodz¹ siê
pytania, jaki jest klucz dystrybucji substancji pokarmowych? i czy regulacja rozpoczyna siê ju¿ w donorze, we floemie czy dopiero akceptorach?.
Du¿a ró¿norodnoœæ akceptorów wynika z wielorakich pe³nionych przez nie funkcji.
Stwarza to trudnoœci w porównywaniu aktywnoœci akceptorów. Jednym z dominuj¹cych
parametrów akceptorów jest ich wielkoœæ, czêsto jednak nie skorelowana z aktywnoœci¹.
W akceptorach rosn¹cych dominuj¹cym wskaŸnikiem jest intensywnoœæ podzia³ów
komórkowych, a w konsekwencji – liczba komórek. O wielkoœci ziarniaków, np. u
pszenicy i ry¿u decyduje miêdzy innymi liczba komórek endospermu [24, 82]. Podobne
zale¿noœci pomiêdzy liczb¹ komórek a wielkoœci¹ miêsistych owoców wykazano u
smagliczki, avokado (Persea americana) [62] oraz u pomidorów. Owoce wykszta³cone u
podstawy grona s¹ czêsto wiêksze, w porównaniu z zahamowanymi we wzroœcie
owocami ze szczytowej czêœci grona z mniejsz¹ liczb¹ komórek [27]. Innym parametrem
charakterystycznym dla akceptorów – organów spichrzowych i reproduktywnych – jest
jakoœæ i iloœæ zakumulowanych substancji. Wi¹¿e siê to z ich zapotrzebowaniem na
fotoasymilaty i sk³adniki mineralne, g³ównie w azot.
Od lat w literaturze stosowany jest ma³o precyzyjny, a przez wielu autorów
uwa¿any nawet za myl¹cy termin „si³a akceptora” (ang. sink strength). Zrodzi³o to
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myœl przeprowadzenia dyskusji na Forum specjalistów na temat poprawnoœci stosowania tego terminu w okreœlaniu jakoœci akceptorów, a tematem Forum by³y rozwa¿ania – „Si³a akceptora. Czym ona jest i jak siê j¹ mierzy” [16]. Termin ten najczêœciej
oznacza intensywnoœæ dop³ywu substancji pokarmowych (zwykle fotoasymilatów)
do okreœlonego akceptora w okreœlonym czasie. Tymczasem ka¿dy akceptor (sink)
jest tylko jednym z elementów z³o¿onego systemu – organizmu roœliny. Nie mo¿e
wiêc byæ rozpatrywany w izolacji od pozosta³ych organów, bêd¹c tylko integraln¹
czêœci¹ ca³ej roœliny. Zaopatrzenie akceptora, oprócz funkcjonowania floemu [69]
jest uzale¿nione od obecnoœci innych akceptorów, ich zapotrzebowania na substancje
pokarmowe i od warunków œrodowiska, czêsto specyficznie modyfikuj¹cych metabolizm [17. 18, 22, 34, 42, 68].Wiêkszoœæ dyskutantów Forum negatywnie oceni³a
termin „si³a akceptora” proponuj¹c zast¹pienie go innymi, np. potencjalna si³a,
potencjalna pojemnoœæ lub aktywnoœæ. Nicolas i in. [51] analizuj¹c zaopatrzenie
owoców brzoskwini w substancje pokarmowe zaproponowali termin „intensywnoœæ
absolutnego wzrostu owoców” (absolute fruit growth rate).
Pomimo ¿e w czasie wypowiedzi na Forum i na licznych sympozjach dominowa³
pogl¹d, ¿e termin „si³a akceptora” nie jest prawid³owy, nadal jest on jednak powszechnie u¿ywany w piœmiennictwie.
W poszukiwaniu wyjaœnienia mechanizmu dystrybucji substancji pokarmowych
nadal rodzi siê wiele pytañ. Jakie kryteria decyduj¹ o priorytetowym zaopatrzeniu
niektórych organów, szczególnie w warunkach z deficytowym poziomem wêglowodanów i/lub azotu? Czy nasila siê wówczas konkurencja miêdzy akceptorami?
W jaki sposób utrzymywana jest homeostaza organizmu lub minimalizowane s¹ jej
zaburzenia? Jakie czynniki determinuj¹ koniecznoœæ ci¹g³ych fluktuacji wzorca
dystrybucji i ich regulacji oraz kontroli?
Rola enzymów. Ka¿dy typ akceptora charakteryzuje siê specyficznym metabolizmem. Regulacja ekspresji genów, warunkuj¹cych syntezê bia³ek enzymatycznych,
uczestnicz¹cych w tym metabolizmie jest uzale¿niona miêdzy innymi od etapu
ontogenezy roœliny i modulowana przez czynniki œrodowiska. Enzymy metabolizmu
sacharozy determinuj¹ pojemnoœæ akceptorów dziêki powstawaniu gradientu substancji transportowanych w rurkach sitowych. Dotyczy to szczególnie inwertazy,
kluczowego enzymu zlokalizowanego w œcianie komórkowej, bior¹cego udzia³ w roz³adunku floemu. Po hydrolizie sacharozy, powstaj¹ce wówczas heksozy s¹ nie tylko
substancjami pokarmowymi, importowanymi do komórek akceptora przy udziale
monosacharydowych transporterów, ale równie¿ cz¹steczkami sygna³owymi, reguluj¹cymi szereg procesów [7, 32, 58, 59].
Inwertaza jest enzymem uczestnicz¹cym w reakcji roœlin na stresy biotyczne
i abiotyczne [64]. Jej aktywnoœæ jest regulowana przez ró¿ne hormony: auksyny,
cytokininy, gibereliny oraz przez ABA, etylen i brasinosteroidy. Geiger i in. [20]
wykazali wspó³zale¿noœæ miêdzy aktywnoœci¹ kwaœnej inwertazy a importem fotoasymilatów do str¹ków fasoli. Wzglêdna intensywnoœæ wzrostu (RGR – relative
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growth rate) owoców papryki, akumuluj¹cej cukry proste, by³a w doœwiadczeniach
Nielsena i in. [52] dodatnio skorelowana z aktywnoœci¹ kwaœnej inwertazy. Du¿¹
aktywnoœæ inwertazy wykazano równie¿ w owocach pomidorów akumuluj¹cych
heksozy [83], natomiast w owocach brzoskwini zawieraj¹cych sacharozê dominuj¹cym enzymem jest syntaza sacharozy (SuSy) i syntaza fosforanu sacharozy (SPS)
[29]. Z badañ Morandi i in.[47] wynika, ¿e brzoskwinia oprócz sacharozy transportuje
przez floem sorbitol; nie gromadzi go jednak w owocach; po roz³adunku floemu
sorbitol jest metabolizowany przez dehydrogenazê sorbitolu (SDH) lub oksydazê
sorbitolu (SOX). Modyfikacja stosunków donory–akceptory – w doœwiadczeniach ze
zmian¹ liczby owoców, obr¹czkowaniem pêdu uniemo¿liwiaj¹cym transport floemowy do owoców i w konsekwencji hamuj¹cym ich wzrost lub po defoliacji pêdu –
powoduje du¿e zmiany w metabolizmie zarówno sorbitolu jak i sacharozy. Przypuszcza siê, ¿e sorbitol spe³nia funkcjê cz¹steczki sygna³owej, moduluj¹cej aktywnoœæ SDH. Reasumuj¹c stwierdzono, ¿e wzrost owoców brzoskwini zale¿a³ od
stosunku liœcie/owoce, modyfikuj¹cego stosunki w ca³ej roœlinie.
Specyfikê aktywnoœci enzymów w akceptorach fotoasymilatów stwierdzano
równie¿ w organach spichrzowych. W korzeniach buraka cukrowego brak jest
aktywnej inwertazy, w przeciwieñstwie do rzepy akumuluj¹cej cukry proste [68].
W zgrubieniu hypokotyla rzodkiewki tylko u m³odych roœlin aktywnoœæ inwertazy
jest wysoka i stopniowo z wiekiem maleje. Wzrost tego akceptora koreluje natomiast
z aktywnoœci¹ syntazy sacharozy (SuSy) [76]. Enzymy metabolizmu sacharozy
inwertaza i syntaza sacharozy pe³ni¹ te¿ kluczow¹ rolê w akumulacji substancji
pokarmowych w korzeniu marchwi. W doœwiadczeniach z transgeniczn¹ marchwi¹
zawieraj¹c¹ antysens mRNA syntazy sacharozy (SuSy) zahamowany by³ wzrost
organu spichrzowego przy tylko nieznacznie obni¿onej masie czêœci nadziemnej.
Jeœli w podobny sposób obni¿ono aktywnoœæ wakuolarnej inwertazy kwaœnej lub
inwertazy zlokalizowanej w œcianie komórkowej, wzrost korzenia spichrzowego
marchwi by³ praktycznie ca³kowicie zahamowany [74].
Rola hormonów. Z powy¿ej nakreœlonej charakterystyki akceptorów wynika
wspó³dzia³anie miêdzy ich aktywnoœci¹ a wzrostem biomasy. Z tego wyp³ywa
nastêpny wniosek, œwiadcz¹cy o udziale hormonów w dystrybucji substancji pokarmowych, a w konsekwencji – w wytwarzaniu plonu. Do dziœ prowadzone s¹
badania, czêsto niepopularne w rolnictwie ekologicznym, w których roœliny uprawne
traktuje siê naturalnymi lub syntetycznymi hormonami w celu stymulacji wzrostu
organów, stanowi¹cych plon rolniczy. Oto kilka przyk³adów z ostatnich lat. K³osy
ry¿u, opryskiwane kinetyn¹ wykszta³ca³y wiêksze ziarniaki, dziêki zwiêkszonej
liczbie komórek w endospermie. Auksyny i gibereliny równie¿ zwiêksza³y plon
ziarniaków ry¿u. Oprysk ABA powodowa³ przeciwny efekt [82]. Zwiêkszon¹ masê
k³osów i ziarniaków jêczmienia uzyskano po jego oprysku syntetyczn¹ cytokinin¹ –
6-benzylo-amino-puryn¹ (BAP) [28].
Wyniki tego typu badañ s¹ niekiedy wykorzystywane w uprawie roœlin. Nie daj¹
one jednak precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak¹ fizjologiczn¹ rolê pe³ni¹ hor-
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mony w dystrybucji substancji pokarmowych determinuj¹cej wytwarzanie plonu?.
Brak jest bowiem pewnoœci, czy w doœwiadczeniach zastosowano odpowiednie
stê¿enie, jak¹ iloœæ podawanego zwi¹zku roœliny pobra³y i czy prawid³owo przebiega³
ich metabolizm?. Z drugiej strony niektóre syntetyczne regulatory s¹ w komórkach
wolniej degradowane ni¿ naturalne hormony. Drastycznie szybk¹ degradacjê auksyny (IAA) wprowadzonej do korzeni grochu wykazali Black i Edelman [5]. Dlatego
w praktyce ogrodniczej czêœciej stosuje siê syntetyczne auksyny, np. kwas naftaleno-octowy (NAA), naftoksy-octowy (NOA) i inne.
Rola cytokinin w regulacji dystrybucji asymilatów jest znana od lat. Stymuluj¹
one podzia³y komórkowe i mobilizuj¹ substancje pokarmowe, zwiêkszaj¹c aktywnoœæ akceptorów. Wp³ywaj¹ te¿ na ekspresjê genów niekiedy nazywanych „genami
fotosyntezy” i „genami akceptorów” [63]. W latach 60. powszechnie stosowano
okreœlenie „transport substancji kierowany przez hormony” (hormone directed transport) [48, 56, 67]. Klasyczne badania ilustruj¹ce tak¹ funkcjê cytokinin wykonali
Mothes i Engelbrecht [49] i Engebrecht [13] postuluj¹c szczególne w³asnoœci „œci¹gania” asymilatów do tkanek ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ cytokinin. Obserwowano
wytwarzanie tak zwanych „mobilizuj¹cych centrów”, zci¹gaj¹cych substancje pokarmowe. Niejako potwierdzeniem, a nawet rozszerzeniem takiej funkcji cytokinin s¹
badania [25] przeprowadzone na transgenicznym tytoniu z lokalnie zwiêkszonym
w p¹czkach bocznych stê¿eniem enzymu izopentenylo transferazy (ipt). Enzym ten
uczestniczy w pocz¹tkowym etapie syntezy cytokinin. U tytoniu, który nie jest
gatunkiem tworz¹cym bulwy, lokalna nadprodukcja cytokinin w p¹czkach bocznych
imitowa³a zmiany fizjologiczne obserwowane w czasie tuberyzacji u ziemniaka.
Z tego mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e zwiêkszony poziom cytokinin spowodowa³
realizacjê niezwyk³ej zmiany programu rozwoju tytoniu, prowadz¹cej do wytworzenia bulw na bocznych pêdach, czyli do inicjacji nowego, aktywnego akceptora,
mobilizuj¹cego cukry i akumuluj¹cego skrobiê.
Cytokininy poœrednio wp³ywaj¹ równie¿ na zaopatrzenie akceptorów w fotoasymilaty dziêki hamowaniu starzenia siê liœci–donorów. Ponadto powoduj¹ zwiêkszon¹
aktywnoœæ kwaœnej inwertazy zlokalizowanej w œcianie komórkowej i transportera
glukozy [12]. W transgenicznym tytoniu ze zwiêkszon¹ ekspresj¹ inhibitora inwertazy, czyli z obni¿on¹ aktywnoœci¹ tego enzymu, cytokininy nie hamowa³y jednak
procesu starzenia [35]. Œwiadczy to o œcis³ej wspó³zale¿noœci miêdzy cytokininami
a badanym enzymem.
Bardzo oryginaln¹ metodê obni¿enia poziomu cytokinin zastosowali Werner i in.
[80], równie¿ prowadz¹c badania na transgenicznym tytoniu. Deficytowy poziom
cytokinin by³ wynikiem nadprodukcji enzymów degraduj¹cych cytokininy poprzez
ich oksydacjê. Uzyskiwane wyniki efektu tak zwanego „syndromu deficytu cytokinin” porównywano z analogicznymi reakcjami u dzikich form. Obserwowano
zahamowanie wzrostu pêdu przy przeciwnych efektach systemu korzeniowego.
Porównuj¹c szereg parametrów próbowano wyjaœniæ przyczyny ograniczonej pojemnoœci akceptorów – rosn¹cych liœci i drastyczne obni¿enie zawartoœci cukrów. Akcep-
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tory roœlin z deficytowym poziomem cytokinin mia³y zmniejszon¹ liczbê komórek,
mniejsz¹ aktywnoœæ inwertazy wakuolarnej i sprawnoœci roz³adunku floemu,
a w konsekwencji – zmniejszone wykorzystywanie dostarczanych asymilatów.
Rola auksyn jako hormonów reguluj¹cych dystrybucjê asymilatów jest szczegó³owo opisywana w piœmiennictwie. Dotyczy ona szczególnie wzrostu owoców
miêsistych, zawieraj¹cych wiêcej aukyn i obficiej zaopatrywanych w substancje
pokarmowe [68]. Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ badania zespo³u Bangertha
[2], prowadzone na pomidorach. Dyskutowane s¹ tam przyczyny nierównomiernego
wzrostu owoców w tym samym gronie. Mo¿e to byæ wynik niejednakowej iloœci
auksyn eksportowanych z poszczególnych owoców do pêdu. Owoce zlokalizowane
u podstawy grona s¹ wczeœniej zawi¹zane i byæ mo¿e wysy³aj¹ do osi owocostanu
wiêksze iloœci auksyn, co powoduje zwiêkszony dop³yw fotoasymilatów.
W uprawie pomidorów pod os³onami od lat stosowano oprysk kwiatów syntetyczn¹ auksyn¹, kwasem naftoksy-octowym (NOA), zawart¹ w preparacie Betokson
lub NOA ³¹cznie z giberelin¹ – GA3 , co powodowa³o szybsze zawi¹zywanie owoców
partenokarpicznych i stynulacjê ich wzrostu. Zmiany te by³y wynikiem zwiêkszonego
transportu bie¿¹co wytwarzanych fotoasymilatów do organów reproduktywnych
[71]. Regulatory wp³ywa³y ponadto na rozbudowê tkanek przewodz¹cych: floemu
i ksylemu w osi kwiatostanowej [72, 73].
Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ wyniki doœwiadczeñ Stahl [66], w których
porównywano reakcjê na oprysk kwiatów NOA + GA3 u dzikich form pomidorów
z reakcj¹ odmiany kar³owej o ograniczonej liczbie liœci. Dzikie formy pomidorów po
oprysku regulatorami wzrostu, tworzy³y znacznie wiêksz¹ masê owoców, kosztem
organów wegetatywnych. U formy kar³owej koñcowy plon owoców roœlin traktowanych NOA + GA3 nie by³ wiêkszy od plonu roœlin kontrolnych, gdy¿ hodowca
przemodelowa³ wzór dystrybucji substancji pokarmowych ograniczaj¹c do minimum
wzrost organów wegetatywnych preferuj¹c wzrost owoców.
W innych badaniach oprysk pomidorów etefonem zmienia³ wzór dystrybucji
14
C-fotoasymilatów. Zwiêkszone by³o wówczas zaopatrzenie dolnej czêœci ³odygi
kosztem transportu akropetalnego [81].
Traktowanie roœlin giberelin¹ stymulowa³o transport fotoasymilatów u rzodkiewki z deficytem potasu, gdzie zaopatrzenie zgrubienia hypokotyla by³o drastycznie
ograniczone. Obni¿ona te¿ by³a aktywnoœæ kwaœnej inwertazy, a w konsekwencji
hamowany by³ wzrostu tego akceptora [54].Wprowadzenie GA3 do hypokotyla
zmniejsza³o negatywne skutki deficytu potasu w przeciwieñstwie do braku analogicznej reakcji u roœlin z pe³nej po¿ywki. Z tego mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e roœliny
z niedostateczn¹ zawartoœci¹ potasu mia³y niedobór giberelin lub nisk¹ ich aktywnoœæ, co utrudnia³o zaopatrzenie organu spichrzowego w substancje pokarmowe.
Z przytoczonych przyk³adowo wybranych badañ wynika, ¿e hormony uczestnicz¹ w procesie transportu i dystrybucji fotoasymilatów na ró¿nych poziomach
organizacji, aczkolwiek w wielu przypadkach mo¿e to byæ oddzia³ywanie
poœrednie.
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Interakcje miêdzy akceptorami:
konkurencja czy wspó³dzia³anie?
Wyjaœnienie mechanizmu dystrybucji fotoasymilatów jest obecnie, jak ju¿ wspomniano, jednym z kluczowych zagadnieñ biologii roœlin. Wi¹¿e siê ono z poznaniem
sposobu wysy³ania i odbioru kaskady sygna³ów i przekazywania informacji. Przypuszcza siê, ¿e sygna³y maj¹ ró¿n¹ si³ê, byæ mo¿e zale¿n¹ od stopnia fosforylacji
czujników lub transporterowych bia³ek uczestnicz¹cych w przemieszczaniu substancji pokarmowych [26]. W rozwa¿aniach nad mechanizmem dystrybucji w ca³ej roœlinie na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ interakcje miêdzy jednorodnymi i ró¿norodnymi
akceptorami, zasilanymi w substancje pokarmowe przez wiele donorów. Warunkiem
prawid³owego funkcjonowania organizmu jest zaopatrzenie wszystkich organów
w substancje pokarmowe, zgodne z genetycznie zakodowonym wzorcem dystrybucji;
jest on charakterystyczny dla okreœlonej roœliny, etapu ontogenezy i warunków
œrodowiska. Optymalne od¿ywianie wszystkich organów jest bowiem jednym z podstawowych czynników warunkuj¹cych utrzymanie homeostazy roœliny. Z punktu
widzenia biologii plonowania stanowi jednoczeœnie warunek wytworzenia wysokich
plonów. W piœmiennictwie czêsto spotyka siê okreœlenie „konkurencja o fotoasymilaty” miêdzy akceptorami [61]. Dotyczy ona g³ównie jednorodnych akceptorów:
np. kwiatów, owoców czy bulw ziemniaka. U z³ocieni przy zwiêkszonej liczbie
kwiatów nasila siê nie tylko konkurencja miêdzy tymi akceptorami, lecz równie¿
miêdzy organami reproduktywnymi i wegetatywnymi [6]. Podobnie zmniejszenie
liczby intensywnie rosn¹cych owoców ogórka powoduje stymulacjê wzrostu owoców pozostawionych na roœlinie [38]. Konkurencja o asymilaty jest te¿ jedn¹ z przyczyn zró¿nicowanej masy owoców pomidora zlokalizowanych u nasady grona i przy
jego wierzcho³ku [3]. U ziemniaka w doœwiadczeniu modelowym z roœliny maj¹cej
trzy bulwy usuniêcie dwóch powodowa³o zwiêkszenie intensywnoœci wzrostu bulwy
pozostawionej na stolonie [14]. W tym samym doœwiadczeniu defoliacja (usuniêcie
50% powierzchni liœci) ju¿ po dwóch dniach spowodowa³a drastyczne zahamowanie
wzrostu wszystkich trzech bulw. Jest to wynikiem oczywistego wp³ywu aktywnoœci
organów–donorów fotoasymilatów na ich akceptory.
Œcis³e wspó³oddzia³ywanie obserwuje siê miêdzy trzema typami akceptorów:
naturalnymi jednorodnymi i ró¿norodnymi oraz alernatywnymi, powstaj¹cymi po
ataku patogenów lub szkodników, czyli stresów biotycznych (rys. 1). Miêdzy akceptorami naturalnymi i alternatywnymi nasila siê typowa konkurencja o fotoasymilaty,
w której czêsto wygrywa patogen. U roœlin pora¿onych wirusami, wiroidami, bakteriami, grzybami lub zaatakowanych przez szkodniki pojawia siê nowy, najczêœciej
bardzo aktywny, niepo¿¹dany akceptor substancji pokarmowych. Takie kosztowne
akceptory zu¿ywaj¹ du¿¹ czêœæ fotoasymilatów i sk³adników mineralnych roœliny-¿ywiciela [4]. Ponadto zmuszaj¹ one roœlinê-gospodarza do zmian metabolizmu
ju¿ na poziomie modyfikacji ekspresji wielu genów. Pora¿one roœliny syntetyzuj¹
substancje obronne, likwiduj¹ powstaj¹ce uszkodzenia i zranienia [9, 68] (tab. 1).

Dystrybucja fotoasymilatów …

59

Rysunek 1. Wspó³dzia³anie miêdzy donorami fotoasymilatów (So) i i donorami buforowymi
(SoB) oraz miêdzy trzema typami akceptorów: Si1 – jednorodnymi: np. kwiatami, owocami,
nasionami, bulwami; Si2 – ró¿norodnymi, np. liœcie, korzenie, ³odygi; Si3 – patogenami, np.
wiroidy, wirusy, bakterie, grzyby i szkodnikami, np. mszyce, przêdziorki, nicienie; zaznaczono
wspólny etap zaopatrzenia wszystkich akceptorów, zakoñczony zwi¹zkiem przekazywanym
do floemu, najczêœciej sacharoz¹; dla uproszczenia przedstawiono tylko jeden donor fotoasymilatów i donor buforowy (schemat w³asny)
Tabela 1. Zmiany równowagi donor–akceptor w roœlinach pora¿onych patogenami lub zaatakowanych przez szkodniki [wg 68 zmieniona]
Obrona przed patogenami i szkodnikami
1) indukcja ekspresji genów obrony
2) synteza bia³ek PR (patogen related proteins)
3) synteza innych zwi¹zków utrudniaj¹cych wzrost patogenów
4) regeneracja tkanek po uszkodzeniach zaatakowanych organów
Zaopatrzenie alternatywnych akceptorów w substancje pokarmowe
1) w fotoasymilaty
2) w sk³adniki mineralne w tym g³ównie w azot
3) zwiêkszone wydatkowanie energii na transport i dystrybucjê substancji pokarmowych
Zmiany metabolizmu roœliny-gospodarza i modyfikacje wzrostu roœliny
1) zmiany w iloœci i aktywnoœci hormonów oraz ich transportu
2) indukcja wzrostu galasów i ró¿nego typu tumorów

W wielu przypadkach patogeny lub szkodniki powoduj¹ powstawanie ró¿nego
typu naroœli: galasów lub innych tumorów [37]. Roœliny zmuszane s¹ wówczas do
lokalnej indukcji wzrostu specyficznych struktur, co wi¹¿e siê ze zmianami w syntezie hormonów, lokalnie indukuj¹cych podzia³y komórkowe i realizacjê specyficznego ró¿nicowania. Galasy powstaj¹ np. po infekcji Agrobacterium tumefciens
u ró¿nych gatunków roœlin: u Rosaceae i Brasicaceae na korzeniach, u z³ocieni – na
³odydze, W tych nowo utworzonych akceptorach rozbudowywana jest ca³a sieæ
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tkanek przewodz¹cych [45], co u³atwia zaopatrzenie galasu w substancje pokarmowe.
W galasach i ró¿nego typu tumorach wzrasta iloœæ auksyn, cytokinin i innych
hormonów zaburzaj¹c równowagê hormonaln¹ roœliny.
Bardzo powszechnymi patogenami roœlin s¹ m¹czniak i rdza, lokalizuj¹ce siê na
powierzchni liœci wielu gatunków roœlin uprawnych i dziko rosn¹cych [68]. W roœlinie pora¿onej, obok drastycznie zwiêkszonego wzrostu zapotrzebowania na substancje pokarmowe, nastêpuj¹ zmiany w przebiegu procesów fizjologicznych. Czêsto
hamowana jest ekspresja genów fotosyntezy powoduj¹c obni¿enie intensywnoœci
asymilacji dwutlenku wêgla [68]. U Acatia pycnantha BENTH., zaobserwowano natomiast stymulacjê fotosyntezy jako rekompensatê za zwiêkszone zapotrzebowanie na
fotoasymilaty, wynikaj¹ce z tworzenia galasów [10]. W roœlinach pora¿onych rdz¹,
hamowany jest eksport fotoasymilatów z liœci. W wielu przypadkach zapotrzebowanie grzyba na substancje pokarmowe jest tak du¿e, ¿e zaatakowany liœæ nie mo¿e byæ
nadal donorem fotoasymilatów dla naturalnych akceptorów; ¿ywi tylko atakuj¹cy
roœlinê organizm paso¿ytniczy. W skrajnych warunkach taki liœæ staje siê nawet
akceptorem fotoasymilatów, produkowanych w zdrowych liœciach [4].
Powy¿sze przyk³ady wskazuj¹ na istnienie silnej konkurencji o substancje pokarmowe zarówno miêdzy jednorodnymi akceptorami naturalnymi jak i akceptorami
powstaj¹cymi w przypadku stresów biotycznych. Budzi siê natomiast w¹tpliwoœæ czy
terminem konkurencja mo¿na nazwaæ zmiany w wielkoœci zaopatrzeniu pêdu i korzeni lub owoców i organów wegetatywnych w warunkach zmian rozwojowych
roœliny lub w przypadku zaistnienia stresów. Niezale¿nie od tej w¹tpliwoœci rodzi siê
nastêpne pytanie, jaki czynnik „decyduje” o zmianach we wzorcach dystrybucji, czyli
proporcjach zaopatrzenia poszczególnych akceptorów? [15, 68 i tam cytowane prace].
Zdaniem Minchina i in. [44] sam akceptor „decyduje” o wielkoœci zaopatrzenia, które
wzrasta a¿ do punktu wysycenia, okreœlonego przez pojemnoœæ akumulacyjn¹ organu. Punkt wysycenia jest zdeterminowany wzrostem, metabolizmem i intensywnoœci¹ oddychania, a byæ mo¿e sprawnoœci¹ roz³adunku floemu i akumulacji importowanych zwi¹zków.
Zmiany w dystrybucji nastêpuj¹ zwykle po ca³kowitym wyeliminowaniu któregoœ z akceptorów (np. po opadniêciu owoców) lub po uniemo¿liwieniu dop³ywu
substancji pokarmowych, np. na skutek obr¹czkowania pêdu, lub w przypadku drastycznej zmiany warunków. Roœlina mo¿e stymulowaæ lub hamowaæ zaopatrzenie
niektórych akceptorów. W doœwiadczeniach przeprowadzonych na pomidorach sukcesywne usuwanie kwiatów kolejnych gron, uniemo¿liwiaj¹ce tworzenie owoców,
powodowa³o rozbudowê organów wegetatywnych. Masa ca³ych roœlin w serii kontrolnej i pozbawionej owoców na koñcu wegetacji by³y zbli¿one, pomimo ¿e w serii
kontrolnej owoce stanowi³y po³owê masy ca³ej roœliny [70]. Wydaje siê, ¿e w takich
przypadkach modyfikacje w dystrybucji substancji pokarmowych s¹ wynikiem koniecznoœci zmian korelacji wzrostowych poszczególnych organów. Nastêpuj¹ wówczas
korekty w ³añcuchu hierarchii akceptorów. W optymalnych warunkach priorytet
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w hierarchii zaopatrzenia maj¹ organy generatywne, determinuj¹ce rozmna¿anie.
W czasie suszy warunkiem przetrwania stresu jest szybka poprawa stosunków
wodnych, uzale¿niona od wielkoœci i aktywnoœci systemu korzeniowego. Deficyt
oœwietlenia narzuca koniecznoœæ usprawnienia fotosyntezy, miêdzy innymi poprzez
rozbudowê powierzchni liœci. Z tego wynika wniosek, ¿e preferencjê w zaopatrzeniu
w substancje pokarmowe maj¹ takie akceptory, które powoduj¹ sprawniejsze utrzymanie lub przywrócenie homeostazy ca³ego organizmu. Wszystkie te zmiany we
wzorze dystrybucji rozpoczynaj¹ siê ju¿ na poziomie genetycznym, gdzie odbywa siê
regulacj¹ ekspresji odpowiednich genów [32].

Wspó³zale¿noœæ miêdzy aktywnoœci¹ akceptorów
a intensywnoœci¹ fotosyntezy
Przyczyny opisywanych w literaturze rozbie¿noœci wp³ywu akceptorów na proces fotosyntezy wynikaj¹ w du¿ym stopniu z nie zawsze prawid³owych metod
pomiaru asymilacji dwutlenku wêgla i oznaczania aktywnoœci akceptorów. Tylko
holistyczne rozwa¿ania mog¹ uchroniæ przed wyci¹gniêciem niedostatecznie udokumentowanych, a nawet b³êdnych wniosków, opisuj¹cych wp³yw akceptorów na
zmainy w aktywnoœci procesu fotosyntezy. Jest on z regu³y omawiany na podstawie
pomiarów intensywnoœci asymilacji dwutlenku wêgla, czêsto w regulowanych warunkach, panuj¹cych w kamerkach aparatu; pomiar dotyczy ma³ego fragmentu powierzchni liœcia, zwykle nie przekraczaj¹cego 2 cm2. Tymczasem tak uzyskiwany
wynik intensywnoœci fotosyntezy jest bardzo wyraŸnie uzale¿niony od warunków
œrodowiska, np. stê¿enia CO2, temperatury i oœwietlenia w atmosferze otaczaj¹cej,
w której umieszczona by³a ca³a roœlina [65]. Nie mniejsze znaczenie ma wybór liœcia
z okreœlonego piêtra, pomiar nasady lub wierzcho³kowej czêœci powierzchni blaszki
liœciowej, drastycznie ró¿ni¹cych siê metabolizmem [8, 53], czego czêsto nie bierze
siê pod uwagê w ocenie aktywnoœci fotosyntetycznej ca³ej roœliny.
Badania wp³ywu obecnoœci akceptora na fotosyntezê s¹ czêsto prowadzone po
usuniêciu akceptorów; powoduje to czasami obni¿enie zapotrzebowaniem na fotoasymilaty w ca³ej roœlinie. W liœciach nagromadzaj¹ siê cukry lub skrobia i hamuj¹
fotosyntezê. Jest to zjawisko znane od okresu badañ Boussingault, z drugiej po³owy
XIX wieku [57].
W publikacjach z lat 80. przedstawiano wyniki badañ, w których obni¿anie
stosunku akceptor/donor drastycznie zmniejsza³o intensywnoœæ fotosyntezy. Przyk³adowo tak reagowa³y ogórek, bawe³na i rzodkiewka. Jednoczeœnie w liœciach tych
roœlin wzrasta³a zawartoœæ cukrów lub skrobi. Tymczasem w analogicznych przypadkach nie stwierdzano zmian w intensywnoœci fotosyntezy u papryki i ober¿yny,
u których w liœciach nie gromadzi³a siê skrobia; u fasoli fotosynteza nie ulega³a
zmianie, mimo ¿e w liœciach gromadzi³a siê skrobia. Widocznie jakiœ inny czynnik
odgrywa³ tam wa¿n¹ rolê, utrzymuj¹c fotosyntezê na nie zmienionym poziomie [60].
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Obecnie wiadomo, ¿e akumulacja cukrów w liœciach jest sygna³em hamowania
ekspresji genów fotosyntezy, co czêsto prowadzi do zmniejszenia syntezy Rubisko
lub innych enzymów uczestnicz¹cych w metabolizmie asymilacji CO2 i w syntezie
chlorofilu. Zahamowana mo¿e te¿ byæ synteza sacharozy i jej transporterów, uczestnicz¹cych w za³adunku sacharozy do rurek sitowych [57].
Traktowanie fasoli sacharoz¹, symuluj¹c¹ nadprodukcjê fotoasymilatów. powodowa³o hamowanie fotosyntezy, ale tylko w liœciu-donorze miêdzy innymi na
skutek obni¿enia zawartoœci Rubisko. W rosn¹cych liœciach-akceptorach obserwowano natomiast zwiêkszenie intensywnoœci asymilacji dwutlenku wêgla i wzrostu
tych organów [1]. Obcinanie str¹ków u fasoli powodowa³o hamowanie fotosyntezy,
oraz gromadzenie w liœciach skrobi. Jednoczesne bardzo silne ocienienie badanych
roœlin zmniejsza³o efekt braku akceptora [50]. Zmniejszanie liczby kwiatów, w skrajnych przypadkach do jednego, na roœlinie z³ocienia powodowa³o gromadzenie siê
skrobi w liœciach [6].
W siewkach cytryn zaburzony bilans donor-akceptor uzyskiwano w rozmaity
sposób: przez usuwanie czêœci owoców, obr¹czkowanie pêdu, czêœciow¹ defoliacjê.
Zmniejszona aktywnoœæ akceptorów powodowa³a akumulacjê cukrów i skrobi w liœciach i obni¿enie intensywnoœci fotosyntezy. Podobny efekt uzyskiwano po traktowaniu roœlin sacharoz¹, co ciekawe nawet przy niezmienionych akceptorach. Potwierdza
to znów specyficzn¹, sygna³ow¹ funkcjê cukrów [7].
Akumulacja skrobi w blaszkach liœciowych w wielu przypadkach mo¿e byæ te¿
zwi¹zana ze wspominan¹ ju¿ ich funkcj¹ jako „buforowego donora”. Skrobia w ró¿nego typu modyfikacjach stosunków donor–akceptor spe³nia kluczow¹ rolê. Stanowi
ona bezpoœrednio „punkt kontrolny” w regulacji poziomu cukrów, a poœrednio – w regulacji dystrybucji fotoasymilatów i to pocz¹wszy ju¿ od poziomu ich eksportu
z chloroplastów [68]. Skrobia jest równie¿ akumulowana w liœciach w czasie ró¿nych
stresów: suszy, zwiêkszonego stê¿enia CO2, deficytowego poziomu azotu i in. [21,
57]. W warunkach nadmiernej produkcji fotosyntetycznej, przekraczaj¹cej w danym
momencie zapotrzebowanie wszystkich akceptorów, skrobia stanowi pulê zapasów
substancji pokarmowych, które mog¹ byæ wykorzystywane w czasie ponownego
wzrostu aktywnoœci akceptorów.
W badaniach Starck i in. [70] sukcesywne obrywanie p¹czków kwiatowych pomidorów, uniemo¿liwiaj¹ce powstawanie owoców, zmodyfikowa³o charakter wzrostu
ca³ej roœliny. Stymulowany by³ wzrost organów wegetatywnych przy zbli¿onej
produkcji biomasy w roœlinach serii kontrolnej i pozbawionych organów reproduktywnych. W pierwszych tygodniach od pocz¹tku kwitnienia intensywnoœæ fotosyntezy utrzymywa³a siê prawie na takim samym poziomie u obu serii doœwiadczalnych.
Dopiero po 4 tygodniach intensywnoœæ fotosyntezy pomidorów pozbawionych owoców stopniowo obni¿a³a siê (rys. 2). Poniewa¿ jednak roœliny nie kwitn¹ce mia³y
znacznie wiêksz¹ powierzchniê liœci, w sumie wytwarza³y zbli¿on¹ iloœæ fotoasymilatów. Z tego jasno wynika, ¿e roœliny pomidora pozbawione organów reproduktywnych, zmieni³y wzór dystrybucji fotoasymilatów. W takich przypadkach modyfikacje
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Rysunek 2. Przebieg fotosyntezy w liœciach pomidora w czasie 12 tygodni od pocz¹tku
kwitnienia

intensywnoœci asymilacji CO2 kompensowane s¹ przez sumaryczn¹ wielkoœæ powierzchni asymilacyjnej.
Analiza zale¿noœci miêdzy aktywnoœci¹ fotosyntezy a wielkoœci¹ zapotrzebowania na fotoasymilaty przez wszystkie akceptory wymaga ponownego spojrzenia. Nie
wystarczaj¹ca jest informacja o intensywnoœci fotosyntezy w jednym czy nawet
w kilku fragmentach liœcia. W ocenie tego typu zale¿noœci uwzglêdniona musi byæ
asymilacja CO2 we wszystkich zielonych organach, przebiegaj¹ca w ci¹gu ca³ego
dnia i aktywnoœæ wszystkich akceptorów, Wzrost ich biomasy mo¿e byæ wyra¿ony
np. jako wzglêdna intensywnoœæ wzrostu (RGR). W obszernych badaniach Krugel
i Volin [33] wykazali bardzo œcis³¹ zale¿noœæ miêdzy fotosyntez¹, obliczon¹ w przeliczeniu na masê ca³ej roœliny i na ca³y dzieñ i wzglêdn¹ intensywnoœci¹ wzrostu
(RGR); wspó³czynnik determinacji wynosi³ r2 = 0,93. Wartoœæ ta oparta jest na
pomiarach wykonanych na 56 gatunkach roœlin. Analogiczny wspó³czynnik determinacji, obliczony dla zale¿noœci miêdzy fotosyntez¹, przeliczon¹ tylko na powierzchniê liœci i RGR wynosi³ r2 = 0,36.
Ocena bilansu donor/akceptor na podstawie doœwiadczeñ, w których usuwany
jest jeden z organów (np. defoliacja lub odcinanie owoców) nasuwa krytyczne uwagi.
Eliminowane s¹ bowiem wszystkie jego biologiczne funkcje. Obraz reakcji roœliny na
taki zabieg, szczególnie przy d³ugotrwa³ych doœwiadczeniach, nie jest wówczas prawid³owy [43].
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Znaczenie dystrybucji substancji pokarmowych
w plonowaniu roœlin
Odpowiedzi na podstawowe pytanie czy fotosynteza jest kluczowym procesem
determinuj¹cym wielkoœæ plonu rolniczego s¹ szczegó³owo dyskutowane zarówno
w starszej jak i najnowszej literaturze [36 i tam cytowane prace, 41]. Zadziwia
natomiast fakt, ¿e znacznie mniej uwagi poœwiêcono dystrybucji wytworzonych
fotoasymilatów i jonów pobranych z pod³o¿a jako kluczowych procesów determinuj¹cych plon [ 41, 68, 77]. Tymczasem wiele badañ, maj¹cych na celu zwiêkszanie
i polepszanie jakoœci plonu sprowadza siê do usprawniania transportu floemowego
i modyfikacji dystrybucji substancji pokarmowych metodami klasycznej hodowli lub
za pomoc¹ in¿ynieri genetycznej [23, 46]. Zwiêkszenie plonowania roœlin mo¿na
uzyskaæ usprawniaj¹c proces transportu substancji pokarmowych i tak modyfikuj¹c
dystrybucjê aby zwiêkszyæ zaopatrzenie akceptora, który jest organem stanowi¹cym
plon rolniczy.
Okres wielkich osi¹gniêæ badañ biologii molekularnej i dotycz¹cych modyfikacji
genetycznych w oderwaniu od biologii ca³ej roœliny koñczy siê. W poszukiwaniu
metod poprawy plonowania pojawia siê koniecznoœæ bardzo œcis³ej integracji badañ
na ró¿nych poziomach organizacji ¿ycia roœlin. Dotyczy to œcis³ego wspó³dzia³ania:
genetyków molekularnych, biochemików i fizjologów roœlin oraz hodowców [11, 31,
46]. Mimo biologicznej z³o¿onoœci procesów powstawania plonu, wprowadzenie do
roœliny nawet tylko jednego genu mo¿e spowodowaæ jego zwiêkszenie [23]. Najpilniejszym zadaniem zintegrowanych dyscyplin biologicznych w najbli¿szej przysz³oœci jest jednak nie tylko decyzja wyboru genu do transgenicznego zabiegu, lecz
równie¿ szczegó³owe poznanie funkcji jego produktów. Wa¿ny jest bezpoœredni lub
poœredni wp³yw nowo powstaj¹cych metabolitów lub enzymów na ró¿ne procesy
w tym na dystrybucjê substancji pokarmowych. W zale¿noœci od charakteru uprawy,
modyfikowana jest aktywnoœæ enzymów metabolizmu cukrowców, syntezy i degradacji skrobi, inwertaz, syntazy sacharozy i innych. Nie mniejsze znaczenie maj¹
sprawnie dzia³aj¹ce transportery cukrów [77].
Pojawia siê te¿ koniecznoœæ zbadania reakcji roœliny na wprowadzony gen
w ró¿nych warunkach œrodowiska, szczególnie w uprawach pod os³onami lub w polu,
szczególnie w czasie stresów.
Na specjaln¹ uwagê w ocenie roli dystrybucji fotoasymilatów w plonowaniu
roœlin zas³uguje znaczenie architektury roœliny, a w warunkach polowych – architektury ³anu. Deficyt œwiat³a powoduje elongacjê ³odygi i ogonków liœciowych czy
ŸdŸb³a u zbó¿. S¹ one wynikiem zmian w intensywnoœci i charakteru wzrostu
poszczególnych organów. Tego typu reakcje fotomorfogenetyczne roœlin wi¹¿¹ siê
z koniecznoœci¹ niekorzystnych dla rolnika zmian w dystrybucji fotoasymilatów,
regulowanych w roœlinie przez tak zwane „ klucze dystrybucji”. St¹d wynikaj¹ próby
modyfikacji genetycznych, powoduj¹cych zmniejszenie wra¿liwoœci roœlin na obni-
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¿enie stosunku œwiat³a czerwonego do dalekiej czerwieni (R/FR), regulowanej przez
fitochromy [77 i tam cytowane prace].
Celowoœæ modyfikacji architektury roœliny przez hodowców czêsto wynika z ró¿nego wykorzystywania upraw. Jako przyk³ad kukurydza uprawiana na ziarno powinna mieæ ograniczany wzrost organów wegetatywnych w przeciwieñstwie do
upraw na paszê, gdzie dominuj¹cym akceptorem fotoasymilatów jest pêd. W obu
przypadkach ró¿ny jest wspó³czynnik plonowania (HI) bo inne orany stanowi¹ plon
rolniczy.
Wartoœæ HI mieœci siê w bardzo szerokich granicach. U dzikiej formy ziemniaka
wynosi tylko 0,07 natomiast u wydajnych odmian mo¿e przekraczaæ 0,8. Dla pszenicy
przeciêtne wartoœci HI wynosz¹ ok. 0,46 [19]. Pomidory charakteryzuj¹ siê przeciêtnie zmianami wielkoœci HI od 0,23 do 0,44. W naszych doœwiadczeniach HI dla
form kar³owych wynosi³ ponad 0,6 (Starck i Stahl, nie publikowane dane). Obserwowany wzrost wartoœci HI wynika miêdzy innymi z bardziej korzystnego dla rolnika
wzoru dystrybucji fotoasymilatów i prawid³owego zaopatrywania akceptorów w sk³adniki mineralne [41, 40]. Podobny pogl¹d prezentuje Wenzel i in.[79]; usprawnienie
dystrybucji jest w du¿ym stopniu uzale¿nione od intensywnego pobierania sk³adników mineralnych i adaptacji roœlin do stresów.

Podsumowanie
Dystrybucja fotoasymilatów w roœlinach w œcis³ej i z³o¿onej integracji z fotosyntez¹ jest podstawowym procesem determinuj¹cym wielkoœæ plonu rolniczego, co
mo¿na streœciæ w nastêpuj¹cych punktach.
1. Celem optymalnej realizacji dystrybucji w warunkach naturalnych jest utrzymanie homeostazy organizmu, zapewniaj¹cej prawid³owy przebieg wszystkich
procesów ¿yciowych.
2. W warunkach upraw rolniczych zmodyfikowanym celem dystrybucji jest wytworzenie maksymalnego plonu przy minimalnych zaburzeniach homeostazy.
3. Warunkiem zaopatrzenia organu w substancje pokarmowe jest jego fizjologiczna
aktywnoœæ, ró¿na w poszczególnych typach akceptorów.
4. Priorytet zaopatrzenia w warunkach zbli¿onych do optymalnych jest uzale¿niony
od fizjologicznej funkcji organu w okreœlonym etapie ontogenezy roœliny.
5. W czasie stresów priorytet w zaopatrzeniu maj¹ akceptory zabezpieczaj¹ce
roœlinê przed uszkodzeniami lub obni¿aj¹ce skutki uszkodzeñ stresowych.
6. Regulacja „wzoru dystrybucji” rozpoczyna siê ju¿ na poziomie liœci-donorów,
w samych akceptorach, a poœrednio odbywa siê równie¿ we floemie.
7. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje rola tak zwanych alternatywnych akceptorów, pojawiaj¹cych siê po zaatakowaniu roœliny przez patogeny lub szkodniki.
Roœlina zaopatruje w substancje pokarmowe „intruza” kosztem naturalnych
akceptorów, przy jednoczesnej aktywnej obronie w³asnego organizmu.
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Distribution of photoassimilates as an important
determinant of crop yielding
Key words: sink activity, photosynthates, enzymes, hormones

Summary
Photosynthesis and photosynthate distribution are the main processes in crop
production. On the basis of sink activity the crop yield could be predicted. This
activity, incorrectly called sink strength, depends on sink growth, respiration and
capacity to convert photosynthates into yield products. The pattern of photosynthate
partitioning is regulated by hormones in integrations with the enzymes which take part
in sink metabolism. This pattern changes during plant ontogenesis and under variable
environmental conditions, including stresses. Important progress in improving crop
yield seems to be done using integration of classical plant breeding with genetic
engineering methods.
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Wstêp
Chryzantemy nale¿¹ do grupy najbardziej popularnych roœlin ozdobnych w wielu
krajach œwiata. W Polsce zalicza siê je te¿ do roœlin zajmuj¹cych czo³owe pozycje,
zarówno pod wzglêdem powierzchni uprawy w szklarniach, jak i pod wzglêdem
liczby wyprodukowanych i sprzedanych roœlin. Naturalna pora kwitnienia przyczyni³a siê do trwa³ego ich skojarzenia ze Œwiêtem Zmar³ych. Jednak ju¿ dawno
musia³y byæ te¿ lubiane jako roœliny dekoracyjne, o czym œwiadczy tekst popularnej
niegdyœ piosenki, w której „chryzantemy z³ociste w kryszta³owym wazonie stoj¹ na
fortepianie”. Od dawna ju¿ znana jest metoda sterowania por¹ kwitnienia chryzantem
i otrzymanie kwitn¹cych roœlin mo¿liwe jest praktycznie w ka¿dej porze roku. Obok
tradycyjnych wielkokwiatowych odmian pojawi³y siê tak¿e odmiany o drobniejszych,
ale bardzo licznych kwiatach tworz¹cych wspania³e, kopulaste formy dekoracyjne.
Tym niemniej czy to z powodu tradycji, czy z powodu konkurencji wielu nowych,
atrakcyjnych gatunków roœlin ozdobnych, które w tym czasie pojawi³y siê w sprzeda¿y nadal chryzantemy króluj¹ na cmentarzach w okolicy 1 listopada, choæ kwiaty te
mo¿na dostaæ w kwiaciarniach i w innych porach roku.
Produkcjê chryzantem w Polsce, zw³aszcza od czasu kiedy jesteœmy krajem
cz³onkowskim Unii Europejskiej, w której obowi¹zuj¹ bardzo rygorystyczne przepisy w zakresie kwarantanny roœlin, komplikuj¹ mocno choroby powodowane przez
wirusy i wiroidy. Jedna z tych chorób, kar³owatoœæ chryzantemy, sta³a siê na prze³omie lat 40. i 50. XX wieku przyczyn¹ przerwania produkcji sadzonek przez
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amerykañsk¹ firmê Yoder Brothers na parê lat [8]. Wirusowymi chorobami chryzantem zajmowa³em siê przez ca³y okres swojej pracy na polu wirusologii roœlinnej.
Pierwsze moje publikacje z tej dziedziny powsta³y w wyniku rocznej pracy w grupie
Profesora A. Watsona Dimocka znanego powszechnie specjalisty w zakresie chorób
chryzantem [31, 41].
Po powrocie do kraju kontynuowa³em te badania w Katedrze Fitopatologii
SGGW, czego wynikiem by³y prace magisterskie, doktorskie i kolejne publikacje.
W ci¹gu tego czasu w tej dziedzinie zmieni³o siê bardzo wiele. Zmieni³a siê nawet
i ³aciñska i polska nazwa roœliny, której choroby by³y przedmiotem badañ. W nomenklaturze ³aciñskiej funkcjonowa³a nazwa Chrysanthemum morifolium RAMAT. Po
polsku przez d³ugi czas roœlina ta nazywa³a siê z³ocieñ, a przynajmniej tak¹ nazwê
zalecano w podrêcznikach roœlin ozdobnych, gdy¿ nawi¹zywa³a do znaczenia ³aciñskiej nazwy tego gatunku (chryzos z greckiego znaczy z³oto). Znalaz³o to odzwierciedlenie równie¿ w zalecanych nazwach wirusowych chorób tej roœliny [7].
PóŸniej zwyciê¿y³ rozs¹dek i oficjalnie roœlina ta nazywa siê tak. jak nazywa siê
popularnie – chryzantema [33]. Specjaliœci od taksonomii roœlin doszli tymczasem do
wniosku, ¿e w³aœciw¹ nazw¹ gatunkow¹ tej roœliny jest Dendranthema grandiflora
(D.C.) DESMOUL. Znaczenie tej nazwy nale¿a³oby t³umaczyæ jako drzewiasty wielki
kwiat (dendron = drzewo, anthos = kwiat, grandis = wielki).
Przegl¹dy literatury o wirusowych chorobach chryzantem by³y publikowane
w polskim piœmiennictwie naukowym [34, 37]. Od tego czasu nagromadzi³o siê
jednak wiele nowych informacji, co uzasadnia nowe ujêcie tego tematu.

Charakterystyka najwa¿niejszych wirusów i wiroidów
wystêpuj¹cych na chryzantemach
oraz objawy powodowane przez te patogeny
W literaturze œwiatowej znaleŸæ mo¿na doniesienia o kilkunastu ró¿nych wirusach lub wiroidach wyizolowanych z roœlin chryzantem. Niektóre z nich znalaz³y siê
tam zupe³nie przypadkowo, inne pojawiaj¹ siê na chryzantemach zupe³nie sporadycznie, a jeszcze inne okaza³y siê szczepami, czy izolatami wirusów bardziej
znanych jako patogeny chryzantem. Wa¿nymi czynnikami chorobotwórczymi tych
roœlin s¹ trzy wirusy i dwa wiroidy, których nazwy i pozycjê taksonomiczn¹ [18, 39]
przedstawiono w tabeli 1.
Wirus aspermii pomidora (TAV) nale¿y do najdawniej stwierdzonych wirusów
w uprawach chryzantem, bo pierwsza wzmianka o nim, autorstwa I.W. Selmana
pochodzi z 1940 roku [11, 24]. W starszych opisach bywa mylony z blisko z nim
spokrewnionym wirusem mozaiki ogórka. Cz¹stki wirusa s¹ typowe dla rodzaju
Cucumovirus, to znaczy izometryczne, o œrednicy oko³o 25 nm. Poszczególne segmenty podzielonego genomu upakowane s¹ w odrêbnych cz¹stkach. We wszystkich
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przypadkach jest to ssRNA posiadaj¹cy czapeczkê na koñcu 5’. Koñce 3’ s¹ podobne
strukturalnie do tRNA. RNA-1 jest najd³u¿szy (œrednio oko³o 3,4 kb) i ulega translacji
bezpoœrednio do bia³ka 1a o masie 110 kDa i funkcjach metylotransferazy i helikazy.
Nieco krótszy RNA-2 (oko³o 3,1 kb) te¿ ulega bezpoœredniej translacji do bia³ka
polimerazy RNA o masie 92 kDa. Koñcowy fragment sekwencji RNA-2 podlega
transkrypcji do sgRNA, który ulega translacji do bia³ka 2b o masie 11 kDa, które
odgrywa rolê w ochronie wirusa przed inaktywacj¹ w procesie potranskrypcyjnego
wyciszania genów. Najkrótszy RNA-3 (œrednio oko³o 2,2 kb) korzysta z ró¿nych
strategii ekspresji. Sekwencja bli¿sza koñca 5’ podlega bezpoœredniej translacji do
bia³ka transportowego o masie 30,5–36,5 kDa. Natomiast sekwencja bli¿sza koñca 3’
podlega transkrypcji do sgRNA, z którego w wyniku translacji powstaje bia³ko
kapsydu [18].
Tabela 1. Najwa¿niejsze wirusy i wiroidy chryzantem i ich pozycje taksonomiczne [18, 39]
Nazwa wirusa/wiroida
Tomato aspermy virus
Chrysanthemum virus B
Tomato spotted wilt virus

Akronim
TAV
CVB
TSWV

Rodzaj
Cucumovirus
Carlavirus
Tospovirus

Chrysanthemum stunt viroid

CSVd

Pospiviroid

Chrysanthemum chlorotic
mottle viroid

CChMVd Pelamoviroid

Rodzina
Bromoviridae
Flexiviridae
Bunyaviridae

Nazwa polska
wirus aspermii pomidora
wirus B chryzantemy
wirus br¹zowej plamistoœci
pomidora
Pospiviroidae wiroid kar³owatoœci
chryzantemy
Avsunviroidae wiroid chlorotycznej
pstroœci chryzantemy

Wirus ten wystêpuje wszêdzie na œwiecie, gdzie tylko uprawia siê chryzantemy
i ci¹gle jeszcze jest doœæ rozpowszechniony. Objawy na liœciach chryzantem s¹ bardzo
s³abo widoczne i to tylko w okresie, kiedy roœliny s¹ bardzo m³ode. Mog¹ to byæ
bardzo s³abo widoczne mozaiki, chlorozy lub przejaœnienia nerwów. U starszych
roœlin ¿adnych objawów na liœciach nie ma [8, 24, 27]. TAV wywo³uje natomiast
u wielu odmian chryzantem widoczne zniekszta³cenia kwiatostanów. Kwiatki w œrodkowej czêœci koszyczka s¹ bardziej st³oczone, a zewnêtrzne kwiatki jêzyczkowe
mog¹ byæ ró¿nej d³ugoœci, co w efekcie wygl¹da tak, jakby koszyczek by³ nierównomiernie rozwiniêty. U s³abiej reaguj¹cych odmian objawy ograniczaj¹ siê do pofalowania lub skêdzierzawienia kwiatów jêzyczkowych. Niektóre odmiany reaguj¹
zmian¹ barwy kwiatów [8, 24].
W warunkach eksperymentalnych TAV jest doœæ ³atwo przenoszony mechanicznie, choæ ten sposób przenoszenia zapewne ma znikome znaczenie w warunkach
uprawy roœlin. W praktyce wirus rozprzestrzenia siê dziêki przenoszeniu przez
mszyce na k³ujkach, jako tzw. wirus nietrwa³y. Wirus ten przenosiæ mog¹ wszystkie
gatunki mszyc ¿eruj¹cych na chryzantemach, choæ najefektywniejszymi wektorami
s¹ Aphis gossypii i Macrosiphum euphorbiae [11, 24]. Oczywiœcie, wirus przenosi siê
niezawodnie w sadzonkach zebranych z roœlin chorych. ród³em infekcji dla chryzantem mog¹ byæ czasem inne gatunki roœlin bêd¹cych ¿ywicielami TAV. W piœmien-
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nictwie œwiatowym mo¿na znaleŸæ prace, z których wynika, ¿e TAV jest polifagiem
o szerokim zakresie ¿ywicieli. Wœród najwa¿niejszych roœlin ¿ywicielskich wymieniane s¹: pomidor, papryka, sa³ata, szpinak, soja, aksamitka, cynia, floks, lak,
margerytka, nasturcja, oset, petunia, psianka czarna, starzec, sucho³uska i zawilec
[24]. Doniesienia te nale¿y jednak traktowaæ ostro¿nie, bo TAV bywa³ mylony
z bardzo blisko z nim spokrewnionym wirusem mozaiki ogórka.
Wirus B chryzantemy (CVB) zosta³ pod t¹ nazw¹ opisany przez Noordama [52]
i dlatego bywa³ nazywany równie¿ wirusem B Noordama. Choroba powodowana
przez ten wirus bywa nazywana ³agodn¹ mozaik¹ chryzantem. Wirusy wywo³uj¹ce
podobne objawy opisywano pod ró¿nymi nazwami [10]. Dopiero serologiczne porównanie tych ró¿nych izolatów wirusów doprowadzi³o do uznania, ¿e s¹ to izolaty
wirusa B chryzantemy [23] wywo³uj¹ce ró¿ne objawy u ró¿nych odmian tej roœliny.
Cz¹stki wirusa B chryzantemy s¹ wyd³u¿one i lekko wygiête. Ich typowa d³ugoœæ
wynosi 685 nm, a gruboœæ 12 nm. RNA stanowi 5–6% masy wirionu. Jest to
pojedyncza cz¹steczka ssRNA o d³ugoœci 8,5 kb. Na koñcu 5’jest czapeczka, a koniec
3’zawiera charakterystyczny ³añcuch poliA. Du¿e bia³ko replikacyjne powstaje przez
bezpoœredni¹ translacjê z ORF-1, a nastêpnie proteaza hydrolizuje je na poszczególne
bia³ka enzymatyczne – polimerazê RNA, metylotransferazê i helikazê, a tak¿e
proteazê podobn¹ do papainy. Dalsze ORF ulegaj¹ce translacji za poœrednictwem
sgRNA koduj¹ bia³ka transportowe oraz bia³ko kapsydu. Rozpoznano jeszcze sgRNA
ulegaj¹ce translacji do bia³ka zawieraj¹cego strukturê tzw. palców cynkowych zdolnych do wi¹zania RNA [18].
U bardzo m³odych roœlin mo¿na zaobserwowaæ ledwo widoczn¹ mozaikê lub
rozjaœnienie liœci albo tylko nerwów. Objawy te szybko ustêpuj¹. Mo¿na powiedzieæ,
¿e praktycznie powszechnie uprawiane odmiany chryzantem pora¿ane s¹ przez CVB
bezobjawowo [8, 25, 52]. Niektóre odmiany, takie jak te, u których opisywano
mozaiki, rozetowatoœci i inne, ostre objawy [10] s¹ wycofywane z doboru.
W warunkach eksperymentu CVB mo¿na ³atwo przenosiæ mechanicznie, ale
w warunkach uprawy wirus tak siê raczej nie przenosi. Przenosz¹ go mszyce na
k³ujkach jako tzw. wirus nietrwa³y. Wektorami mog¹ byæ wszystkie gatunki mszyc
¿eruj¹cych na chryzantemach, ale do najefektywniejszych wektorów zaliczane s¹
Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Macrosiphoniella
sanborni i Coloradoa rufomaculata [25, 28]. Oczywiœcie, sadzonki pobrane z chorych roœlin prawie zawsze zawieraj¹ wirus, który w ten sposób przenosi siê na nowe
uprawy i na kolejne sezony uprawy. Wirus B chryzantemy nale¿y do wirusów
o bardzo w¹skim zakresie ¿ywicieli. Praktycznie wystêpuje tylko na chryzantemach,
choæ s¹ doniesienia o znalezieniu CVB na astrze chiñskim, sucho³usce, starcu,
nagietku, lwiej paszczy, petunii, szpinaku i bobie [28, 52]. Nie trzeba siê jednak chyba
obawiaæ, by roœliny te sta³y siê Ÿród³em infekcji dla chryzantem.
Wirus br¹zowej plamistoœci pomidora (TSWV). Wirus ten by³ okazjonalnie
wykrywany na chryzantemach ju¿ bardzo dawno, bo w latach 30. XX wieku, ale od
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koñca lat 80. XX wieku notuje siê jego masowe wystêpowanie w uprawach chryzantem zarówno w Europie, jak i w obu Amerykach [6, 48, 49, 61, 62]. TSWV zosta³
tak¿e wykryty na chryzantemach w Polsce [35], a systematyczne badania wykaza³y,
¿e wystêpuje on doœæ powszechnie [4].
Tospowirusy, a wœród nich i wirus br¹zowej plamistoœci pomidora, s¹ doœæ
niezwyk³ymi wirusami. Ich szczególne cechy zosta³y niedawno szczegó³owo opisane
w Postêpach Nauk Rolniczych [40]. Tu ograniczymy siê tylko do krótkiego opisu.
Cz¹stki TSWV s¹ kuliste, a ich œrednica osi¹ga 80–120 nm. Kwas nukleinowy
i bezpoœrednio z nim zwi¹zana okrywa bia³kowa stanowi¹ tzw. nukleokapsyd otoczony
dodatkow¹ otoczk¹ lipoproteinow¹ pochodz¹c¹ z b³on endoplazmatycznego retikulum
komórek roœlin, w których wirus namna¿a siê i dojrzewa. Genom TSWV sk³ada siê
z trzech segmentów ssRNA o antysensownej orientacji, a wiêc niezdolnych do translacji, a tym samym do rozpoczêcia produkcji jakiegokolwiek bia³ka, a wiêc i niezdolnych do replikacji [16, 32]. Replikacja RNA TSWV jest jednak mo¿liwa dziêki temu,
¿e nukleokapsyd wirusa zawiera bia³ko replikazy RNA, który to enzym umo¿liwia
transkrypcjê antysensownego segmentu L RNA (najd³u¿szy z segemntów genomu)
do RNA o odwrotnej, a wiêc o sensownej orientacji. Zapocz¹tkowuje to proces
namna¿ania wirusa w komórkach roœlin. Segment œredniej d³ugoœci (RNA M) i najkrótszy segment (RNA S) genomu s¹ ambisensowne, to znaczy ich pocz¹tkowe
sekwencje maj¹ orientacjê antysensown¹ i przed translacj¹ musz¹ byæ przepisane
(transkrypcja) do subgenomowych RNA o sensownej orientacji, natomiast dalsze
sekwencje maj¹ orientacjê sensown¹ i funkcjonuj¹ jako otwarte ramki odczytu.
RNA L koduje bia³ko replikazy. RNA M koduje bia³ko transportowe oraz dwie
glikoproteiny wchodz¹ce w sk³ad dodatkowej otoczki lipoproteinowej. RNA S koduje m.in. bia³ko nukleokapsydu. Zainteresowanych szczegó³ami odsy³am do wczeœniejszej publikacji [40].
Objawy pora¿enia TSWV u chryzantem wystêpuj¹ na ogó³ u starszych roœlin i na
w pe³ni ju¿ dojrza³ych liœciach. S¹ to pocz¹tkowo bladozielone plamy, które jednak
bardzo szybko brunatniej¹. Mog¹ wystêpowaæ tak¿e du¿e, wspó³œrodkowe nekrotyczne pierœcienie albo wzory liniowe uk³adaj¹ce siê czêsto we wzór liœcia dêbu.
Silnie pora¿one liœcie zasychaj¹ i zamieraj¹. Czêsto objawy takie wykazuj¹ liœcie po
jednej tylko stronie ³odygi. Na ³odygach chorych roœlin pojawiaj¹ siê brunatne,
nekrotyczne smugi, czêsto po jednej tylko stronie ³odygi. Koszyczki kwiatowe s¹
zdeformowane – rozwija siê jedna tylko po³owa kwiatostanu, a druga ulega nekrozie.
Chore roœliny znacznie s³abiej rosn¹, a czêsto w ogóle zamieraj¹ [49].
TSWV mo¿e byæ w uprawach chryzantem przenoszony mechanicznie na rêkach
i narzêdziach w czasie ró¿nych zabiegów pielêgnacyjnych. Ten sposób rozprzestrzeniania wirusa odgrywa jednak znikom¹ rolê. Wirus jest natomiast bardzo efektywnie przenoszony przez kilka gatunków wciornastków (owady z rzêdu Thysanoptera, rodziny Thripidae). Niegdyœ najwa¿niejszym wektorem by³ wciornastek
tytoniowy (Thrips tabaci), natomiast choroba bardzo siê wszêdzie rozprzestrzeni³a od
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czasu, kiedy rolê najwa¿niejszego, bardzo zreszt¹ efektywnego wektora przej¹³
wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis) [61]. Owad ten, wystêpuj¹cy od
dawna w Kalifornii, w ostatnim dwudziestoleciu rozprzestrzeni³ siê na znacznej
czêœci obu Ameryk i w Europie. TSWV pobierany jest wy³¹cznie przez larwy ¿eruj¹ce
najczêœciej w p¹kach, a przenoszony jest przez doros³¹, uskrzydlon¹ postaæ owada
[63]. TSWV namna¿a siê w ciele wektora, a przede wszystkim w dwóch pierwszych
stadiach larwalnych [60, 63]. Niektórzy badacze przypuszczaj¹, ¿e wirus ten by³
niegdyœ patogenem owadów i póŸniej dopiero wyspecjalizowa³ siê w paso¿ytowaniu
w komórkach roœlin [40]. W ka¿dym razie pewne jest, ¿e jest to wirus przenoszony
jako wirus kr¹¿eniowo-rozmno¿eniowy.
TSWV jako patogen roœlin jest klasycznym polifagiem. Lista jego ¿ywicieli
obejmuje oko³o 900 gatunków roœlin dwu- i jednoliœciennych [56]. W cieplejszym
klimacie TSWV wystêpuje równie¿ na roœlinach rosn¹cych w polu, a nawet na
ró¿nych chwastach. W warunkach naszego klimatu przede wszystkim ze wzglêdu na
wymagania wektora, TSWV powszechnie wystêpuje tylko na roœlinach uprawianych
w szklarniach, a jego najwa¿niejszymi, czy najczêstszymi gospodarzami s¹ pomidor,
papryka, sa³ata, chryzantema, gerbera i diffenbachia. Roœliny te mog¹ byæ dla siebie
wzajemnie Ÿród³ami infekcji.
Wiroid kar³owatoœci chryzantemy (CSVd). Kar³owatoœæ chryzantemy zosta³a
opisana jako choroba wirusowa przez Dimocka [15], a dopiero póŸniej rozpoznano,
¿e jest ona powodowana przez wiroid kar³owatoœci chryzantemy [14, 29]. W Polsce
znana jest od dawna, choæ brak jest dobrze udokumentowanej literatury naukowej na
ten temat. Wiroid by³ jednak stwierdzany przez polskie s³u¿by kwarantannowe
(obecnie Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa) w kilku du¿ych
firmach prowadz¹cych produkcjê sadzonek chryzantem. W Europie choroba ta by³a
zawsze oficjalnie uznawana za wystêpuj¹c¹ sporadycznie i sprowadzan¹ wy³¹cznie
w importowanych z USA sadzonkach [26, 59].
Wed³ug pierwszych oznaczeñ RNA wiroida kar³owatoœci chryzantemy mia³
liczyæ 356 nukleotydów [21], a obecnie podaje siê [20] liczbê 354–356. W komórkach
chorych roœlin CSVd wystêpuje g³ównie w typowej formie kolistego RNA tworz¹cego wtórnie, dziêki sparowaniu du¿ej liczby nukleotydów, typow¹ strukturê
spinki do w³osów.
RNA CSVd replikuje siê w komórkach roœlin zgodnie z tzw. mechanizmem
tocz¹cego siê ko³a [19]. Kolista forma RNA wiroida powiela siê wielokrotnie.
Powsta³a w ten sposób oligomeryczna minusowa niæ RNA s³u¿y, z kolei, jako matryca
do transkrypcji (–)ssRNA
(+)ssRNA. Powsta³a w tym procesie oligomeryczna
forma plusowego RNA jest ciêta przez odpowiedni¹ nukleazê na monomeryczne
odcinki odpowiadaj¹ce wyjœciowej postaci RNA wiroida. Wreszcie, przy udziale
odpowiedniej ligazy katalizuj¹cej powstawanie wi¹zañ fosfodiestrowych koñce powsta³ych nici RNAwiroida wi¹¿¹ siê ze sob¹ kowalencyjnie tworz¹c typow¹ strukturê
kolist¹ Ten proces namna¿ania zwany szlakiem asymetrycznym jest charakterystyczny dla wiroidów zaliczanych do rodziny Pospiviroidae namna¿aj¹cych siê na terenie
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j¹der komórkowych [19]. Enzymy funkcjonuj¹ce w tym procesie s¹ enzymami roœliny
¿ywicielskiej. CSVd, jak i wszystkie inne wiroidy, nie koduje ¿adnego w³asnego bia³ka
i nie mo¿e, wobec tego, zak³ócaæ funkcjonowania uk³adu translacyjnego komórek
roœlinnych. Wiroidy uznane zosta³y za patogeny uk³adu transkrypcyjnego. Konkretnie
uwa¿a siê, ¿e wiroidy mog¹ funkcjonowaæ w komórkach roœlin jako fa³szywe czynniki
sygna³owe wywo³uj¹ce niekorzystne zmiany metaboliczne [12, 53]. Ostatnio jednak
dominuje hipoteza, ¿e wiroidy wykorzystuj¹ funkcjonuj¹cy w komórkach mechanizm
potranskrypcyjnego wyciszania genów (PTGS) [19, 47]. Pozornie dwuniciowe natywne formy wiroidów mog¹ indukowaæ w komórkach reakcjê PTGS, której celem
staj¹ siê informacyjne RNA (mRNA) komórkowe. W ten sposób informacja zawarta
w genomie komórki nie jest przekazywana do miejsc jej ekspresji. Jest to bardzo
elegancka hipoteza wyjaœniaj¹ca mechanizm patogenicznoœci wiroidów jako patogenów transkrypcyjnego uk³adu komórek roœlinnych.
We wszystkich cytowanych tu opisach wiroidów, czy wiroida kar³owatoœci
chryzantemy w szczególnoœci podkreœla siê, ¿e CSVd jest patogenem bardzo infekcyjnym i bardzo ³atwo przenosz¹cym siê mechanicznie. W uprawach chryzantem jest
on wiêc przenoszony na rêkach i narzêdziach w czasie ró¿nych zabiegów pielêgnacyjnych [8, 26, 59]. Nie ma ¿adnych doniesieñ o przenoszeniu tego wiroida
przez wektory, choæ – w œwietle tego, co wiadomo o innym wiroidzie (Potato spindle
tuber viroid) zaliczanym do tego samego rodzaju – przenoszenie CSVd przez mszyce
by³oby mo¿liwe, gdyby kwas nukleinowy CSVd korzysta³ z kapsydu wirusa obecnego z nim razem w komórkach chorych chryzantem, a przenoszonego przez mszyce,
np. TAV czy CVB. Pospolicie natomiast wiroid ten rozprzestrzenia siê z sadzonkami
pobranymi z chorych roœlin.
Najwa¿niejszym objawem jest silne zahamowanie wzrostu roœlin. Roœliny chore
mog¹ byæ o 50% ni¿sze ni¿ zdrowe. Drobniej¹ tak¿e liœcie i kwiatostany. Zieleñ liœci
mo¿e byæ trochê jaœniejsza. Liœcie bywaj¹ sztywno osadzone na ³odydze, a brzegi
blaszek mog¹ byæ lekko podwiniête ku górze. Chore roœliny czasem w ogóle nie
kwitn¹, a jeœli kwitn¹, to kwitnienie jest przyspieszone o 10–14 dni. Barwa kwiatów
odmian ciemnych (czerwone, rdzawe, br¹zowe) mo¿e byæ nieco rozjaœniona. Wiroid
ten charakteryzuje siê d³ugim okresem inkubacji i objawy mog¹ wyst¹piæ dopiero
w 6–8 miesiêcy po infekcji [8, 15, 26, 59].
W piœmiennictwie œwiatowym nie ma doniesieñ o znalezieniu CSVd na roœlinach
innych ni¿ chryzantemy. W warunkach doœwiadczenia wiroidem tym ³atwo jednak
mo¿na zakaziæ kilka innych gatunków roœlin z rodziny Asteraceae (= Compositae), na
przyk³ad cynerariê i Gynura aurantiaca, oraz kilka roœlin z rodziny Solanaceae, na
przyk³ad pomidor i ziemniak [42, 51]. Wiroid wrzecionowatoœci bulw ziemniaka, a byæ
mo¿e i inne gatunki wiroidów z rodzaju Pospiviroid, a nawet z innych rodzajów z rodziny
Pospiviroidae mog¹ zaka¿aæ chryzantemy wywo³uj¹c u nich takie same objawy jak
CSVd. Nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci takich zaka¿eñ w warunkach uprawy roœlin.
Wiroid chlorotycznej pstroœci chryzantemy (CChMVd). Chlorotyczna pstroœæ
zosta³a opisana jako choroba wirusowa [16, 17, 41]. Dopiero Romaine i Horst [57]
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przedstawili dane œwiadcz¹ce o tym, ¿e wywo³uj¹cy j¹ czynnik chorobotwórczy jest
wiroidem. Ostateczny dowód na to uzyskali Navarro i Flores [50] izoluj¹c CChMVd z
chorych roœlin i poznaj¹c jego budowê.
Ci ostatni autorzy u¿yli w tytule swojej publikacji okreœlenia „nietypowy wiroid”.
Dziœ wiemy, ¿e struktura „g³owy m³otka” jest charakterystyczn¹ i typow¹ struktur¹
dla wiroidów z rodziny Avsunviroidae, a przynajmniej z rodzaju Pelamoviroid [19,
20]. CChMVd jest najd³u¿szym spoœród znanych wiroidów. Jego RNA liczy 399
nukleotydów. Kwas nukleinowy wiroida replikuje siê w komórce zgodnie z mechanizmem tocz¹cego siê ko³a, tyle ¿e tym razem po tzw. œcie¿ce symetrycznej.
Znaczy to, ¿e obie formy polarnoœci RNA produkuj¹ oligomeryczne, d³ugie nici
RNA ulegaj¹ce potem autokatalitycznemu ciêciu do monomerycznych fragmentów,
bêd¹cych RNA CChMVd. Autokatalityczny mechanizm ciêcia jest mo¿liwy w³aœnie
dziêki tej, typowej dla rybozymów, strukturze g³owy m³otka [19].
Charakterystyczne objawy chlorotycznej pstroœci wystêpuj¹ wy³¹cznie na niektórych odmianach chryzantem [17]. S¹ to jasnozielone lub ¿ó³te plamy i sektory na
liœciach o doœæ wyraŸnie zarysowanych konturach. Na liœciach dolnych piêter odbarwione powierzchnie s¹ niewielkie natomiast im wy¿ej po³o¿ony liœæ (im m³odszy)
tym obszary ¿ó³te s¹ coraz wiêksze. Górne liœcie s¹ prawie ca³kowicie ¿ó³te. Chore
roœliny s³abiej rosn¹.
CChMVd rozprzestrzenia siê zapewne wy³¹cznie z sadzonkami pobranymi z chorych roœlin. Nie ma doniesieñ o jakimkolwiek wektorze CChMVd. Wiroid mo¿na
przenieœæ mechanicznie przy specjalnych staraniach [41], natomiast nie zachorowa³a
¿adna z 500 roœlin wyros³ych z sadzonek pobieranych rêkami celowo zanieczyszczonymi sokiem z chorych roœlin (doœwiadczenie w³asne, niepublikowane), co dowodzi, ¿e w uprawach chryzantem wiroid w ten sposób siê nie przenosi. Chryzantema
jest jedynym znanym ¿ywicielem CChMVd.

Wystêpowanie i szkodliwoœæ chorób chryzantem
powodowanych przez wirusy i wiroidy
Niektóre wirusy powoduj¹ tak silne objawy, ¿e albo roœliny same zamieraj¹ albo
trzeba i tak wyeliminowaæ je z uprawy. W takich przypadkach nawet przy niewielkiej
liczbie pora¿onych roœlin szkody s¹, a przynajmniej mog¹ byæ, du¿e. Takim wirusem
jest TSWV, a mo¿e nim byæ tak¿e TAV. Teoretycznie do tej grupy nale¿a³oby zaliczyæ
CSVd, ale z przyczyn, o których bêdzie mowa póŸniej, nie by³oby to chyba w³aœciwe.
Inne wirusy wywo³uj¹ bardzo s³abo widoczne objawy, ale ich szkodliwoœæ mo¿e
wynikaæ z masowego wystêpowania. Takim wirusem jest CVB.
W tabeli 2 przedstawiono dane o wystêpowaniu CVB, TAV i TSWV w polskich
szklarniach. Dane te to sumarycznie zebrane wyniki prezentowane w kilku publikacjach [3, 4, 5, 38, 44]. Dane z ka¿dego roku pochodz¹ na ogó³ z kilku szklarni
i zawsze z kilkuset przebadanych roœlin.
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Tabela 2. Wystêpowania trzech wirusów na chryzantemach w Polsce w ró¿nych latach badañ
Lata badañ
1973
1977
1979
1984
1994
1997
1999
2000

Procent badanych roslin pora¿onych przez;:
CVB
TAV
100
30
92
75
96
90
80
32
33–43
5–11
16–65
3–17
15–24
0–6
8–41
0–6

TSWV
n.b.*
n.b.
n.b.
n.b.
0
12
0–94
4–88

* n.b. – nie badano.

Trudno jest znaleŸæ porównywalne dane obrazuj¹ce wystêpowanie tych wirusów
w innych krajach, jednak fragmentaryczne informacje na ten temat [44] potwierdzaj¹
czêstsze wystêpowanie CVB ni¿ TAV w Europie i Australii. O wystêpowaniu
wiroidów brak jest w ogóle aktualnych danych. W Europie uwa¿a siê, ¿e zarówno
CSVd jak i CChMVd to wiroidy endemiczne dla terenu Ameryki Pó³nocnej i do
Europy trafiaj¹ sporadycznie w importowanym materiale roœlinnym. Informacje
o pojawieniu siê wiroidów nie s¹ z regu³y nag³aœniane. TSWV zacz¹³ byæ problemem
zarówno w Polsce, jak i w Europie dopiero w latach 90. XX wieku.
Kwestiê szkodliwoœci poszczególnych wirusów i wiroidów w stosunku do chorych roœlin trudno jest przedstawiæ jednoznacznie. Wydawa³oby siê, ¿e najbardziej
wiarygodne informacje na ten temat pochodz¹ ze œcis³ych doœwiadczeñ, w których
zdrowe wczeœniej roœliny zosta³y zaka¿one CVB, TAV, CSVd i CChMVd, a na koñcu
ich wegetacji zebrano œcis³e dane o wp³ywie tych zaka¿eñ na wzrost i rozwój roœlin
[32]. Wyniki tej pracy podsumowano w tabeli 3. NajgroŸniejszym patogenem okaza³
siê wiroid kar³owatoœci chryzantemy, który w najwiêkszym stopniu obni¿y³ œwie¿¹
masê roœlin, d³ugoœæ pêdów i œrednicê koszyczków kwiatowych. TAV w podobnym
stopniu obni¿y³ wielkoœæ koszyczków kwiatowych. Najmniej szkodliwy okaza³ siê
CChMVd. CSVd i CVB znacznie obni¿a³y tempo ukorzeniania sadzonek, czego
w tabeli 3 nie pokazano, ale wyniki te przedstawiono w cytowanej pracy [32].
Tabela 3. Szkodliwoœæ dwóch wirusów i dwóch wiroidów chryzantem [32]
Wirus/wiroid
TAV
CVB
CSVd
CChMVd

Obni¿ka [%]
masy roœlin
18
17
29
10

d³ugoœci pêdów
11
10
15
5

œrednicy kwiatów
10
4
9
1

Dane przedstawione w tabeli 3 pochodz¹ z doœwiadczenia, do którego wytypowano kilkanaœcie najpowszechniej w tamtych czasach uprawianych w USA standardowych, wielkokwiatowych odmian chryzantem. W doœwiadczeniu tym nie uwzglêd-
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niono wirusa br¹zowej plamistoœci pomidora, który w tamtych czasach nie uchodzi³
jeszcze za groŸnego patogena chryzantem. Szkodliwoœæ tego wirusa w stosunku do
ro¿nych typów odmian chryzantem analizowali Matteoni i Allen [49] w Kanadzie. Ich
wyniki podsumowano w tabeli 4.
Tabela 4. Szkodliwoœæ TSWV dla ró¿nych odmian chryzantem [49]
Typ odmiany
ga³¹zkowe pó³pe³ne
ga³¹zkowe dekoracyjne
wielkokwiatowe

Zmniejszenie [%]
masy kwiatu
15
34
51

liczby p³atków
3
12
8

liczby kwiatów na ³odydze
25
23
–

Dane przedstawione w tabelach 3 i 4 wydaj¹ siê obiektywne i miarodajne. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e do doœwiadczeñ tych u¿yto okreœlonych izolatów wirusów
i wiroidów, a wiadomo na przyk³ad, ¿e ró¿ne izolaty CVB wywo³uj¹ bardzo zró¿nicowane objawy [23], a w populacji CChMVd zidentyfikowano nawet szczep latentny
nie wywo³uj¹cy ¿adnych widocznych objawów u odmian, które reagowa³y wyraŸnymi objawami na infekcje innymi izolatami wiroida [30]. Zró¿nicowana jest tak¿e
reakcja poszczególnych odmian chryzantem na ten sam wirus, co dobrze wykazano
dla CVB [10], TSWV [1] i CChMVd [17]. Odmiany szczególnie silnie reaguj¹ce na
pospolicie wystêpuj¹ce wirusy s¹ eliminowane z uprawy, choæ czasem s¹ to odmiany
o wybitnej wartoœci dekoracyjnej. Jest to te¿ jeden z aspektów szkodliwoœci wirusów
i wiroidów w stosunku do chryzantem.

Ochrona chryzantem przed wirusami i wiroidami
Najwa¿niejsz¹ zasad¹ jest rozpoczynanie uprawy od zdrowego materia³u wyjœciowego, to znaczy od zdrowych sadzonek. Organizacja produkcji takich sadzonek zosta³a ju¿ dawno starannie opracowana [9]. Materia³ elitarny, to znaczy roœliny
mateczne, absolutnie wolne od wszystkich znanych wirusów i wiroidów s¹ okresowo
testowane na obecnoœæ wirusów i wiroidów wszelkimi dostêpnymi metodami (zob.
dalej), rosn¹ w szklarni doskonale zabezpieczonej przed owadami, s¹ bardzo luŸno
rozstawione i obs³ugiwane przez personel, który nie kontaktuje siê w ogóle z innymi
roœlinami. Przestrzega siê tu zasad czystoœci porównywalnych z sal¹ operacyjn¹
w szpitalu. Praktyczne szczegó³y znaleŸæ mo¿na w tekœcie pisanym dla producentów
chryzantem [37]. Z sadzonek uzyskanych z tych roœlin uzyskuje siê roœliny elitarne, to
znaczy roœliny, z których, z kolei, pobierane s¹ sadzonki przeznaczone ju¿ do celów
produkcyjnych. Roœliny elitarne rosn¹ te¿ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed
reinfekcj¹, choæ rygory nie s¹ tu ju¿ tak ostre. Roœliny te wymienia siê na nowe po 2–3
pobraniach sadzonek. Warto tu wróciæ na chwilê do zagadnienia szkodliwoœci wirusów i wiroidów chryzantem. O ile w uprawach na kwiat mo¿na tolerowaæ obecnoœæ
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chorych roœlin, bo póŸne zaka¿enia nie s¹ ju¿ dla nich rzeczywiœcie niebezpieczne,
o tyle w uprawach matecznych i w produkcji sadzonek roœliny chore musz¹ byæ
bezwzglêdnie i natychmiast usuwane. Ka¿da infekcja powoduje tu wiêc utratê
roœliny. Dziêki œcis³emu przestrzeganiu tych zasad producenci uprawiaj¹cy chryzantemy na kwiaty ciête lub doniczkowy materia³ ozdobny mog¹ rozpoczynaæ produkcjê
od zdrowego materia³u wyjœciowego.
Zdrowe roœliny mateczne (superelitarne) mo¿na czasem uzyskaæ dziêki hodowli
wierzcho³ków wzrostu roœlin na specjalnych po¿ywkach. Bardzo ma³e wierzcho³ki
wzrostu roœlin (0,1–0,2 mm; s¹ to na ogó³ kopu³y merystematyczne wraz z pierwszymi zawi¹zkami liœci) wycina siê w warunkach sterylnych i umieszcza na
po¿ywce. Po 6–7 tygodniach uzyskane roœlinki mo¿na przenieœæ do doniczek wype³nionych odpowiednim substratem. Wykorzystuje siê tu niezdolnoœæ wirusów do
zasiedlania merystemów. Szczegó³y techniczne i podstawow¹ literaturê tematu znaleŸæ mo¿na we wczeœniej opublikowanych pracach [2, 37]. Wiadomo, ¿e metod¹ t¹
³atwo uzyskuje siê (50–80%) roœliny wolne od CVB i TAV [27, 28]. Mniej skuteczne,
ale mo¿liwe jest uwalnianie w ten sposób roœlin od TSWV [2]. Warto tu zaznaczyæ, ¿e
spoœród 5 przedsiêbiorstw produkuj¹cych sadzonki chryzantem i objêtych trzyletnimi
badaniami zdrowotnoœci materia³u najmniej roœlin chorych znaleziono w firmie, która
czêœæ materia³u uzyskiwa³a z kultur in vitro [3]. Skutecznoœæ metody uzyskiwania
wolnych od wirusów roœlin, równie¿ chryzantem, mo¿na poprawiæ poddaj¹c tzw.
termoterapii (3–6 tyg. wzrostu w temperaturze 38–42°C) roœliny przed wyciêciem
wierzcho³ków wzrostu. Zabiegi te s¹ bezskuteczne wobec wiroidów, które po pierwsze
³atwiej ni¿ wirusy zasiedlaj¹ merystemy, a po drugie s¹ patogenami termofilnymi i nie
poddaj¹ siê termotrapii. Z chorych roœlin chryzantem uda³o siê jednak uzyskaæ roœliny
wolne od CSVd i CChMVd dziêki przed³u¿onej (5–6 miesiêcy) termoterapii w niskiej
(oko³o 5°C) temperaturze. Z wyciêtych po tym zabiegu wierzcho³ków wzrostu
uzyskano 20–80% roœlin wolnych od wiroidów [54, 55].
W uprawach chryzantem na kwiaty ciête lub doniczkowy materia³ ozdobny
nale¿y chroniæ roœliny przed szkodnikami, które mog¹ byæ wektorami wirusów.
Stosunkowo ³atwo jest zapewniæ ochronê przed mszycami stosuj¹c zalecane w tym
celu insektycydy. Zwalczanie wciornastka zachodniego jest trudniejsze. Szkodnik ten
uodporni³ siê na wiele spoœród powszechnie stosowanych œrodków owadobójczych,
a ponadto jego larwy czêsto kryj¹ siê w p¹kach roœlin, gdzie s¹ trudniej dostêpne dla
stosowanych insektycydów [61].
Do omówienia pozostaje jeszcze kwestia testowania roœlin chryzantem na obecnoœæ wirusów i wiroidów, co jest czynnoœci¹ niezbêdn¹ jeœli chcemy prowadziæ
uprawê materia³u matecznego wolnego od tych patogenów. Lustracja upraw i usuwanie roœlin z widocznymi objawami pora¿enia nie wystarczy. Reakcja ró¿nych
odmian bywa tak s³aba, ¿e objawy s¹ praktycznie niewidoczne. Roœliny mog¹ te¿ byæ
pora¿one bardzo s³abo patogenicznymi albo wrêcz latentnymi szczepami wirusów,
czy wiroidów, o czym by³a ju¿ mowa wczeœniej. Wreszcie, roœliny pora¿one czêsto
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wczeœniej zaczynaj¹ byæ Ÿród³em infekcji dla roœlin s¹siednich ni¿ daje siê to
zauwa¿yæ dziêki objawom, które wreszcie siê uka¿¹. Najkrócej mówi¹c, roœliny mog¹
byæ bezobjawowymi nosicielami wirusów, czy wiroidów stanowi¹c w ten sposób
Ÿród³o infekcji, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e sadzonki mog¹ byæ pobierane wy³¹cznie ze
zdrowych, sprawdzonych roœlin [9, 26, 37].
Metody testowania (sprawdzania zdrowotnoœci) chryzantem na obecnoœæ wirusów s¹ takie same, jak w przypadku innych roœlin. Najstarsz¹ metod¹ jest test
biologiczny, który polega na stosowaniu tzw. roœlin wskaŸnikowych do wykrywania
wirusów, czy wiroidów. Roœlina wskaŸnikowa to gatunek, który niezawodnie reaguje
na obecnoœæ wykrywanego wirusa, czy wiroida objawami. Roœlinê tak¹ trzeba zainokulowaæ sokiem uzyskanym z roœliny badanej lub przez szczepienie zraza roœliny
wskaŸnikowej na roœlinie badanej. Jeœli roœlina badana jest pora¿ona wirusem, roœlina
wskaŸnikowa zareaguje na to charakterystycznymi, opisanymi w literaturze objawami. Roœlinami wskaŸnikowymi dla CVB mog¹ byæ siewki Petunia hybrida [28] lub
silnie reaguj¹ca na ten wirus odmiana chryzantem ‘Fanfare’ [23, 45]. Dobr¹ roœlin¹
wskaŸnikow¹ dla TAV [27], podobnie jak i dla TSWV [58], jest Petunia hybrida. Dla
obu wiroidów jako roœlin wskaŸnikowych u¿ywa siê specyficznie i niezawodnie
reaguj¹cych odmian chryzantem – dla CSVd ‘Mistletoe’i ‘Bonnie Jean’[42, 51], a dla
CChMVd – ‘Deep Ridge’ lub ‘Blue Ridge’ [17, 42]. Dobr¹ roœlin¹ wskaŸnikow¹ dla
CSVd jest tak¿e pomidor odm ‘Rutgers’ [42, 51]. Test biologiczny jest niezawodny
i wysoce czu³y, to znaczy wykrywa najmniejsze nawet iloœci wirusa, czy wiroida
obecnego w roœlinie badanej. Jego wad¹ jest to, ¿e doœæ d³ugo trzeba czekaæ na wynik.
Siewki petunii reaguj¹ objawami ju¿ wprawdzie po 7–10 dniach od inokulacji, ale na
objawy CVB na ‘Fanfare’ trzeba czekaæ minimum 2–3 tygodnie [45], a na reakcjê
odmian wskaŸnikowych na wiroidy – minimum 3–4 tygodnie [42, 51].
Serologiczny test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) mo¿na wykonaæ, uzyskuj¹c wiarygodny wynik, w ci¹gu 2 dni. Nadaje siê on doskonale do
wykrywania zarówno CVB i TAV [3, 44], jak i TSWV [4, 5]. Próbki zebrane z roœlin
mog¹ byæ zbadane natychmiast, albo, jeœli nie jest to mo¿liwe, po przechowaniu
w stanie zamro¿enia. Testy serologiczne, niestety, nie mog¹ byæ stosowane do
wykrywania wiroidów, poniewa¿ wiroidy nie maj¹ okrywy bia³kowej i wobec tego,
nie mo¿na uzyskaæ surowicy na nie uczulonej. Wiroidy to czyste kwasy nukleinowe
i, wobec tego, jedyn¹ metod¹ ich wykrywania w roœlinach (poza testem biologicznym) jest wykrywanie tych w³aœnie specyficznych kwasów nukleinowych.
Biochemicy i biolodzy molekularni, a tak¿e genetycy opracowali wiele procedur
izolowania i oczyszczania kwasów nukleinowych. Tu jednak potrzebna jest procedura w miarê prosta, szybka i niedroga. W zasadzie funkcjonuj¹ dwa rodzaje metod. RNA
wiroidów mo¿e byæ wykrywany metod¹ elektroforezy na ¿elach poliakryloamidowych (PAGE) albo metod¹ hybrydyzacji z sond¹ molekularn¹ (cDNA). Metody te,
a tak¿e historia ich doskonalenia zosta³y wczeœniej opisane [37, 43]. Nie chc¹c powtarzaæ informacji tutaj nie najwa¿niejszych i nie chc¹c niepotrzebnie powiêkszaæ liczby
cytowanych pozycji literatury poprzestanê tu na rzeczach najwa¿niejszych dla tematu.
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Praktycznie przydatn¹ procedurê izolowania RNA wiroida z tkanki roœlinnej
i wstêpnego oddzielania go od ró¿nych sk³adników roœliny (m.in. kwasów nukleinowych) opracowali i opisali w 1975 roku Morris i Wright. Dwa lata póŸniej procedura
ta zosta³a ju¿ z detalami opisana przez Schumanna i wspó³aut., przy czym tym razem
zastosowano bardziej praktyczny ¿el p³ytkowy zamiast rurkowego. Pracuj¹c z wiroidem kar³owatoœci chryzantemy procedurê tê uproœci³ i udoskonali³ Èech [13].
Zmieni³ on nieco bufor ekstrakcyjny, po³¹czy³ etapy izolowania RNA CSVd z tkanki
i jego str¹cania chlorkiem litu, a tak¿e stwierdzi³, ze mo¿na pomin¹æ ca³onocn¹
dializê. Do ostatecznego wytr¹cania RNA CSVd z zawiesiny u¿y³ glikolu polietylenowego (PEG) zamiast etanolu. Umo¿liwi³o to póŸniej zmodyfikowanie tej
procedury przez Skrzeczkowskiego, który wprowadzi³ dwuetapowe wytr¹canie kwasów nukleinowych PEG. W pierwszym etapie wytr¹ca siê RNA nieco wiêksze od
RNA wiroida, a dopiero w drugim RNA wiroida, dziêki czemu preparat jest bardziej
czysty. Tak uzyskany, skoncentrowany RNA wiroida poddaje siê elektroforezie,
której warunki zapewniaj¹ rozdzielenie kwasów nukleinowych o ró¿nej ruchliwoœci
elektroforetycznej. Pr¹¿ek RNA wiroida barwi siê albo b³êkitem toluidyny albo
bromkiem etydyny. Bromek etydyny jest substancj¹ toksyczn¹, a obserwacja wymaga
u¿ycia specjalnej lampy UV, ale pr¹¿ki RNA wiroida s¹ znacznie lepiej widoczne ni¿
po barwieniu b³êkitem toluidyny. PóŸniej Schumacher wprowadzi³ technikê tzw.
elektroforezy powrotnej. Pierwszy przebieg elektroforezy prowadzony jest w normalnych warunkach. Zasilanie od³¹cza siê, kiedy RNA wiroida znajduje siê mniej wiêcej
1 cm od dna ¿elu (widaæ to dziêki znacznikowi, jakim jest ksylen cyanol). Wszystko,
co migruje szybciej ni¿ RNA wiroida zd¹¿y w tym czasie opuœciæ ¿el i dostaje siê do
dolnego zbiornika z buforem. Zmienia siê wtedy bufor w obu zbiornikach aparatu do
elektroforezy na œwie¿y, zamienia siê bieguny pola elektrycznego i prowadzi elektroforezê w przeciwnym kierunku zapewniaj¹c warunki denaturacji RNA wiroida (np.
podwy¿szona temperatura). OpóŸnia to migracjê RNA wiroidowego i ró¿ne zanieczyszczenia, które wêdrowa³y w czasie pierwszego przebiegu za lini¹ RNA wiroidowego (wolniej) teraz znajduj¹ siê przed t¹ lini¹, migruj¹ szybciej ni¿ zdenaturowany
RNA wiroida i, wobec tego, opuszczaj¹ ¿el wydostaj¹c siê do górnego zbiornika.
Dziêki temu ¿el jest w maksymalnym stopniu wolny od zanieczyszczeñ i mo¿na go
barwiæ srebrem, co najlepiej uwidacznia pr¹¿ek RNA wiroida. Wiadomo mi, ¿e tê
w³aœnie procedurê stosuj¹ z powodzeniem niektóre przynajmniej placówki Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa do wykrywania CSVd.
Sonda molekularna to komplementarna do RNA wiroida sekwencja DNA (cDNA)
lub RNA (cRNA) uzyskana w odpowiednim pozakomórkowym uk³adzie enzymatycznym. Jeden z nukleotydów u¿yty jako substrat do syntezy sondy jest znakowany
albo izotopowo (najczêœciej 32P) albo digoksygenin¹. Próbki RNA izolowanego
z badanych roœlin nanosi siê na odpowiednie pod³o¿e (np. b³onê nylonow¹) i tam
unieruchamia (dot-blot). Nastêpnie b³onê tê poddaje siê k¹pieli w odpowiednim
buforze zawieraj¹cym sondê. Komplementarna do RNA wiroidowego sonda hybry-
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dyzuje z próbkami z tych roœlin, w których obecny jest wiroidowy RNA. Obraz
wywo³uje siê albo autoradiograficznie (jeœli sonda znakowana jest izotopowo), albo
w reakcji chemiluminescencji (jeœli sonda znakowana jest digoksygenin¹).
Metoda hybrydyzacji z sond¹ molekularn¹ uwa¿ana jest za bardziej czu³¹ ni¿
metoda PAGE. Wykrywalnoœæ RNA wiroida mo¿na wydatnie zwiêkszyæ przez powielenie jego sekwencji, a œciœle mówi¹c sekwencji odwrotnego DNA uzyskanego
w procesie odwrotnej transkrypcji (RT), w ³añcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
Uzyskan¹ w reakcji RT-PCR wielokrotnie zwiêkszon¹ iloœæ kwasu nukleinowego
mo¿na wykryæ albo metod¹ PAGE albo metod¹ hybrydyzacji z sond¹ molekularn¹.
Techniki te stosowano do wykrywania CSVd i CChMVd [22, 46].
Informacje o mo¿liwych metodach wykrywania wirusów i wiroidów chryzantemy podsumowano w tabeli 5.
Tabela 5. Sprawdzone metody wykrywania wirusów i wiroidów chryzantemy
Wirus/wiroid
TAV
CVB
TSWV
CSVd
CChMVd

Roœlina wskaŸnikowa
Petunia hybrida
odm.** ‘Fanfare’
Petunia hybrida
odm.** ‘Mistletoe’ i ‘Bonnie Jean’
odm.** ‘Deep Ridge’

ELISA
+
+
+
–
–

PAGE
–
–
–
+
–

cDNA
–
–
–
+
+

RT-PCR*
–
–
–
+
+

* RT-PCR nie jest metod¹ wykrywania wiroidów; s³u¿y jedynie do wstêpnego zwiêkszenia iloœci
wykrywanego RNA, które potem ³atwiej jest wykryæ metod¹ PAGE lub cDNA.
** Chodzi tu o odmiany chryzantem.

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, ¿e pora¿enie chryzantem w Polsce
przez wirusy jest obecnie znacznie mniejsze ni¿ by³o w latach 70. i 80. XX wieku.
Wynikaæ to mo¿e albo z ogólnego postêpu technologicznego, albo z tego, ¿e polscy
producenci sadzonek w wiêkszym stopniu korzystaj¹ obecnie z materia³u wyjœciowego pochodz¹cego z importu (g³ównie z Anglii, Belgii, Francji i Holandii). Zwracaliœmy jednak ju¿ uwagê na to, ¿e importowane jako materia³ wolny od wirusów
sadzonki chryzantem prawdopodobnie nie s¹ produkowane we w³aœciwy sposób, to
znaczy pochodz¹ z materia³u, którego zdrowotnoœæ oceniana jest jedynie wizualnie,
a nie przy u¿yciu w³aœciwych metod testowania. Wskazuje na to znacznie wiêksza
liczba roœlin pora¿onych CVB ni¿ TAV [38, 44]. Oczywiœcie, mo¿na by w Polsce
uruchomiæ firmê produkuj¹c¹ sadzonki na potrzeby krajowe z zachowaniem poprawnych procedur testowania roœlin. Nie mo¿emy jednak zrezygnowaæ z importu
materia³u ze wzglêdu na atrakcyjnoœæ nowych, uzyskiwanych w ró¿nych krajach
odmian chryzantem. Polska produkcja by³aby te¿ zapewne dro¿sza, bo wiele firm
zachodnioeuropejskich przenios³o swoj¹ produkcjê do rejonów cieplejszych (Brazylia, kraje po³udniowego wybrze¿a Basenu Morza Œródziemnego), co obni¿a koszty
dziêki temu, ¿e nie trzeba ogrzewaæ szklarni, a czasem te¿ korzysta siê z tañszej si³y
roboczej. W Polsce musimy jednak kontrolowaæ zdrowotnoœæ importowanego ma-

Najwa¿niejsze wirusy i wiroidy chryzantem …

85

teria³u znacznie staranniej ni¿ robi siê to dotychczas. Jak wykazano w tym tekœcie,
testem ELISA jesteœmy w stanie wykrywaæ trzy najgroŸniejsze wirusy – TSWV, TAV
i CVB. Tego ostatniego wirusa nie wolno lekcewa¿yæ. Wykazano [32], ¿e mimo
braku wyraŸnych objawów chorobowych, wp³ywa on ujemnie na wzrost roœlin, liczbê
uzyskiwanych sadzonek i tempo ich ukorzeniania. Z drugiej strony, aktualnie, wirus
ten jest bardzo powszechny.
Inaczej trzeba podejœæ do kwestii wiroidów. CChMVd nie jest zapewne w ogóle
¿adnym problemem. K³opotliwe mo¿e okazaæ siê testowanie roœlin na obecnoœæ
CSVd. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w kilku szklarniach, w których prowadziliœmy badania
i nie stwierdzaliœmy widocznych oznak pora¿enia roœlin CSVd kontrole Pañstwowej
Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa wykazywa³y obecnoœæ wiroida w niektórych roœlinach. Jedn¹ z przyczyn tego stanu rzeczy mo¿e byæ przewaga s³abo
patogenicznych szczepów wiroida. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e udowodniono istnienie
latentnych szczepów [30], a dobrze znane s¹ te¿ s³abe lub bardzo s³abe szczepy
wiroida wrzecionowatoœci bulw ziemniaka [42, 51]. Drug¹ przyczyn¹ mo¿e byæ
zmiana sk³adu odmianowego chryzantem i wyeliminowanie z uprawy odmian wyraŸnie reaguj¹cych objawami na CSVd. Trzeci¹ przyczyn¹ mo¿e byæ znany d³ugi okres
inkubacji tego wiroida. Molekularne metody wykrywania CSVd s¹ zbyt skomplikowane i zbyt drogie do stosowania w testach masowych. Testy biologiczne te¿ nie s¹
tanie. Nie wymagaj¹ wprawdzie drogiej aparatury i odczynników, ale zajmuj¹ znaczn¹ powierzchniê szklarni i s¹ doœæ pracoch³onne. Wydaje siê, ¿e potrzebne s¹
szczegó³owe badania, które pokaza³yby, jakie jest rzeczywiœcie zagro¿enie tym
wiroidem.
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Summary
Paper presented the literature review concerning three chrysanthemum viruses
(Tomato aspermy virus, Chrysanthemum virus B and Tomato spotted wilt virus) and
two chrysanthemum viroids (Chrysanthemum stunt viroid and Chrysanthemum
chlorotic mottle viroid). The characteristics of pathogens were presented as well as
description of the diseases they produce in chrysanthemum plants. The incidence of
these viruses and viroids in the world and especially in Poland were discussed, as well
as the losses they cause in chrysanthemum production. Some methods of virus
detection and disease control were described with some recommendations for Polish
chrysanthemum growers.
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Wstêp
We wspó³czesnych programach ochrony upraw przed kompleksem chorób i szkodników wa¿nym elementem jest naturalna odpornoœæ roœlin jako alternatywa lub
uzupe³nienie tradycyjnych metod, wymagaj¹cych stosowania kosztownych œrodków
chemicznych lub preparatów biologicznych. Racjonalne jej wykorzystanie wymaga
dog³êbnej wiedzy dotycz¹cej zawartoœci okreœlonych sk³adników chemicznych oraz
enzymatycznej regulacji ich przemian. W wielu pracach podkreœla siê znaczenie
aminokwasów jako substancji decyduj¹cych o wartoœci od¿ywczej roœlin ¿ywicielskich dla k³ujaco-ss¹cych owadów [19, 42, 46] oraz ich wp³yw na wzrost i rozwój
fitofagów [31, 36].
W opinii Douglas [25] sok floemowy odznacza siê stosunkowo wysok¹ zawartoœci¹ substancji od¿ywczych oraz niskim stê¿eniem toksyn i antyfidantów,
w porównaniu z wieloma innymi tkankami roœlinnymi. To przyczynia siê do wyboru
rurek sitowych, jako miejsca ¿erowania, przez owady z rzêdu pluskwiaków (Hemiptera). Sok floemowy zawiera ok. 0,8–4,5% aminokwasów [42]. Wykazano, ¿e
w soku floemowym izolowanym z ogonków liœciowych dyni olbrzymiej (Cucurbita
maxima /DUTCH/) wystêpowa³o ponad 400 sk³adników chemicznych, a wœród 90
zidentyfikowanych zwi¹zków dominowa³y aminokwasy i cukrowce [27].
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Wytwarzanie i transport aminokwasów w tkankach roœlin
Do najwa¿niejszych procesów metabolicznych, warunkuj¹cych zawartoœæ aminokwasów w tkankach roœlin, nale¿y pobieranie azotu i w³¹czanie tego pierwiastka
w struktury roœlinnych zwi¹zków azotowych. Rentsch i in. [39] podaj¹, ¿e za
pobieranie organicznych i nieorganicznych form azotu ze œrodowiska oraz syntezê
roœlinnych zwi¹zków azotowych (g³ównie aminokwasów) odpowiedzialne s¹ tylko
dojrza³e organy roœlin, tzw. donory (ang. source organs). Akceptorami (ang. sinks)
wytwarzanych sk³adników od¿ywczych s¹ natomiast organy rozwijaj¹ce siê, tj.
m³ode liœcie, kwiaty i nasiona. Wiêkszoœæ gatunków roœlin pobiera azot z pod³o¿a
w postaci jonów NO–3 lub NH+4 [55]. Asymilacja jonów amonowych przebiega
z udzia³em szeregu transporterów, a pobrany kation NH+4 mo¿e byæ bezpoœrednio
przy³¹czany do ³añcuchów wêglowych ketokwasów organicznych [3]. Redukcyjna
asymilacja azotanów jest natomiast procesem stopniowym, wymagaj¹cym znacznych nak³adów energetycznych, siêgaj¹cych nawet powy¿ej 10% energii wytwarzanej w procesie fotosyntezy w ci¹gu jednego dnia [54]. W pierwszym etapie aniony
NO–3 s¹ redukowane do NO–2 pod wp³ywem reduktazy azotanowej (EC 1.6.6.1-3; NR),
a w nastêpnym do NH+4 z udzia³em reduktazy azotynowej (EC 1.7.7.1; NiR). Pierwsza
z tych reakcji mo¿e przebiegaæ zarówno w korzeniach, jak i w liœciach, natomiast
druga odbywa siê w chloroplastach organów fotosyntetyzujacych, z wykorzystywaniem zredukowanej ferredoksyny jako donora elektronów. Bezpoœrednio pobrane
z pod³o¿a lub otrzymane w wyniku redukcji azotanów kationy NH+4 w³¹czane s¹
w cz¹steczki aminokwasów przy wspó³udziale syntetazy glutaminowej (EC 6.3.1.2; GS)
i syntazy glutaminianowej (EC 1.4.1.13; GOGAT) w cyklu GS-GOGAT lub dehydrogenazy glutaminianowej (EC 1.4.1.3; GDH). W przemianach tych uczestniczy kwas
glutaminowy, pe³ni¹cy kluczow¹ rolê w syntezie cz¹steczek kolejnych aminokwasów, jako ich prekursor badŸ dawca grupy aminowej w reakcjach transaminacji [33].
Oprócz dostêpu do Ÿróde³ azotu, biosyntezê aminokwasów warunkuje tak¿e
dostateczne zaopatrzenie roœlin w szkielety wêglowe, wytwarzane w procesie fotosyntezy [35]. St¹d obecnie coraz czêœciej efektywnoœæ procesu asymilacji mineralnych form azotu rozpatrywana jest z uwzglednieniem poziomu cukrowców i rozpuszczalnych zwi¹zków azotowych jako proporcji C/N [55]. W przemianach tych
system korzeniowy jest donorem azotu, a pêd akceptorem, natomiast pêd i liœcie
pe³ni¹ rolê donora fotoasymilatów (³añcuchów wêglowych), a korzenie akceptora.
Zdaniem Fischer i in. [28] roœlinne zwi¹zki azotowe transportowane s¹ miêdzy
ró¿nymi organami roœlin, g³ównie w formie aminokwasów, zarówno za poœrednictwem floemu, jak i ksylemu. Jednak ostatnie prace dowodz¹, ¿e decyduj¹c¹ rolê
w tym procesie odgrywaj¹ rurki sitowe [3]. Mechanizm „eksportu aminokwasów”
z komórek liœci i ich przemieszczania do elementów floemu jest wci¹¿ nie do koñca
wyjaœniony. Uwa¿a siê, ¿e przenoszenie aminokwasów do floemu z miejsca ich
biosyntezy odbywa siê wbrew gradientowi stê¿eñ z wykorzystaniem mechanizmu
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symportu protonowego [3]. W procesie tym kluczow¹ rolê odgrywaj¹ bia³kowe
transportery aminokwasów (ang. amino acids transporters, AMT), które ze wzglêdu
na przebieg ekspresji genów, zwi¹zanej z procesem ich biosyntezy, zaliczane s¹ do
piêciu rodzin genowych [39]. Sk³ad aminokwasowy soku floemowego ró¿ni siê
u poszczególnych gatunków roœlin. U jêczmienia kwas glutaminowy stanowi do 50%,
a asparaginowy 20% ca³kowitej zawartoœci aminokwasów. U pszenicy udzia³ kwasu
glutaminowego i asparaginowego w ca³kowitym stê¿eniu aminokwasów kszta³tuje
siê odpowiednio na poziomie 30 i 20%. Kwas glutaminowy dominuje tak¿e w sk³adzie soku floemowego szpinaku i buraka zwyczajnego, podczas gdy u lucerny
aminokwasem dominujacym jest kwas asparaginowy [3]. Ponadto stwierdzono, ¿e
poziom aminokwasów jest zdecydowanie wy¿szy we floemie rozwijaj¹cych siê liœci
pszenicy ni¿ dojrza³ych, a zawartoœæ tych zwi¹zków w pojedynczych rurkach sitowych ulega znacznym wahaniom w ci¹gu dnia [29].

Zawartoœæ aminokwasów w tkankach roœlin
a wra¿liwoœæ na mszyce i inne pluskwiaki równoskrzyd³e
Wyniki wielu badañ dowiod³y, ¿e wysokie stê¿enie aminokwasów w tkankach
ró¿nych gatunków roœlin ¿ywicielskich korzystnie wp³ywa³a na biologiê takich gatunków mszyc, jak mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae /SULZ./), mszyca grochowianka (Acyrthosiphon pisum /HARRIS/), mszyca trzmielinowo-burakowa (Aphis
fabae /SCOP./) oraz mszyca zbo¿owa (Sitobion avenae /F./) [4, 30, 46, 53]. Niski
poziom tych zwi¹zków w liœciach flagowych i k³osach wzglêdnie odpornej pszenicy
ozimej spowalnia³ rozwój oraz obni¿a³ p³odnoœæ bezskrzyd³ych samic S. avenae [10].
Sandström [41] stwierdzi³, ¿e zmiana ¿ywiciela przez mszycê czeremchowo-zbo¿ow¹ (Rhopalosiphum padi /L./) wi¹za³a siê ze spadkiem wartoœci od¿ywczej roœlin,
wynikaj¹cej z obni¿enia zawartoœci aminokwasów w soku floemowym. We floemie
czeremchy zwyczajnej (Prunus padus L.), bêd¹cej pierwotnym ¿ywicielem dla
mszycy czeremchowo-zbo¿owej, stê¿enie tych zwi¹zków wzrasta³o podczas pêkania
p¹ków i póŸnego kwitnienia (wiosn¹), obni¿a³o siê w dojrza³ych liœciach (latem)
i powtórnie zwiêksza³o siê na pocz¹tku starzenia siê liœci (jesieni¹). Wiosenne
pokolenia mszyc rozwija³y siê szybko na czeremsze znajduj¹cej siê w fazach rozwojowych od pêkania p¹ków do wczesnego kwitnienia i ginê³y na dojrza³ych i starzej¹cych siê liœciach. Tempo rozwoju letnich pokoleñ na jêczmieniu (¿ywicielu
wtórnym) by³o wy¿sze ni¿ na œwie¿o wykszta³conych liœciach P. padus. Wyniki badañ
Leszczyñskiego i in. [34] wskazuj¹, ¿e wiosennym migracjom R. padi z czeremchy na
pszen¿yto towarzyszy³ spadek zawartoœci niektórych aminokwasów w liœciach ¿ywiciela pierwotnego, g³ównie seryny, alaniny, waliny, izoleucyny, tyrozyny, histydyny
i lizyny.
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Pe³na dieta mszyc zawiera m.in. 20 aminokwasów bia³kowych, spoœród których do
egzogennych zalicza siê argininê, metioninê, histydynê, fenyloalaninê, tryptofan, lizynê, leucynê, izoleucynê, treoninê i walinê [2]. Wilkinson i Douglas [60] wykazali, ¿e
larwy A. fabae ¿eruj¹ce na sztucznych dietach pozbawionych histydyny, metioniny,
treoniny lub waliny odznacza³y siê ograniczon¹ prze¿ywalnoœci¹, gorszym przebiegiem rozwoju osobniczego i ni¿sz¹ wartoœci¹ wzglêdnego wskaŸnika wzrostu populacji
(rm) ni¿ przy niedoborze pozosta³ych aminokwasów egzogennych. Mszyca trzmielinowo-burakowa by³a szczególnie wra¿liwa na spadek poziomu histydyny, treoniny,
tryptofanu i waliny. Cole [19] stwierdzi³a dodatni¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem tyrozyny, alaniny, leucyny i kwasu glutaminowego oraz ³¹cznym stê¿eniem wolnych
aminokwasów we floemie kapusty, a wartoœci¹ wskaŸnika rm dla mszycy kapuœcianej
(Brevicoryne brassicae /L./), odznaczaj¹cej siê w¹sk¹ specjalizacj¹ pokarmow¹. Liczebnoœæ mszycy zbo¿owej dodatnio korelowa³a ze stê¿eniem metioniny, izoleucyny,
leucyny, lizyny, kwasu asparaginowego, glicyny i seryny w k³osach pszenicy ozimej
[48]. W przypadku pszen¿yta ozimego wykazano natomiast dodatnie korelacje miêdzy
liczebnoœci¹ S. avenae a stê¿eniem glicyny i seryny oraz ujemn¹ dla izoleucyny.
W opinii Crafts-Brandner [20] obni¿enie nawo¿enia azotowego bawe³ny wywo³ywa³o
spadek stê¿enia aminokwasów w soku floemowym liœci roœlin tego gatunku, a w dalszej
konsekwencji powodowa³o zmiany zawartoœci tych zwi¹zków w tkankach i rosie
miodowej m¹czlika ostroskrzyd³ego (Bemisia tabaci /GENN./, Aleyrodidae). U osobników ¿eruj¹cych na roœlinach bawe³ny nawo¿onych niskimi dawkami azotu, poziom
aminokwasów, a zw³aszcza glutaminy, by³ niski. Spadek ten w niewielkim stopniu
dotyczy³ alaniny i proliny, co dowodzi, ¿e zawartoœæ tych aminokwasów utrzymywana
jest w organizmie m¹czlika na wysokim poziomie pomimo obni¿onej zawartoœci azotu
w tkankach roœlin. Niski poziom nawo¿enia azotowego bawe³ny powodowa³ tak¿e
zdecydowany spadek zawartoœci aminokwasów w rosie miodowej B. tabaci. Zwiêkszenie nawo¿enia azotowego wywo³ywa³o wzrost zawartoœci aminokwasów, a w szczególnoœci asparaginy, w spadzi wydalanej przez osobniki tego gatunku. W sk³adzie soku
floemowego zarówno pierwotnych jak i wtórnych ¿ywicieli R. padi i A. fabae dominowa³ na ogó³ jeden b¹dŸ dwa spoœród takich aminokwasów jak: asparagina,
glutamina, kwas glutaminowy oraz homoseryna [1, 40]. Zdaniem Douglas [23] zwi¹zki
te s¹ wykorzystywane przez fitofagi do biosyntezy innych aminokwasów. Dowiedziono
ponadto [49], ¿e sposób oddzia³ywania aminokwasów na biologiê S. avenae zmienia siê
wraz ze wzrostem ich stê¿enia. Alanina i walina obecne w sztucznych dietach w stê¿eniu 10,0% stymulowa³y ¿erowanie bezskrzyd³ych samic, natomiast tyrozyna, leucyna,
fenyloalanina, asparagina, a tak¿e kwas asparaginowy by³y fagosupresantami. Obni¿enie stê¿enia do 1,0% powodowa³o zanik oddzia³ywania badanych aminokwasów
z wyj¹tkiem alaniny, która stymulowa³a ¿erowanie S. avenae i tyrozyny, wykazuj¹cej
w³aœciwoœci antyfidantne.
W oddzia³ywaniach miêdzy roœlinami i fitofagami specyficzn¹ rolê pe³ni¹ tak¿e
aminokwasy niebia³kowe. Nale¿¹ one, w odró¿nieniu od wolnych aminokwasów
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bia³kowych, do grupy wtórnych metabolitów, wykazuj¹cych czêsto w³aœciwoœci
toksyczne. Podstawowy mechanizm szkodliwoœci aminokwasów niebia³kowych dla
roœlino¿erców wynika z faktu, i¿ s¹ one antagonistami aminokwasów bia³kowych,
stanowi¹c inhibitory konkurencyjne w reakcjach przemiany materii [62]. Niektóre
spoœród tych zwi¹zków, np. ornityna i 3,4-dihydroksyfenyloalanina (DOPA), charakteryzuj¹ siê w³aœciwoœciami antybiotycznymi w stosunku do S. avenae [11]. Ciepiela
i in. [16] wykazali, ¿e wysoki stopieñ odpornoœci pszen¿yta ozimego odm. ‘Lasko’ na
S. avenae wynika³ z wysokiej zawartoœci ornityny, b-alaniny, kwasu a-aminomas³owego (AABA), kwasu g-aminomas³owego (GABA) oraz kwasu cysteinowego. Na
podstawie badañ w warunkach in vitro dowiedziono ponadto [17], ¿e ornityna oraz
kwasy a-aminoadypinowy i cysteinowy dawkowane w stê¿eniu 1% hamowa³y
¿erowanie bezskrzyd³ych samic i larw mszycy zbo¿owej, natomiast kwas a-aminoadypinowy i GABA w stê¿eniu 5% wykazywa³y w³aœciwoœci fagostymulatorów
w stosunku do samic uskrzydlonych i larw S. avenae. Chen i in. [9] podaj¹, ¿e
w roœlinach z rodzaju ogórek (Cucumis) mechanizm detoksykacji silnie szkodliwego
pirazolu polega³ na w³¹czaniu go w strukturê aminokwasu niebia³kowego b(pirozylo-1-yl)alaniny (bPA). Stwierdzono, ¿e bPA nie wykazywa³a wp³ywu na wzrost
i prze¿ywalnoœæ A. pisum i mszycy kruszynowo-ogórkowej (Aphis gossypii /GLOV./).
Wolny pirazol odznacza³ siê natomiast siln¹ toksycznoœci¹ w stosunku do osobników
mszycy grochowianki, ¿eruj¹cej na melonie, który nie jest jej roœlin¹ ¿ywicielsk¹,
oraz dla mszyc z gatunku A. gossypii, ¿eruj¹cych wczeœniej na roœlinach bawe³ny.
Przydatnoœæ pokarmowa roœlin dla mszyc uzale¿niona jest nie tylko od sumarycznej zawartoœci i sk³adu jakoœciowego aminokwasów, ale tak¿e od proporcji
miêdzy ich poziomem a stê¿eniem innych zwi¹zków organicznych. Dla wyboru
¿ywiciela przez A. fabae du¿e znaczenie ma sk³ad jakoœciowy aminokwasów oraz
proporcje miêdzy sumarycznym ich poziomem, a stê¿eniem wtórnych metabolitów
z grupy zwi¹zków fenolowych [58]. Natomiast na przyrost masy cia³a osobników
A. pisum wp³ywa³o zarówno stê¿enie sacharozy i aminokwasów w tkankach roœlin
¿ywicielskich, jak i stosunek tych sk³adników [53]. Zbli¿one wyniki otrzymali
Girousse i Bournoville [30], którzy podaj¹, ¿e odpornoœæ odmianowa lucerny na
mszycê grochowiankê zale¿y od poziomu aminokwasów i cukrowców oraz od
stosunku zawartoœci obu tych grup pierwotnych metabolitów. Ciepiela i in. [12]
wykazali, ¿e odmiana pszen¿yta ozimego o ni¿szej podatnoœci na S. avenae odznacza³a siê wy¿szymi wartoœciami stosunku cukrowców rozpuszczalnych do azotu
ogólnego i aminokwasów bia³kowych oraz stosunku aminokwasów niebia³kowych
do bia³kowych ni¿ odmiana chêtniej akceptowana przez mszyce.
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Adaptacje mszyc do sk³adu aminokwasowego
soku floemowego roœlin ¿ywicielskich
Sok floemowy, bêd¹cy g³ównym Ÿród³em pokarmu dla mszyc, pomimo wysokiej
zwartoœci zwi¹zków azotowych, odznacza siê niskim poziomem aminokwasów
egzogennych. Wed³ug Sandström i Moran [42] aminokwasy egzogenne stanowi¹
15–48% ca³kowitej zawartoœci aminokwasów we floemie pszenicy i mleczu zwyczajnego (Sonchus oleraceus /L./), bêd¹cych roœlinami ¿ywicielskimi dla R. padi i dla
mszyc z gatunku Uroleucon sonchi /L./. Poniewa¿ bia³ka tych owadów zawieraj¹ ok.
50% aminokwasów egzogennych, jedynie sok floemowy roœlin mleczu zwyczajnego
(zawieraj¹cy w fazie wczesnego kwitnienia 48% tych zwi¹zków) pokrywa³ zapotrzebowanie mszyc. Niedobory dotyczy³y zw³aszcza metioniny i leucyny, których stê¿enie w wi¹zkach sitowych obu tych gatunków roœlin by³o zbyt niskie w stosunku do
potrzeb owadów. Poziom aminokwasów w soku floemowym klonu jawora i œliwy
domowej korelowa³ z ich zawartoœci¹ w spadzi zdobniczki jaworowej (Drepanosiphum platanoides /SCHR./) i mszycy œliwowo-trzcinowej (Hyalopterus pruni /GEOFF./)
[23]. Zarówno w soku floemowym obu tych gatunków roœlin, jak i w rosie miodowej
zasiedlaj¹cych je mszyc dominowa³y aminokwasy endogenne, tj. kwas glutaminowy,
glutamina, asparagina i seryna. Ostatnie badania, prowadzone z wykorzystaniem
rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana /L./), dowiod³y, ¿e wyciszenie
aktywnoœci genu AAP1, koduj¹cego permeazê aminokwasow¹ (bia³ko uczestnicz¹ce
w transporcie aminokwasów w rurkach sitowych), mia³o wp³yw na przebieg ¿erowania M. persicae i B. brassicae [32]. Mszyce zasiedlaj¹ce zmodyfikowane roœliny
d³u¿ej penetrowa³y tkanki peryferyjne oraz krócej pobiera³y sok floemowy. Przyczyn¹ tego mog³a byæ zmiana w systemie sygna³ów wykorzystywanych przez te owady
do lokalizacji wi¹zek sitowych spowodowana blokad¹ genu AAP1.
Specyfika sk³adu chemicznego soku floemowego (wysoki stosunek zawartoœci
aminokwasów endogennych do egzogennych) spowodowa³a, ¿e pluskwiaki równoskrzyd³e wykszta³ci³y charakterystyczne adaptacje [25]. Jednym z takich przystosowañ
jest obecnoœæ w ciele tych owadów obligatoryjnych symbiotycznych bakterii z rodzaju
Buchnera, zaopatruj¹cych je w niezbêdne substancje od¿ywcze [37, 57]. Symbionty te
s¹ zlokalizowane, w postaci wolnej, albo w powi¹zaniu z b³onami biologicznymi,
w cytoplazmie micetocytów (ang. mycetocytes), stanowi¹cych specyficzne, du¿e (powy¿ej 100 mm œrednicy), nieaktywne mitotycznie komórki zawieraj¹ce czêsto poliploidalne j¹dra, a ich zniszczenie stwarza mo¿liwoœæ kontroli populacji szkodliwych
owadów [26]. Pozbawione symbiontów (aposymbiotyczne) osobniki mszycy grochowianki wykazywa³y ograniczone mo¿liwoœci metabolizowania niektórych zwi¹zków,
co prowadzi³o do zaburzeñ w przebiegu penetracji tkanek roœlinnych i wydalaniu rosy
miodowej [59]. Wed³ug Douglas [24] zniszczenie endosymbiontów w pocz¹tkowych
etapach rozwoju A. pisum powodowa³o znaczne wyd³u¿enie jej rozwoju. Autorka
zauwa¿y³a, ¿e egzogenne aminokwasy aromatyczne, tj. fenyloalanina i tryptofan,
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wystêpuj¹ce w bardzo ma³ych iloœciach w tkankach embrionów mszyc aposymbiotycznych, limitowa³y rozwój embrionalny tych owadów. Poziom lizyny warunkowa³
natomiast kszta³towanie siê komórek macierzystych u larw, a metioniny u starszych
aposymbiotycznych osobników mszycy grochowianki. Dodatek do diety A. pisum
aminokwasów egzogennych do pewnego stopnia niwelowa³ szkodliwe skutki zniszczenia endosymbiontów, zwiêkszaj¹c ca³kowit¹ zawartoœæ aminokwasów oraz podnosz¹c liczbê embrionów [61]. Stwierdzono, ¿e partenogenetyczne osobniki A. pisum
by³y infekowane przez bakterie Buchnera w bardzo wczesnych etapach rozwoju, dziêki
czemu podczas rozwoju embrionalnego nastêpowa³a ekspresja 147 genów, warunkuj¹cych m.in. biosyntezê aminokwasów egzogennych [5].
W opinii Dale i Moran [21], w trakcie ewolucji, bakterie Buchnera zachowa³y
zdolnoœæ biosyntezy aminokwasów egzogennych, trac¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ
wytwarzania aminokwasów endogennych. Genomy Buchnera nale¿¹ do najmniejszych (0,50 do 0,65 Mpz (mega par zasad)) [37]. Pomimo tak znacznej redukcji
genomu, mikroorganizmy te zachowa³y jednak zdolnoœæ do biosyntezy wszystkich
aminokwasów egzogennych, co wynika przede wszystkim z wysokiej sk³onnoœci do
mutacji w odniesieniu do par adeniny i tyminy i w mniejszym stopniu, wydajnoœci¹
wykorzystania kodonów [8]. Drugi z wymienionych mechanizmów wi¹¿e siê z istotn¹ korelacj¹ miêdzy wzglêdn¹ liczb¹ cz¹steczek tRNA a sk³adem kodonów genomu
Buchnera. Efektem tej zale¿noœci jest selekcja materia³u transkrypcyjnego w kierunku wydajniejszego przebiegu ³¹czenia siê kodonów z antykodonami, zw³aszcza
w przypadku cz¹steczek tRNA transportuj¹cych aminokwasy egzogenne. Stres ¿ywieniowy, indukuje bowiem u mszyc nadekspresjê wielu izoakceptorów tRNA
mikrosymbiontów, co warunkuje korelacjê miêdzy wzglêdnymi poziomami ekspresji
a organizacj¹ jednostki transkrypcyjnej.
Zdaniem Rahbé i in. [38] zdolnoœæ biosyntezy aminokwasów przez bakterie
Buchnera ma du¿e znaczenie dla interakcji zachodz¹cych miêdzy mszyc¹ grochowiank¹ i jej parazytoidem, b³onkówk¹ z rodziny mêczelkowate (Braconidae) z gatunku
Aphidius ervi /HALIDAY/. W tkankach spaso¿ytowanych mszyc nastêpowa³ wzrost
zawartoœci aminokwasów, rozpoczynaj¹cy siê po czterech dniach od z³o¿enia jaj do
cia³a samicy. Maksymalny wzrost poziomu aminokwasów nast¹pi³ po szeœciu dniach,
przy czym najbardziej zwiêkszy³ siê poziom tyrozyny. Intensywne nagromadzanie tego
aminokwasu prowadzi³o do selektywnego ograniczenia wartoœci od¿ywczej spaso¿ytowanych mszyc dla A. ervi. Wzrost poziomu tyrozyny w ciele mszyc indukowany by³
poprzez spaso¿ytowanie, które bezpoœrednio pobudza³o transfer fenyloalaniny od bakterii do tkanek mszycy, gdzie nastêpowa³o jej przekszta³cenie w tyrozynê.
Oprócz obligatoryjnych symbiontów z rodzaju Buchnera wiele gatunków mszyc
fakultatywnie wspó³pracuje z innymi gatunkami bakterii, np. Salmonella enterica,
Yersinia pestis, czy Hamiltona defenasa, które uczestnicz¹ w reakcjach obronnych
przeciwko parazytoidom i chorobotwórczym grzybom oraz zwiêkszaj¹ tolerancjê na
stres cieplny [37].

96

C. Sempruch

¯erowanie mszyc i innych pluskwiaków równoskrzyd³ych
a zawartoœæ i metabolizm aminokwasów
w tkankach roœlin ¿ywicielskich
Nastepstwem reakcji roœlin na atak patogenów lub fitofagów s¹ g³êbokie zmiany
w sk³adzie chemicznym ich tkanek, obejmuj¹ce m.in. zwi¹zki azotowe. Blackmer
i Byrne [6] podaj¹, ¿e ¿erowanie mszycy œwierkowej zielonej (Elatobium abietinum
/WALK./) na ig³ach œwierka wywo³ywa³o wzrost zawartoœci histydyny, izoleucyny,
leucyny, fenyloalaniny, treoniny i waliny oraz spadek zawartoœci kwasu asparaginowego i asparaginy. Liczne kolonie A. fabae na wyce indukowa³y wzrost poziomu
asparaginy, kwasu asparaginowego, alaniny, proliny, fenyloalaniny, waliny, leucyny,
izoleucyny i metioniny, natomiast w miejscach ataku mszyc tworz¹cych galasy silnie
zwiêksza³a siê zawartoœæ asparaginy, a w mniejszym stopniu lizyny, glicyny i seryny.
¯erowanie B. tabaci na roœlinach melona, we wszystkich fazach jego rozwoju
wegetatywnego powodowa³o wzrost poziomu cysteiny, izoleucyny, leucyny, tyrozyny, fenyloalaniny, GABA, ornityny, lizyny, histydyny, argininy i ³¹cznej zwartoœci
aminokwasów w wi¹zkach przewodz¹cych liœci, co wskazuje na mo¿liwoœæ kontroli
przez tego roœlino¿ercê poziomu aminokwasów w miejscu pobierania pokarmu [6].
Zmiany zawartoœci aminokwasów w tkankach roœlin zaatakowanych przez mszyce
mog¹ mieæ charakter systemiczny, dotycz¹ bowiem nie tylko miejsca bezpoœrednio
uszkadzanego, ale tak¿e innych, czêsto odleg³ych organów. Mszyce atakuj¹ce zbo¿a
– Schizaphis graminum /ROND./ i rosyjska mszyca zbo¿owa (Diuraphis noxia
/MORDVILKO/), wywo³uj¹ce u zaatakowanych roœlin chlorozê, powodowa³y te¿ silny
wzrost zawartoœci aminokwasów, zw³aszcza egzogennych, w soku floemowym pszenicy i jêczmienia [43]. Zmiany te by³y systemiczne, obejmowa³y bowiem ró¿ne strefy
zaatakowanego liœcia. W przypadku R. padi, która nie wywo³uje makroskopowych
zmian w tkankach roœlin ¿ywicielskich, modyfikacje sk³adu aminokwasowego soku
floemowego by³y nieznaczne. Wedlug Ciepieli i in. [18] ¿erowanie S. avenae w k³osach pszen¿yta ozimego powodowa³o wzrost stê¿enia wolnych aminokwasów z wyj¹tkiem fenyloalaniny i histydyny, przy czym zmiany widoczne by³y nie tylko w bezpoœrednio zaatakowanych organach generatywnych, lecz tak¿e w innych czêœciach
roœlin. Systemiczne zmiany stê¿enia aminokwasów wynikaæ mog¹ ze wzmo¿onego
przep³ywu asymilatów i innych substancji od¿ywczych do miejsca ¿erowania owadów z innych czêœci roœlin [6]. Jednoczeœnie roœliny wykszta³ci³y mechanizmy
obronne, polegaj¹ce na blokadzie przep³ywu soku floemowego do miejsca ataku,
wykorzystuj¹c lektyny lub kalozê do zatykania rurek sitowych [22].
Z przedstawionych danych literaturowych wynika, ¿e charakter zmian zawartoœci
aminokwasów w tkankach roœlin, wywo³anych ¿erowaniem mszyc, uzale¿niony jest
zarówno od gatunku fitofaga jak i od gatunku, odmiany, a nawet czêœci roœliny
¿ywicielskiej. Oddzia³ywania te mog¹ byæ dodatkowo modyfikowane przez zró¿nicowany czas trwania ataku owadów. Przyk³adowo w zaatakowanych przez S. ave-
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nae k³osach podatnej odmiany pszenicy nastêpowa³ wzrost zawartoœci aminokwasów
egzo- i endogennych po pierwszej dobie ataku mszyc oraz spadek w trakcie dalszego
¿erowania [10]. W k³osach mniej podatnej odmiany pocz¹tkowo odnotowano spadek
poziomu aminokwasów, a wzrost ich zawartoœci mia³ miejsce po tygodniu. Podobnie
w k³osach podatnej odmiany pszen¿yta ozimego mszyca zbo¿owa powodowa³a
wzrost zawartoœci wolnych aminokwasów tu¿ po ataku, a w k³osach bardziej odpornej
odmiany dopiero po czterech dniach [46].
Mszyce, dziêki k³uj¹co-ss¹cemu narz¹dowi gêbowemu, docieraj¹ do rurek sitowych, wprowadzaj¹c k³ujki g³ównie poprzez przestrzenie miêdzykomórkowe, co powoduje nieznaczne mechaniczne uszkodzenia samych komórek roœliny ¿ywicielskiej
[56]. Dlatego uwa¿a siê, ¿e reakcje roœlin na ich ¿erowanie indukowane s¹ b¹dŸ przez
zwi¹zki wprowadzane wraz ze œlin¹ do atakowanych tkanek b¹dŸ te¿ przez substancje
uwalniane z uszkodzonych przez owada komórek [7]. Œlina mszyc zawiera szereg
enzymów, m.in. proteolitycznych, które rozk³adaj¹ peptydy i bia³ka do wolnych
aminokwasów. Wedlug Semprucha i Ciepieli [47] mszyca zbo¿owa mo¿e tak¿e
wp³ywaæ na aktywnoœæ proteaz roœlinnych, co umo¿liwia jej wykorzystywanie aminokwasów zwi¹zanych w cz¹steczkach bia³ek. Wykazano, ¿e ¿erowanie S. avenae
wywo³ywa³o silniejszy wzrost aktywnoœci proteaz izolowanych w pH 5,0 i pH 7,0
w k³osach podatnych odmian pszen¿yta [14]. Nastêpstwem ataku mszycy zbo¿owej
by³y tak¿e zmiany w aktywnoœci syntetazy glutaminowej (GS) w roœlinach pszen¿yta
ozimego. Ich charakter uzale¿niony by³ od odmiany i organu pszen¿yta, a tak¿e od
czasu ¿erowania i liczebnoœci mszyc [51]. Wykazano ponadto, ¿e S. avenae wp³ywa³a
na przebieg takich przemian metabolicznych aminokwasów, jak: deaminacja, transaminacja i dekarboksylacja. Ciepiela i in. [13] zauwa¿yli, ¿e ¿erowanie tego szkodnika na odmianach pszen¿yta odznaczaj¹cych siê ró¿nym stopniem podatnoœci,
wywo³ywa³o spadek aktywnoœci aminotransferazy asparaginianowej (AspAT; EC
2.6.1.1) i wzrost aktywnoœci aminotransferazy alaninowej (AlAT; EC 2.6.1.2), nale¿¹cych do enzymów katalizuj¹cych przenoszenie grup aminowych z jednych aminokwasów na drugie, co w wielu przypadkach stanowi koñcowy etap ich biosyntezy.
Ponadto w interakcjach miêdzy mszycami a ich roœlinami ¿ywicielskimi, szczególn¹
rolê mog¹ odgrywaæ przemiany metaboliczne, prowadz¹ce do spadku poziomu
aminokwasów oraz do wzrostu poziomu niektórych ich produktów, zw³aszcza wtórnych metabolitów. Przyk³adem takich przemian mog¹ byæ reakcje z udzia³em amoniakoliazy L-fenyloalaniny (PAL; EC 4.1.3.5) i amoniakoliazy L-tyrozyny (TAL; EC
4.1.3.-), prowadz¹ce do wytworzenia odpowiednio kwasu trans-cynamonowego
i p-kumarowego, charakteryzuj¹cych siê w³aœciwoœciami antybiotycznymi w stosunku do mszyc zbo¿owych. Stwierdzono, ¿e zmiany aktywnoœci PAL i TAL w pszen¿ycie zaatakowanym przez mszyce zbo¿ow¹ uzale¿nione by³y od genotypu tych
roœlin i pozostawa³y w œcis³ym zwi¹zku z poziomem ich podatnoœci [15]. Sempruch
[44, 45] oraz Sempruch i in. [52] stwierdzili, ¿e w interakcjach miêdzy pszen¿ytem
a S. avenae wa¿n¹ rolê odgrywa³a równowaga miêdzy zawartoœci¹ niektórych aminokwasów, a powstaj¹cymi w wyniku ich dekarboksylacji aminami lub ich fenolowymi
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pochodnymi. Zak³ócenie stanu równowagi mo¿e byæ spowodowane indukcj¹ aktywnoœci dekarboksylazy ornityny (ODC; EC 4.1.1.17) i dekarboksylazy lizyny (LDC;
EC 4.1.1.18), które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w biosyntezie poliamin oraz dekarboksylazy tyrozyny (TYDC; 4.1.1.25), jako kluczowego enzymu biosyntezy tyraminy.
Wysoka aktywnoœæ tych enzymów prowadzi³a z jednej strony do spadku zawartoœci
aminokwasów, a z drugiej do powstawania nadmiernych iloœci amin lub ich amidowych pochodnych. Produkty kondensacji amin z kwasami hydroksycynamonowymi
(HCAA), odgrywa³y wa¿n¹ rolê w oddzia³ywaniach miêdzy roœlinami a patogenami,
pe³ni¹c rolê fitoaleksyn, natomiast w stosunku do szkodliwych stawonogów efektywnych neurotoksyn. Innym przyk³adem przemian metabolicznych przebiegaj¹cych na
pograniczu pierwotnego i wtórnego metabolizmu jest degradacja egzogennej dla
mszyc argininy do niebia³kowej ornityny, katalizowana przez arginazê (EC 3.5.3.1).
Zmiany w aktywnoœci tego enzymu w pszen¿ycie ozimym wywo³ane atakiem S. avenae, uzale¿nione by³y od genotypu ¿ywiciela oraz od liczebnoœci i czasu ¿erowania
mszyc [50]. Indukcja jego aktywnoœci po dwóch tygodniach ¿erowania mszyc
prowadzi³a do zak³ócenia proporcji miêdzy zawartoœci¹ argininy i ornityny, co z kolei
ogranicza³o wartoœæ od¿ywcz¹ pszen¿yta dla S. avenae.

Podsumowanie
Aminokwasy nale¿¹ do najwa¿niejszych sk³adników pokarmowych dla owadów
roœlino¿ernych. Wartoœæ od¿ywcza tkanek roœlin ¿ywicielskich dla mszyc kszta³tuje
zawartoœæ tych zwi¹zków, a tym samym reguluje ich ¿erowanie, rozwój osobniczy,
p³odnoœæ oraz tempo rozwoju populacji. Zmiany w zawartoœci aminokwasów w tkankach pierwotnych i wtórnych ¿ywicieli, mog¹ byæ przyczyn¹ heteroecji u gatunków
ró¿nodomnych. W interakcjach miêdzy roœlinami i mszycami szczególne znaczenie
przypisuje siê aminokwasom egzogennym oraz aminokwasom niebia³kowym. Obok
ich ogólnej zawartoœci i sk³adu jakoœciowego, na wra¿liwoœæ roœlin na mszyce mog¹
tak¿e wp³ywaæ proporcje miêdzy poziomem tych zwiazków, a zawartoœci¹ innych
metabolitów, tj. cukrowców czy fenoli.
Sok floemowy roœlin, bêd¹cy g³ównym Ÿród³em pokarmu dla owadów maj¹cych
aparat gêbowy kluj¹co-ss¹cy, odznacza siê wysokim stosunkiem wartoœci aminokwasów endo- do egzogennych. Za wytworzenie wszystkich aminokwasów egzogennych z dominuj¹cych sk³adników azotowych soku floemowego odpowiedzialne
s¹ obligatoryjne endosymbionty bakteryjne z rodzaju Buchnera.
Atak mszyc wywo³uje zmiany w zawartoœci aminokwasów w tkankach ¿ywicieli,
których charakter uzale¿niony jest od gatunku, odmiany i organu roœliny oraz od
gatunku, liczebnoœci i czasu ¿erowania fitofaga. W roœlinach zasiedlonych przez
mszyce nastêpowaæ mog¹ zak³ócenia transportu floemowego oraz zmiany tempa
hydrolizy bia³ek roœlinnych oraz transaminacji, deaminacji i dekarboksylacji aminokwasów, modyfikuj¹cych wartoœæ od¿ywcz¹ roœlin dla tych fitofagów.
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Summary
Amino acids are the nutrients for herbivorous insects, and their content establish
nutritive value of host plants for aphids, influencing their feeding behaviour, development, fecundity and population density. Changes in amino acid concentration within
plant tissues cause host alternation by heteroecious species. Essential amino acids and
non-protein amino acids are especially important in plant–aphid interactions. Acceptance of hosts by aphids is dependent on quantity and quality of plant amino acids as
well as on proportions between their content and level of other plant metabolites, e.g.
sugars and phenols.
Phloem sap, as a main source of food for many piercing-sucking insects including
aphids, is characterised by high non-essential to essential amino acids ratio. The
obligatory endosymbionts of aphids fit for synthesis of all essential amino acids from
nitrogenous compounds dominated within phloem sap.
Aphid attack cause changes in amino acid content within host tissues dependent
on species, cultivar and organ of plant and number and duration of the pest feeding.
Disturbances in phloem transport and changes in protein level due to hydrolysis and
transamination, deamination and decarboxylation of amino acids within tissues of
plants settled by aphids, modify the nutritive value as their hosts.
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Wstêp
Rynki zbó¿ oraz ¿ywca nale¿¹ do podstawowych rynków rolnych. Ich funkcjonowanie w istotny sposób wp³ywa na funkcjonowanie gospodarstw rolnych oraz na poziom cen produktów spo¿ywczych. Ma wiêc równie¿ du¿e znaczenie dla gospodarstw
domowych. Miêdzy rynkiem zbó¿ a rynkami ¿ywca istniej¹ silne dwustronne powi¹zania. Z jednej strony sytuacja na rynku zbó¿ wp³ywa na uwarunkowania poda¿owe na rynku ¿ywca. Zbo¿a s¹ jedn¹ z podstawowych pasz i surowcem do produkcji
pasz, zw³aszcza w ¿ywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Transformacjê skrobi
w miêso w trakcie procesu tuczu najlepiej wyra¿a powiedzenie, ¿e tucznik to nic
innego jak 15–20 buszli kukurydzy [9]. Wzrost cen zbó¿ skutkuje ujemnym szokiem
poda¿owym na rynku ¿ywca, co powinno wp³ywaæ na jego ceny. Zale¿noœæ ta jednak
nie jest bezpoœrednia, a zachowanie siê cen trzody jest z³o¿onym procesem, zawieraj¹cym m.in. trend oraz stochastyczny sk³adnik sezonowy [1]. Przeprowadzone
analizy dla rynku pó³nocnoamerykañskiego nie wykazywa³y wp³ywu cen pasz na
poda¿ trzody [3]. Jednak analizy empiryczne wskazuj¹, ¿e modele predykcji cen
trzody uwzglêdniaj¹ce dane o opóŸnionych cenach pasz pozwalaj¹ na uzyskanie
dok³adniejszych prognoz [1, 6].
Teoretycznie mo¿liwa jest równie¿ zale¿noœæ miêdzy cenami zbó¿ a cenami
trzody. Wzrost cen ¿ywca zwiêksza poda¿ na tym rynku, skutkuj¹c wzrostem popytu
na pasze, co z kolei prowadziæ mo¿e do wzrostu cen zbó¿. Poniewa¿ jednak ceny zbó¿
*
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w coraz wiêkszym stopniu kszta³towane s¹ przez rynek œwiatowy wystêpowanie tego
kierunku zale¿noœci wymaga³oby synchronizacji produkcji w ró¿nych krajach.
Powi¹zania miêdzy cenami trzody chlewnej i zbó¿ s¹ podstaw¹ analizy tzw.
œwiñskich cykli [7, 11]. Zazwyczaj jednak przedmiotem zainteresowania s¹ relacje
cen trzody w stosunku do cen zbó¿ oraz testowanie istnienia i charakteru cyklu [2, 5,
11]. Stwierdza siê ró¿nice miêdzy d³ugoœci¹ cyklu w odniesieniu do cen oraz produkcji i uboju [11]. Analizy przeprowadzone dla rynku polskiego wskazuj¹, ¿e ceny
trzody zachowuj¹ siê w sposób zbli¿ony jak na rynkach zagranicznych [10].
Zwi¹zki miêdzy cenami drobiu a cenami pasz maj¹ podobne przyczyny jak w przypadku cen trzody. Zasadnicza ró¿nica mo¿e wynikaæ ze znacznie krótszego cyklu
produkcyjnego ¿ywca drobiowego. Dlatego o ile reakcje na rynku trzody mo¿na liczyæ
w latach, to na rynku drobiu powinny liczone byæ w miesi¹cach. Na przyk³ad w Kanadzie umowy cenowe miêdzy producentami a przetwórcami zawierane s¹ z 18 tygodniowym horyzontem czasowym i uwzglêdniaj¹ oczekiwania odnoœnie cen pasz [5].
Powi¹zania miêdzy cenami na ró¿nych rynkach mog¹ mieæ charakter krótkookresowy oraz d³ugookresowy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z reakcjami na bie¿¹ce lub opóŸnione zmiany cen na drugim rynku. W drugim przypadku
stwierdza siê istnienie d³ugookresowej równowagi miêdzy rynkami, a mechanizm
reakcji cenowych polega na dochodzeniu do tej równowagi po egzogenicznym szoku
cenowym. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e mechanizm dostosowañ d³ugookresowych lepiej
powinien odzwierciedlaæ naturê powi¹zañ cenowych miêdzy rynkiem ¿ywca a rynkiem zbó¿. O bie¿¹cej cenie decyduje bowiem, poza popytem, bie¿¹ca poda¿, a ta nie
zale¿y od bie¿¹cych cen zbó¿, lecz jest wynikiem wczeœniej podjêtych decyzji.
Z uwagi na du¿e ró¿nice d³ugoœci cyklu produkcyjnego w chowie trzody chlewnej
i drobiu mo¿na s¹dziæ, ¿e w przypadku cen drobiu bardziej ni¿ w przypadku cen
trzody widoczne bêd¹ reakcje krótkookresowe.
Celem opracowania jest przedstawienie mechanizmu przenoszenia cen miêdzy
rynkiem zbó¿ a rynkami ¿ywca wieprzowego oraz drobiu. Starano siê okreœliæ czy
i w jaki sposób zmiany cen zbó¿ wp³ywaj¹ na ceny ¿ywca. Za³o¿ono, ¿e du¿e ró¿nice
d³ugoœci cyklu chowu powinny wywrzeæ wp³yw na ró¿nice wra¿liwoœci cen trzody
i drobiu. Poniewa¿ celem opracowania nie by³o zbudowanie modelu predykcji cen
¿ywca, poza obszarem analiz by³y inne czynniki kszta³tuj¹ce ceny ¿ywca. W pracy
œwiadomie analizowano ceny zbó¿, a nie ceny mieszanek paszowych. Co prawda
nale¿y s¹dziæ, ¿e ceny mieszanek powinny silniej ni¿ ceny zbó¿ wp³ywaæ na ceny
¿ywca, zw³aszcza drobiu, jednak rynki zbó¿ i ¿ywca s¹ jednymi z podstawowych
rynków rolnych. Ewentualne zale¿noœci miêdzy nimi s¹ wiêc same w sobie interesuj¹ce. Równie¿ ze wzglêdów utylitarnych interesuj¹ce jest pytanie czy i w jaki sposób
szoki cenowe na rynku zbó¿ przek³adaj¹ siê na ceny ¿ywca.
W opracowaniu wykorzystano dane o cenach skupu pszenicy, ¿yta, ¿ywca wieprzowego oraz drobiu za okres styczeñ 1996– marzec 2008. Testuj¹c mechanizmy krótkoi d³ugookresowych reakcji pos³u¿ono siê modelami z mechanizmem korekty b³êdem.
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Metodyka badañ
W pracy testowano hipotezê o d³ugookresowym charakterze powi¹zañ miêdzy
cenami ¿ywca a cenami zbó¿. Dlatego konstruuj¹c procedurê badawcz¹ starano siê
przyj¹æ metodykê umo¿liwiaj¹c¹ rozró¿nienie miêdzy krótkookresowymi a d³ugookresowymi dostosowaniami cenowymi. Jednym z czêsto stosowanych w takich
analizach modeli jest model z mechanizmem korekty b³êdem [4]. W pracy wykorzystano model o ogólnej postaci:
(1)
gdzie PA oraz PB to odpowiednio ceny produktów A i B (np. ¿ywca i zbó¿), a ECT
to parametr korekty b³êdem obliczony z tzw. równania kointegruj¹cego. W
równaniu powy¿szym wspó³czynniki ai oraz bj opisuj¹ reakcje o charakterze
krótkookresowym, a ECT reakcje o charakterze d³ugookresowym. Parametry ECT
obliczono jako reszty z równania kointegruj¹cego:
PA,t = a0 b1T + b2PB,t + et

(2)

gdzie T jest zmienn¹ czasow¹. Wprowadzono j¹ do regresji kointegruj¹cej z uwagi na
mo¿liwoœæ zmian w relacjach miêdzy cenami ¿ywca i zbó¿ wynikaj¹cych m.in. ze
zmian w efektywnoœci tuczu. Warunkiem stosowania przedstawionego modelu jest
stwierdzenie kointegracji miêdzy zmiennymi PA i PB. Istnienie zwi¹zków kointegruj¹cych analizowano poprzez testowanie stacjonarnoœci reszt z regresji kointegruj¹cej.
W testowaniu stacjonarnoœci reszt pos³u¿ono siê testem Philipsa-Perrona. W przypadku braku kointegracji z równania (1) nale¿a³oby usun¹æ parametr ECT.
Tabela 1. Stopieñ integracji poszczególnych zmiennych – wyniki testu Philipsa-Perrona
Produkt
Pszenica
¯yto
Trzoda chlewna
Drób

I~0
wartoœæ testu
0,4109
0,7665
0,4161
0,7067

poziom p
0,7980
0,8760
0,7993
0,8646

I~1
wartoœæ testu
–7,3121
–7,3236
–7,6829
–18,3468

poziom p
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

ród³o: obliczenia w³asne.

Jednym z istotnych elementów metodycznych jest podjêcie decyzji co do postaci
zmiennych opisuj¹cych ceny. Zmienne te powinny byæ stacjonarne, co testowano testem Philipsa-Perrona. W przypadku niestacjonarnoœci zmiennych na ich poziomie
testowano analogicznym testem stacjonarnoœæ pierwszych ró¿nic cen. Stwierdzenie
stacjonarnoœci pierwszych ró¿nic cen (I~1) oraz kointegracji uzasadnia u¿ycie
modelu (1).
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W analizie powi¹zañ cenowych istotny jest wybór interwa³u notowañ cenowych.
Zbyt krótkie, ale i zbyt d³ugie interwa³y mog¹ utrudniæ analizy reakcji cenowych.
W przypadku interwa³ów zbyt krótkich powstaje ryzyko koniecznoœci wprowadzenia
zbyt wielu zmiennych do modelu oraz mo¿liwoœæ t³umienia faktycznych reakcji przez
wp³yw krótkookresowych czynników zak³ócaj¹cych. W przypadku interwa³ów zbyt
d³ugich skróceniu ulega liczba obserwacji i mog¹ one nie wystarczaæ do wychwycenia zachodz¹cych reakcji. W pierwszym przypadku narzêdzia analizy mog¹ byæ
zbyt czu³e, w drugim niewystarczaj¹co czu³e. Na potrzeby niniejszej analizy zdecydowano siê przyj¹æ interwa³ kwartalny. We wszystkich analizach ceny wyra¿ano w postaci logarytmów. Wykorzystano notowania GUS dotycz¹ce nominalnych cen skupu
za okres styczeñ 1995–marzec 2008.

Wyniki
W latach 1996–2007 poziom cen ¿ywca i zbó¿ nie uleg³ wiêkszym zmianom
(rys. 1). W poszczególnych latach notowano natomiast du¿e wahania cen. Patrz¹c na
wykres mo¿na zauwa¿yæ podobieñstwo w zachowaniu siê cen trzody i drobiu.
Równie¿ uk³ad szczytów i do³ów cenowych na rynku zbó¿ wykazywa³ podobieñstwo
do uk³adu cen trzody. Szczyty cen zbó¿ wyprzedza³y jednak zazwyczaj o kilka
kwarta³ów szczyty cen trzody. Sugeruje to przep³yw impulsów cenowych od cen zbó¿

Rysunek 1. Ceny skupu trzody chlewnej i drobiu (lewa oœ – ln(z³ · kg–1)) oraz pszenicy (prawa
oœ, ln(z³ · dt–1))
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do cen ¿ywca. Uk³ad szczytów cenowych potwierdza zarazem wystêpowanie oko³o
4-letniego cyklu œwiñskiego.
Analizê zwi¹zków miêdzy cenami zbó¿ a cenami ¿ywca rozpoczêto od testowania
stopnia integracji zmiennych. Jak w przypadku wiêkszoœci szeregów cenowych
równie¿ analizowane w pracy by³y zintegrowane w stopniu jeden. Stacjonarne by³y
wiêc pierwsze ró¿nice cen. Stanowi to argument dla analiz opartych na pierwszych
ró¿nicach cen, a nie na ich poziomie.
Poniewa¿ zmienne by³y niestacjonarne kolejnym krokiem analizy jest ocena czy
zmienne s¹ skointegrowane. Stwierdzenie kointegracji oznacza, ¿e miêdzy parami cen
istniej¹ zwi¹zki d³ugookresowe, chocia¿ w krótkim okresie zale¿noœci miêdzy nimi mog¹
byæ s³abo widoczne. W pracy za³o¿ono, ¿e zwi¹zek miêdzy cenami zbó¿ i ¿ywca ma przede wszystkim charakter d³ugookresowy. Testy na kointegracjê by³y zgodne z t¹ hipotez¹.
W przypadku ka¿dej rozpatrywanej pary zmiennych (trzoda–pszenica, trzoda–¿yto,
drób–pszenica) stwierdzano istnienie kointegracji (reszty z regresji kointegruj¹cej by³y
stacjonarne). Mo¿na wiêc mówiæ o istnieniu d³ugookresowej równowagi miêdzy cenami
¿ywca, a cenami zbó¿. Szoki cenowe na którymœ z rynków powinny uruchamiaæ proces
dochodzenia do tej równowagi. Równoczeœnie istnienie kointegracji uzasadnia analizê
przyczynowoœci w sensie Grangera miêdzy parami zmiennych. Analiza ta nie rozstrzyga
co prawda czy merytorycznie miêdzy parami zmiennych istniej¹ zwi¹zki przyczynowe.
Okreœla jedynie czy wprowadzenie informacji o minionych wielkoœciach jednej zmiennej
pozwala lepiej wyjaœniaæ zachowanie innej zmiennej. Wyniki testów na przyczynowoœæ
Grangera zestawiono w tabeli 2. Sugeruj¹ one przebieg impulsów cenowych od rynku
zbó¿ do rynku ¿ywca. Taki charakter zale¿noœci zgodny jest z przes³ankami teoretycznymi. Zmiana cen zbó¿ powoduje zmianê uwarunkowañ poda¿owych na rynku ¿ywca
i z opóŸnieniem przek³ada siê na jego ceny. Zmiana cen mo¿e co prawda wp³ywaæ na
wielkoœæ poda¿y w przysz³oœci, co przek³ada³o by siê na popyt na zbo¿a, a w konsekwencji na ich ceny, jednak mechanizm ten jest znacznie bardziej skomplikowany ni¿
mechanizm powi¹zañ cen ¿ywca z cenami zbó¿. Zak³ada on siln¹ reakcjê poda¿y ¿ywca
na zmiany jego cen, co w rzeczywistoœci nie musi byæ obserwowane. Ponadto rynek zbó¿
ma bardziej miêdzynarodowy charakter ni¿ ceny ¿ywca. Poziom cen zbó¿ na rynku
krajowym wynika wiêc w wiêkszym stopniu z uwarunkowañ rynku miêdzynarodowego.
Tabela 2. Zwi¹zki miêdzy parami zmiennych – wyniki testów na przyczynowoœæ Grangera
Pary zmiennych*
Pszenica – trzoda chlewna
Trzoda chlewna – pszenica
Pszenica – drób
Drób – pszenica
¯yto – trzoda chlewna
Trzoda chlewna – ¿yto

Test F
wartoœæ
3,3946
0,9088
8,4975
1,0403
2,7483
0,5226

poziom p
0,0430
0,4108
0,0008
0,3623
0,0756
0,5968

* Pierwsza zmienna testowana jako bêd¹ca przyczyn¹.
ród³o: obliczenia w³asne.

Dominuj¹cy kierunek
zale¿noœci
Psz

Trz

Psz

D

¯

Trz
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Przeprowadzone analizy wskazuj¹, ¿e ceny ¿ywca i zbó¿ s¹ zmiennymi zintegrowanymi w stopniu jeden i zarazem skointegrowane ze sob¹. Taki charakter zmiennych
daje podstawê do u¿ycia modelu z mechanizmem korekty b³êdem. Analizê przeprowadzono jedynie wzglêdem pierwszych ró¿nic cen trzody oraz drobiu, zgodnie
z sugestiami wynikaj¹cymi z analizy przyczynowoœci. Parametry poszczególnych
modeli przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Modele transmisji cen miêdzy cenami ¿ywca a cenami zbó¿
Parametry
Sta³a

Trzoda–pszenica
0,0066
(0,6896)

PB(–2)
ECT(–1)
R2
Test B-G*

–0,3820
(0,0014)
0,20
0,1642

Drób–pszenica
0,0002
(0,9853)
0,1525
(0,0643)
–0,6745
(0,0000)
0,45
0,2811

Trzoda–¿yto
0,0066
(0,6849)

–0,3880
(0,0012)
0,21
0,1761

* Test na autokorelacjê reszt Breuscha-Godfreya.
ród³o: obliczenia w³asne.

Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ hipotezê o s³abych krótkookresowych reakcjach
cen ¿ywca na zmiany cen zbó¿. W ¿adnym z analizowanych modeli nie stwierdzono
istotnego wp³ywu bie¿¹cych i opóŸnionych zmian cen zbó¿ na ceny trzody chlewnej.
W przypadku cen drobiu uwidoczni³ siê natomiast wp³yw opóŸnionych o dwa okresy
zmian cen pszenicy. Reakcja ta, choæ nie by³a silna, potwierdza bardziej krótkookresowy charakter procesów dostosowawczych na rynku drobiu, wynikaj¹cy ze
znacznie krótszych cykli produkcyjnych ni¿ w przypadku trzody chlewnej. Nawet
jednak w tym przypadku reakcja krótkookresowa by³a relatywnie s³aba.
We wszystkich modelach najistotniejsz¹ zmienn¹ wp³ywaj¹c¹ na zmiany cen
¿ywca by³ parametr ECT. Opisuje on dochodzenie do równowagi d³ugookresowej
miêdzy cenami ¿ywca a cenami zbó¿, a samo zaburzenie równowagi spowodowane
jest zmian¹ cen zbó¿. Zgodnie z teori¹ w ka¿dym przypadku parametry ECT by³y
ujemne. Je¿eli wiêc ceny na rynku zbó¿ rosn¹ powsta³a nierównowaga przejawia siê
zmniejszeniem rozstêpu cenowego miêdzy rynkami. W reakcji ceny ¿ywca zaczynaj¹
stopniowo rosn¹æ, a¿ przywrócona zostanie d³ugookresowa relacja. Odwrotne procesy zachodz¹, gdy ceny zbó¿ ulegn¹ obni¿eniu.
Wielkoœæ parametru ECT opisuje szybkoœæ dochodzenia do d³ugookresowej
równowagi cenowej. Im jest on bli¿szy –1 tym procesy dostosowawcze przebiegaj¹
szybciej. Porównanie wyraŸnie wskazuje na szybszy przebieg procesów dostosowawczych na rynku drobiu. Na podstawie wielkoœci parametrów ECT mo¿na szacowaæ, ¿e szok cenowy na rynku zbó¿ praktycznie w pe³ni przenoszony jest na ceny
¿ywca wieprzowego po oko³o 7 kwarta³ach. W przypadku cen drobiu okres ten
wynosi oko³o 3 kwarta³y, choæ ju¿ po up³ywie jednego kwarta³u wiêksza czêœæ szoku

Wp³yw cen zbó¿ na ceny ¿ywca

109

cenowego na rynku zbó¿ jest zaabsorbowana przez rynek drobiu. Ponadto zmiany cen
zbó¿ w znacznie mniejszym stopniu t³umacz¹ zmiany cen trzody chlewnej ani¿eli
zmiany cen drobiu. O ile zmiany cen zbó¿ t³umaczy³y prawie po³owê zmiennoœci cen
drobiu, to w przypadku cen trzody tylko jedn¹ pi¹t¹.
Jednym z g³ównych czynników wywo³uj¹cych szoki cenowe na rynku zbó¿ s¹
wahania zbiorów w kolejnych latach. W przypadku cen ¿ywca procesy dostosowawcze trwaj¹ jednak znacznie d³u¿ej ni¿ okres od jednego zbioru zbó¿ do drugiego.
W konsekwencji szok cenowy, wynikaj¹cy np. ze spadku zbiorów, by³by przenoszony
tylko w czêœci na ceny trzody, gdyby w kolejnym roku nast¹pi³ wzrost zbiorów zbó¿.
W przypadku cen drobiu mo¿liwe jest natomiast pe³ne przeniesienie szoku cenowego.
Tym miêdzy innymi mo¿na t³umaczyæ stwierdzon¹ w analizie mniejsz¹ wra¿liwoœæ
cen trzody na zmiany cen zbó¿.

Podsumowanie
Koszty pasz stanowi¹ jeden z g³ównych sk³adników kosztów produkcji trzody
chlewnej i drobiu, a wahania cen pasz w zasadniczym stopniu wp³ywaj¹ na wahania
tych kosztów. St¹d analizuj¹c i prognozuj¹c sytuacjê na rynku miêsa, du¿¹ uwagê
przywi¹zuje siê do sytuacji na rynku pasz. Dokonuj¹c tych analiz przyjmuje siê
za³o¿enie, ¿e zmiany cen zbó¿, poprzez zmianê kosztów produkcji, wp³yn¹ na zmianê
cen ¿ywca.
Przeprowadzone analizy wskazuj¹ jednak, ¿e proces przenoszenia cen zbó¿ na
ceny ¿ywca ma charakter d³ugookresowy. Oznacza to, po pierwsze, ¿e ceny ¿ywca nie
reaguj¹ lub reaguj¹ s³abo na bie¿¹ce zmiany cen zbó¿. Zmiana cen zbó¿ narusza natomiast d³ugookresow¹ relacjê cenow¹ i dopiero w wyniku owego naruszenia wywo³ywana jest reakcja cenowa na rynku ¿ywca, stopniowo przywracaj¹ca d³ugookresow¹ relacjê. Sam proces dochodzenia do równowagi d³ugookresowej jest znacznie
szybszy na rynku drobiu ni¿ na rynku trzody chlewnej. Ponadto w przeprowadzonych
analizach stwierdzano wyraŸnie silniejszy zwi¹zek cen drobiu ni¿ trzody z cenami
zbó¿. Buduj¹c dwu–trzymiesiêczne prognozy cenowe dla rynku trzody chlewnej
mo¿na w zasadzie pomijaæ sytuacjê cenow¹ na rynku zbó¿. Dopiero dla d³u¿szego
okresu prognostycznego, powy¿ej 6 miesiêcy ceny zbó¿ nabieraj¹ znaczenia. Inaczej
jest w przypadku drobiu, gdzie nawet dla relatywnie krótkich okresów prognostycznych znaczenie cen zbó¿ jest istotne.
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Linkages between
the livestock and cereal grain prices
Key words: prices, careal grain, hog, poultry

Summary
Paper examined the transmission mechanism between livestock prices and cereal
grain prices. Models with error correction mechanism were used in analysis. It was
found a long-term integration between livestock prices and grain prices. After price
shock on the grain market chicken prices returned to the long-term equilibrium much
faster than the hog prices.
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21 wrzeœnia 2008 zmar³ w wieku 87 lat prof. dr hab. Stanis³aw Moskal, emerytowany pracownik Katedry Chemii Rolniczej SGGW. Odszed³ od nas cz³owiek ciesz¹cy siê ogromnym autorytetem w œrodowisku akademickim naszej uczelni i kraju,
szanowany w gremiach naukowych za ogromn¹ pracowitoœæ, za dzia³alnoœæ naukow¹
i spo³eczn¹. By³ powszechnie lubianym nauczycielem i wychowawc¹ wielu pokoleñ
studentów i pracowników naukowych.

Profesor S. Moskal urodzi³ siê 10 listopada 1921 r. w Kroœnie. W 1943 r. ukoñczy³
Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Suchodole k. Krosna. ¯yciorys profesora jest doœæ typowy dla
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w czasopismach naukowych. Prócz tego by³ autorem kilkunastu rozdzia³ów w ksi¹¿kach i podrêcznikach akademickich, kilkunastu skryptów akademickich i in. Publikowane przez profesora prace naukowe mia³y du¿y ³adunek wyników badañ, by³
bowiem profesor pracowity i wymagaj¹cy w stosunku do wyników swoich badañ,
czego wymaga³ równie¿ od innych. Tematyka badawcza profesora mia³a przewa¿nie
charakter nowatorski w kraju i za granic¹, co wynika³o z jego licznych podró¿y do
oœrodków naukowych wielu krajów.
Ju¿ na pocz¹tku swojej kariery naukowej ukoñczy³ kurs stosowania izotopów
w biologii, który upowa¿nia³ Go do prowadzenia badañ z u¿yciem izotopów promieniotwórczych. Z upowa¿nienia prof. M. Górskiego bra³ udzia³ w uruchomieniu
pierwszej w Polsce Rolniczej Pracowni Izotopowej PAN (1956), która zosta³a zlokalizowana w Katedrze Chemii Rolnej SGGW.
Dla pog³êbienia wiedzy z zakresu zastosowania izotopów promieniotwórczych
odby³ kilka sta¿y w zagranicznych oœrodkach naukowych w Belgii, Holandii, Zwi¹zku Radzieckim, USA i Anglii.
Ta rozleg³a aktywnoœæ naukowa profesora na arenie miêdzynarodowej wywiera³a
zapewne du¿y wp³yw na podejmowane przez Niego tematy badawcze. Tematy tych
badañ, a szczególnie dotycz¹ce fosforu, by³y równie¿ przedmiotem 6 prac doktorskich, których promotorem by³ prof. S. Moskal. W liczbie tej by³y 4 doktoraty
zagraniczne. Profesor by³ równie¿ promotorem 52 prac magisterskich.
Prof. S. Moskal by³ i jest dobrze znany i ceniony spo³ecznoœci akademickiej
naszej uczelni. Przez wiele lat pracowa³ spo³ecznie w Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego oraz w Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW. Szczególnie prac¹ w Stowarzyszeniu zaskarbi³ sobie szacunek, godny do naœladowania, któremu mo¿na by³o
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cz³onkiem zarz¹du, 1974–1977 wiceprzewodnicz¹cym, a w latach 1977–2001 przewodnicz¹cym. W roku 2002 zosta³ Prezesem Honorowym tego Stowarzyszenia.
Z racji pe³nienia tych funkcji wielokrotnie organizowa³ ró¿ne uroczystoœci zwi¹zane
z upamiêtnieniem bohaterskich czynów pracowników naszej Uczelni.
Jeszcze wiêksza by³a spo³eczna aktywnoœæ profesora w ró¿nych organizacjach
poza granicami Uczelni. Ju¿ w latach 1952–1959 by³ sekretarzem komisji ds. Stosowania Nawozów Azotowych przy PKPG. Od roku 1969 by³ przewodnicz¹cym
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i w latach 1987–1995 prezesem. W roku 1995 zosta³ Prezesem Honorowym PTG.
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Stanowisko Komitetu Ochrony Roœlin
Polskiej Akademii Nauk
w sprawie zmniejszaj¹cych siê mo¿liwoœci
ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych

Cz³onkowie Komitetu Ochrony Roœlin PAN na swym plenarnym posiedzeniu
w dniu 15 paŸdziernika br. w Oddziale IOR-PIB w Soœnicowicach omówili aktualne
zasady rejestracji œrodków ochrony roœlin w Polsce, uwarunkowania utrudniaj¹ce
realizacjê ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych oraz rozwój integrowanych metod
ochrony roœlin w œwietle dokumentów przygotowanych przez Uniê Europejsk¹.
Cz³onkowie Komitetu z du¿ym niepokojem zwrócili uwagê na pogarszaj¹ce siê
mo¿liwoœci prowadzenia prawid³owej ochrony wielu upraw przed organizmami
szkodliwymi.
Ju¿ obecnie brak jest œrodków zalecanych do ochrony niektórych grup roœlin
(roœliny sadownicze, ozdobne, w³ókniste, przemys³owe, lecznicze), co w praktyce
oznacza brak mo¿liwoœci ich ochrony przed chorobami i szkodnikami.
Stan ten jest konsekwencj¹ zmniejszaj¹cej siê liczby dopuszczonych do obrotu
i stosowania pestycydów, wynikaj¹cej z realizowanego na podstawie Dyrektywy
91/414 EWG ponownego przegl¹du wszystkich substancji aktywnych œrodków stosowanych na terenie Unii Europejskiej i cofniêcie zezwoleñ dla ponad po³owy
stosowanych wczeœniej zwi¹zków. Inn¹ przyczyn¹ jest wynikaj¹ce z ograniczonego
zainteresowania producentów œrodków ochrony roœlin, prowadzeniem badañ w uprawach ma³oobszarowych, ograniczenie zakresu stosowania wielu œrodków.
Sytuacja ta jest tak¿e wynikiem opóŸnieñ w procedurze rejestracji œrodków
ochrony roœlin w Polsce i chocia¿ w ostatnim okresie nast¹pi³a tu znaczna poprawa, to
jednak nadal wystêpuj¹ powa¿ne zaleg³oœci. Powa¿nym problemem jest brak œrodków na badania naukowe zmierzaj¹ce do opracowania alternatywnych metod ochrony upraw wraz z ocen¹ ich skutecznoœci i przydatnoœci w ochronie upraw ma³oobsza-
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rowych. Niestety, tak¿e i organizacje rolnicze nie wykazuj¹ wiêkszego zainteresowania wspó³prac¹ i wspó³finansowaniem badañ dotycz¹cych metod alternatywnych
i mo¿liwoœci rozszerzenia na uprawy ma³oobszarowe obecnego zakresu stosowania
œrodków ochrony roœlin.
Nastêpstwem opisanej sytuacji bêd¹ niew¹tpliwie:
l wysokie straty w plonach i brak ekonomicznego uzasadnienia uprawy niektórych
roœlin;
l stosowanie œrodków ochrony roœlin niezgodnie z ich etykiet¹ – instrukcj¹ stosowania, a wiêc niezgodnie z prawem;
l zwiêkszenie ryzyka powstawania ras odpornych organizmów szkodliwych;
l zakup œrodków w krajach spoza Unii Europejskiej i ich nielegalne wwo¿enie do
Polski.
Uwzglêdnienie dyskutowanego obecnie w Unii Europejskiej zast¹pienia Dyrektywy 91/414 nowym Rozporz¹dzeniem oraz wejœcie w ¿ycie strategii tematycznej
„Zrównowa¿one Stosowanie Pestycydów” bez podjêcia wymaganych dzia³añ spowoduje, ¿e przedstawiona sytuacja bêdzie ulegaæ dalszemu pogorszeniu.
Maj¹c na uwadze spe³nienie norm UE, a przede wszystkim d¹¿¹c do zabezpieczenia mo¿liwoœci prawid³owej ochrony upraw i uzyskania wysokich i dobrych
jakoœciowo plonów, cz³onkowie Komitetu Ochrony Roœlin sugeruj¹ Panu Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwa¿enie podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. Powo³anie Zespo³u Koordynuj¹cego badania w zakresie ochrony upraw ma³oobszarowych oraz stosowania œrodków ochrony roœlin na ma³ym areale wraz
z ustaleniem jednostki sprawuj¹cej nadzór nad realizacj¹ tych zadañ.
2. Spowodowanie spotkania powo³anego Zespo³u z przedstawicielami Zrzeszeñ
Producentów i innych organizacji rolniczych w celu ustalenia listy potrzeb
badawczych oraz udzia³u organizacji rolniczych w finansowaniu tych badañ.
3. Wyst¹pienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o utworzenie specjalnego grantu na prowadzenie badañ w zakresie ustalonym przez powo³any Zespó³
i zaakceptowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Przyspieszenie procedury rejestracji œrodków ochrony roœlin, daj¹c pierwszeñstwo œrodkom, które s¹ przewidziane do stosowania w uprawach ma³oobszarowych, a tak¿e stworzenie prawnych mo¿liwoœci uproszczonej procedury rejestracji œrodków ochrony roœlin, które mog¹ byæ stosowane w miejsce œrodków
wycofanych.
5. Wyst¹pienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o ustalenie grantu na
opracowanie alternatywnych metod ochrony roœlin.
6. Zwiêkszenia nak³adów na realizacjê nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Programów Wieloletnich w zakresie zadañ dotycz¹cych zwalczania agrofagów z jednoczesnym uwzglêdnieniem wysokiego bezpieczeñstwa cz³owieka i œrodowiska.
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Przedstawiaj¹c powy¿sze, Komitet Ochrony Roœlin PAN zwraca uprzejmie uwagê na priorytetowe znaczenie ww. zagadnieñ dla polskiego rolnictwa i potrzebê
szybkiego podjêcia dzia³añ. W przeciwnym razie, sytuacja bêdzie ulega³a ci¹g³emu
pogarszaniu, prowadz¹c do znacznych strat w plonowaniu albo do niezgodnego
z prawem stosowania œrodków ochrony roœlin, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Prof. dr hab. Stefan Pruszyñski
Przewodnicz¹cy KOR PAN
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