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Tomasz Józef Brandyk urodzi³ siê 12 wrzeœnia w 1951 r. w Bydgoszczy,
w rodzinie inteligenckiej. Szko³ê podstawow¹ i œredni¹ ukoñczy³ w rodzinnym
mieœcie. Maturê uzyska³ w 1969 roku w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Studiowa³
w latach 1969–1974 na Wydziale Melioracji Wodnych Szko³y G³ównej Gos-
podarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera me-
lioracji wodnych, co by³o kontynuacj¹ rodzinnych tradycji oraz zainteresowañ
zawodowych Ojca.

Pracê naukow¹ rozpocz¹³ bezpoœrednio po studiach w Instytucie Melioracji
i Gospodarki Wodnej SGGW, a po reorganizacji struktury wydzia³owej w Katedrze
Melioracji Rolnych i Leœnych (obecnie Katedra Kszta³towania Œrodowiska). W 1982 r.
obroni³ pracê doktorsk¹ pt. „Regulowanie uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej
w systemie nawodnieñ podsi¹kowych”, wykonan¹ pod kierunkiem prof. dr. hab.
Piotra Kowalika z Politechniki Gdañskiej, uzyskuj¹c tytu³ doktora nauk technicz-
nych. W 1990 roku na podstawie oceny ca³okszta³tu dorobku naukowego i rozprawy
pt. „Podstawy regulowania uwilgotnienia gleb dolinowych” nadano Mu stopieñ
doktora habilitowanego nauk rolniczych. Stopnie naukowe zosta³y nadane Mu
uchwa³ami Rady Wydzia³u Melioracji Wodnych SGGW (obecnie Wydzia³ In¿ynierii
i Kszta³towania Œrodowiska). Tytu³ profesora otrzyma³ w 1998 roku. Ca³e swoje ¿ycie
zawodowe przepracowa³ w SGGW, na stanowiskach asystenta, starszego asystenta,
adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

W pierwszych latach zatrudnienia odby³ szereg sta¿y naukowych krajowych
i zagranicznych, w czasie których zapozna³ siê z prac¹ wielu oœrodków badawczych.
W 1978 roku odby³ pó³roczny sta¿ na Uniwersytecie w Iowa (USA), w 1982
przebywa³ 6 miesiêcy na Uniwersytecie w Wageningen (Holandia), a w latach
1983–1985 by³ zatrudniony na Uniwersytecie w Dublinie (Irlandia). Odby³ tak¿e
sta¿e krótkoterminowe w kilku uczelniach: Silsoe College (W. Brytania), Katholieke
Universiteit Leuven i Gent University (Belgia), Uniwersytety w Rostocku i Han-
nowerze (Niemcy), Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu (Austria), Ankara University
(Turcja) oraz Purdue University (USA). Realizowa³ wspólny projekt badawczy
z Université Laval (Kanada).

Podczas sta¿y naukowych i w póŸniejszym okresie wspó³pracowa³ ze znakomi-
tymi naukowcami w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowania modelowania
matematycznego ruchu wody w strefie nienasyconej oœrodków glebowo-grunto-
wych. Wspó³praca ta zaowocowa³a efektywn¹ wymian¹ naukow¹ w formie wspól-
nych publikacji, seminariów i konferencji naukowych, a tak¿e udzia³em w projekcie
badawczym EUROPEAT, realizowanym w ramach V Ramowego Programu Unii
Europejskiej.

Zainteresowania badawcze prof. T. Brandyka obejmowa³y nastêpuj¹ce problemy
naukowe:
� zmiana parametrów fizycznych i wodnych gleb pod wp³ywem nawodnieñ nawo-

¿¹cych i oczyszczaj¹cych,
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� metody pomiaru parametrów glebowych charakteryzuj¹cych ruch wody w strefie
nienasyconej wraz z ocen¹ ich zmiennoœci przestrzennej,

� zastosowanie modelowania matematycznego w gospodarce wodnej gleb dolinowych,
� uwzglêdnienie uwilgotnienia gleby w modelach zmian klimatu,
� gospodarowanie wod¹ dla potrzeb ochrony i renaturyzacji zdegradowanych gleb

torfowych,
� analiza przep³ywu wody w glebach o zmiennej geometrii,
� usprawnienie gospodarowania wod¹ na obszarze Biebrzañskiego Parku Narodowego.

Na dorobek naukowy, wdro¿eniowy oraz in¿ynierski zgromadzony w okresie
dzia³alnoœci zawodowej sk³ada siê 388 pozycji, z czego 170 opublikowanych. Wœród
prac opublikowanych 96 to oryginalne naukowo-badawcze prace twórcze, 8 to
podrêczniki i skrypty, a 66 inne publikacje (przegl¹dowe, monografie, dotycz¹ce
postêpu wiedzy melioracyjnej, popularnonaukowe). Spoœród opublikowanych orygi-
nalnych prac naukowo-badawczych 55 prac ukaza³o siê w jêzyku angielskim. Wiele
z tych publikacji mia³o pionierski charakter, wytyczaj¹cy nowe kierunki badañ.

Tomasz Brandyk wyg³osi³ 18 referatów w jêzyku angielskim na miêdzynarodo-
wych konferencjach i kongresach, 16 referatów na krajowych sympozjach oraz 18
odczytów i wyk³adów popularyzuj¹cych wiedzê z zakresu kszta³towania œrodowiska
rolniczego, z czego 12 w ró¿nych oœrodkach uniwersyteckich za granic¹.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi³ wyk³ady, æwiczenia i seminaria na ró¿-
nych kierunkach studiów: In¿ynieria œrodowiska, Ochrona œrodowiska, Budownic-
two. Ostatnio prowadzi³ wyk³ady z nastêpuj¹cych przedmiotów: Fizyka oœrodków
porowatych, Podstawy melioracji, Systemy nawodnieñ. Ochrona mokrade³ i gleb
organicznych oraz wyk³ady w jêzyku angielskim – Hydrogenic soils, Soil hydrology.
By³ wspó³autorem skryptu „Æwiczenia z melioracji rolniczych – drenowanie” (1980,
1988) oraz podrêczników „Wspó³czesne problemy melioracji” (1993), „Ochrona
i zrównowa¿ony rozwój œrodowiska wiejskiego” (1996), „Geosyntetyki w konstruk-
cjach in¿ynierskich” (2000). „The quality of organic soil and peat materials in agricul-
ture” (2002), „Torfowiska i torf” (2002).

Prof. Tomasz Brandyk mia³ znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie kszta³cenia m³odych
kadr. By³ promotorem 5 zakoñczonych przewodów doktorskich, mia³ kolejnych
doktorantów, którzy pracowali pod Jego kierunkiem nad realizacj¹ nowatorskich
tematów badawczych. By³ opiekunem kilkudziesiêciu prac magisterskich i in¿y-
nierskich. Wykona³ znaczn¹ iloœæ recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz
wniosków na stanowiska lub tytu³ profesora. Wykona³ dla potrzeb Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytu³ów (której by³ wieloletnim cz³onkiem), oceny poziomu przewodów
doktorskich oraz opiniowa³ wnioski o uprawnienia ró¿nych wydzia³ów i instytutów
do nadawania stopni naukowych. By³ promotorem w nadaniu godnoœci doktora
honoris causa prof. Janosowi Bogardiemu z Uniwersyteu Rolniczego w Wageningen.

Szczególne zas³ugi mia³ prof. T. Brandyk w zakresie organizacji nauki. W latach
1994–1999 by³ przez 2 kadencje dziekanem Wydzia³u Melioracji i In¿ynierii Œro-
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dowiska SGGW, w latach 2000–2008 by³ kierownikiem Katedry Kszta³towania
Œrodowiska, a tak¿e cz³onkiem ró¿nych komisji rektorskich i senackich w SGGW.
By³ Wiceprezydentem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS) od
2006 r. oraz cz³onkiem Komisji III tego stowarzyszenia „Agricultural Use of Peat”
(od 2000 r., a w latach 2000–2004 przewodniczy³ tej komisji), cz³onkiem Sekcji III
Nauk Biologicznych, Rolnych i Leœnych CK ds. SiT od 2003 r., cz³onkiem prezydium
Komitetu Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska Rolniczego PAN (od 1999 r.), wiceprze-
wodnicz¹cym Polskiego Komitetu Narodowego Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Torfowego (od 2005 r.), od 1999 r. cz³onkiem Prezydium Komitetu Krajowego
Miêdzynarodowej Komisji Nawodnieñ i Odwodnieñ (ICID), cz³onkiem Rad Nauko-
wych: Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielo-
nych w Falentach k. Warszawy, Zak³adu Badañ Œrodowiska Rolniczego i Leœnego
PAN w Poznaniu (obecnie Instytutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN), cz³on-
kiem Komitetu Redakcyjnego „Postêpy Nauk Rolniczych”, cz³onkiem Rad Re-
dakcyjnych czasopism: „Academia”, „Acta Agrophysica”, „Peatlands International”,
„Woda, Œrodowisko, Obszary wiejskie”, przewodnicz¹cym Rady Programowej „Ze-
szytów Problemowych Postêpów Nauk Rolniczych”. By³ cz³onkiem Sekcji „Gospo-
darki Wodnej i Leœnej oraz Kszta³towania Obszarów Rolnych i Leœnych” Komitetu
Badañ Naukowych.

Doceniaj¹c dorobek i autorytet naukowy w 2002 r. zosta³ wybrany na cz³onka
korespondenta PAN. W Akademii pe³ni³ liczne funkcje, w tym by³ wiceprzewod-
nicz¹cym V Wydzia³u PAN oraz przewodnicz¹cym Komisji Wydawniczej tego
Wydzia³u. By³ cz³onkiem Prezydium Oddzia³u PAN w Lublinie.

Prof. Tomasz Brandyk by³ wybitnym autorytetem w zakresie kszta³towania
œrodowiska rolniczego, gospodarowania zasobami torfowisk, gospodarowania zaso-
bami wody na terenach rolniczych i leœnych. Wyrazem uznania dla Jego dokonañ
naukowych by³o nadanie Mu godnoœci doktora honoris causa przez Akademiê
Rolnicz¹ we Wroc³awiu w 2005 r. (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Za dzia³alnoœæ naukow¹ wyró¿niony by³ nagrodami Ministra Edukacji Narodo-
wej (1983, 1994, 2001, 2003), wielokrotnie nagrodami Rektora SGGW (za dzia³al-
noœæ naukow¹ i organizacyjn¹). Odznaczony by³ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1997),
odznak¹ honorow¹ za „Zas³ugi dla SGGW” (2000) oraz Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (2002).

By³ cz³owiekiem szlachetnym, pogodnym, ¿yczliwym, bardzo pracowitym, po-
wszechnie lubianym. Cieszy³ siê sympati¹ i uznaniem œrodowiska naukowego zwi¹za-
nego z agrofizyk¹, in¿ynieri¹ i kszta³towaniem œrodowiska oraz szeroko rozumianymi
naukami rolniczymi.

Zmar³ nagle 16 maja 2009 r. w Warszawie, w wieku 58 lat. Zosta³ pochowany na
Cmentarzu Parafialnym przy Koœciele œw. Anny w Wilanowie, na którym wczeœniej,
w 2000 roku, pochowano Jego ¿onê Danutê. By³ wdowcem. Osieroci³ 2 doros³ych
synów: Andrzeja i Paw³a.
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Prof. Tomasz Brandyk zmar³ przedwczeœnie. Mia³ jeszcze wiele planów badaw-
czych, o czym czêsto i chêtnie rozmawia³ z przyjació³mi, mia³ niedokoñczone opraco-
wania i ksi¹¿ki naukowe, pozostawi³ bez swojej opieki doktorantów i magistrantów.
¯egna³o Go 22 maja 2009 r. podczas mszy œwiêtej i ceremonii pogrzebowej na
cmentarzu, prócz rodziny, wielu przyjació³, wspó³pracowników, studentów i dokto-
rantów. By³y wyst¹pienia rektora SGGW, Wydzia³u In¿ynierii i Kszta³towania Œro-
dowiska, Wydzia³u V PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, w których
wyra¿ano ¿al i smutek oraz przypomniano sylwetkê tego wybitnego uczonego,
nauczyciela akademickiego, niezawodnego przyjaciela i kolegê.

Andrzej Grzywacz
1
, Edward Pierzgalski

2

1 Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN
2 Komitet Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska Rolniczego PAN
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Wp³yw warunków stresowych na koordynacjê

wytwarzania i dystrybucji fotoasymilatów

Zofia Starck

Katedra Fizjologii Roœlin, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego,
02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159

e-mail: kfr@sggw.pl

S³owa kluczowe: akceptory i donory fotoasymilatów, fotosynteza, funkcja
cukrów, konkurencja, stresy

Wprowadzenie

Niniejszy artyku³ nie jest prac¹ przegl¹dow¹; zawiera zebrane myœli na temat
wspó³zale¿noœci donory–akceptory w warunkach stresowych, prezentowane na kon-
ferencji „Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors” (Kraków,
16–19 September, 2009). Praca ta stanowi pewnego rodzaju kontynuacjê rozwa¿añ,
dotycz¹cych wp³ywu dystrybucji fotoasymilatów na wielkoœæ plonu [62]. Przed-
stawione s¹ przyk³adowo wybrane wyniki badañ z ostatnich lat, lecz w oparciu
o klasyczne, starsze doœwiadczenia, stanowi¹ce jak to okreœli³ Levitt [32] istotn¹
wartoœæ – „Przesz³oœci dla przysz³oœci” („Past to the future”). Przedyskutowano
wyniki doœwiadczeñ, ilustruj¹ce koordynacjê pomiêdzy donorami i akceptorami foto-
asymilatów, umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie homeostazy ca³ego organizmu w nieko-
rzystnych warunkach œrodowiska. Figlerowicz i Sobiecki [17] stwierdzili, ¿e biologia
roœlin po raz pierwszy znalaz³a siê w sytuacji celowoœci zaprzestania poszukiwania
nowych faktów, natomiast istnieje koniecznoœæ ponownej ich analizy i interpretacji.

W czasie stresów jednym z warunków przetrwania jest sprawny odbiór sygna³ów
(czêsto niekorzystnych) ze œrodowiska zewnêtrznego i podejmowanie „adaptacyj-
nych decyzji”, uruchamiania lub modernizacji programów, nakreœlaj¹cych przebieg
procesów ¿yciowych. W du¿ym stopniu dotycz¹ one koordynacji pomiêdzy produk-
cj¹ substancji pokarmowych i ich dystrybucj¹ w ca³ym organizmie. Stresy prawie
zawsze nie tylko ograniczaj¹ produkcjê fotosyntetyczn¹, ale równie¿ narzucaj¹
koniecznoœæ uruchamiania energoch³onnych procesów zwi¹zanych z aklimatyzacj¹
i adaptacj¹ do niekorzystnych warunków œrodowiska. Dotycz¹ one wszystkich pozio-
mów organizacji roœliny: od molekularnego do holistycznego. Wymaga to sta³ej
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koordynacji pomiêdzy donorami (g³ównie asymiluj¹cymi CO2) a ich akceptorami,
najczêœciej organami heterotroficznymi, pe³ni¹cymi rozmaite funkcje. W nieko-
rzystnych warunkach zachodzi koniecznoœæ „adaptacyjnych zmian” w ³añcuchu
hierarchii potrzeb poszczególnych akceptorów, których zwiêkszona aktywnoœæ mo¿e
zapobiec lub przynajmniej ograniczyæ negatywne skutki stresu.

Realizacja powy¿szych przystosowañ wymaga sprawnie dzia³aj¹cej sygnalizacji
miêdzyorganowej. Cz¹steczki sygna³owe przemieszczane s¹ na du¿e odleg³oœci przez
floem, pe³ni¹cy funkcjê „magistrali informacji” [59, 61]. W ostatnim okresie coraz
wiêcej uwagi przywi¹zuje siê do mechanizmów transmisji i odbioru sygna³ów
elektrycznych [14, 61]. Obecnie rozwija siê nowa dyscyplina – neurobiologia roœlin.
Wierzcho³kom korzenia przypisuje siê aktywnoœæ analogiczn¹ do neuronów (ang.
neuronal-like activity). Auksyny s¹ traktowane jak swego rodzaju neurotransmitery,
przewodz¹ce w organizmie roœliny informacje na du¿e odleg³oœci, np. z korzeni do
pêdu. Wierzcho³ki wzrostu korzeni porównuje siê do mózgu u zwierz¹t (ang. brain-
like command centers), stanowi¹ce niejako „centra dowodzenia” [3, 5]. Powy¿sza
interpretacja sposobu przekazywania informacji pomiêdzy oddalonymi organami
sugeruje, ¿e roœlina po odbiorze sygna³u jest zdolna podejmowaæ „decyzje”, czyli
przejawia pewnego rodzaju inteligencjê, umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê optymalnej stra-
tegii [69]. Pogl¹dy te wymagaj¹ jeszcze dalszych badañ.

Dobór metod pomiarów warunkiem prawid³owych wniosków

Szukaj¹c wyjaœnienia, jaki jest mechanizm wspó³dzia³ania donorów i akceptorów
fotoasymilatów, nale¿y na wstêpie koniecznie przedyskutowaæ poprawnoœæ metod
wykorzystywanych w tego typu badaniach. Charakteryzuj¹c proces fotosyntezy
najczêœciej autorzy opieraj¹ siê na pomiarach intensywnoœci asymilacji CO2. Natych-
miast pojawia siê w¹tpliwoœæ: w jakim stopniu uzyskane dane, wynikaj¹ce zwykle
z pomiaru fotosyntezy ma³ego fragmentu blaszki liœciowej, koreluj¹ ze wzrostem
ca³ej roœliny?. Sims i in. [56] przedyskutowali ten problem na podstawie badañ,
wykonanych na soi, porównuj¹c pomiary intensywnoœci fotosyntezy liœcia z asymila-
cj¹ CO2 ca³ej roœliny przy ró¿nym stê¿eniu dwutlenku wêgla w otoczeniu i w kamerze,
w której zamieszczono mierzony liœæ. Uzyskane wyniki nie dawa³y jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie jak reaguje liœæ, a jak ca³a roœlina na wzrastaj¹ce stê¿enie
dwutlenku wêgla.

Pomiar wymiany gazowej ma³ego fragmentu liœcia nie charakteryzuje globalnej
asymilacji CO2, a w konsekwencji produkcji biomasy w ci¹gu ca³ej doby. W warun-
kach naturalnych, z regu³y zmienne s¹ warunki: temperatura, liczba godzin w ci¹gu
których zachodzi fotosynteza z ró¿n¹ intensywnoœci¹ i inne. St¹d Kruger i Volin [31]
postuluj¹ obliczanie produkcji fotosyntetycznej na ca³¹ dobê. Z tych badañ, przepro-
wadzonych na 56 gatunkach w kontrolowanych warunkach, wynika, ¿e wzrost,
wyra¿ony jako RGR (wzglêdna intensywnoœæ wzrostu), najlepiej koreluje z globaln¹,
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ca³odobow¹ fotosyntez¹, przeliczon¹ na jednostkê masy liœci (r2 = 0,83) lub masy
roœliny (r2 = 0,93).

W starszych badaniach szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, jaka jest reakcja fotosyn-
tezy w warunkach zmieniaj¹cego siê poziomu cukrów w liœciach, „karmiono” roœliny
cukrem. Wyniki na ogó³ by³y jednoznaczne: mala³a intensywnoœæ fotosyntezy. Wzrost
roœlin zmienia³ siê jednak rozmaicie; np. u soi wzrost by³ stymulowany, natomiast
obni¿a³a siê intensywnoœæ fotosyntezy [1]. W tego typu badaniach o wynikach
decydowa³ czas, po którym prowadzono pomiary oraz wielkoœæ wzrostu zawartoœci
cukru. W nastêpnym okresie, podstawowym obiektem badañ fotosyntezy sta³y siê
roœliny genetycznie modyfikowane, mutanty, a czêsto ³¹czone metody modyfikacji
genetycznych, prowadzonych na mutantach. W ostatnich latach wykorzystywana jest
metoda wyciszania genów, z wykorzystaniem wyciszaj¹cych RNA. Badano np.
wp³yw drastycznie obni¿onego poziomu syntazy fosforanu sacharozy (SPS) u tytoniu
na intensywnoœæ fotosyntezy, po wprowadzeniu do roœliny interferencyjnego RNA
(RNAi) [6].

Przy ocenie mechanizmu wspó³dzia³ania miêdzy donorami i akceptorami, ma-
j¹cego na celu utrzymanie homeostazy ca³ego organizmu, pojawia siê natychmiast
nastêpna trudnoœæ: jak okreœliæ aktywnoœæ akceptorów o zró¿nicowanej budowie,
ró¿nych funkcjach, aktywnoœci i wielkoœci [16, 59. 62].

W badaniach zró¿nicowanej wra¿liwoœci na stresy poszczególnych genotypów
roœlin uprawnych, najczêœciej ocenia siê zmiany w wielkoœci i jakoœci plonu. Szukaj¹c
przyczyn ró¿nej wra¿liwoœci dwóch odmian fasoli, np. na suszê, wykazano, ¿e odpor-
niejsza charakteryzowa³a siê zmienionym metabolizmem wêglowodanów; gromadzi³a
wiêcej skrobi w str¹kach [12]. Jest to poœrednim dowodem na zró¿nicowan¹ reakcjê
roœlin na stres, wynikaj¹c¹ ze zmian metabolizmu wêglowodanów w akceptorze.

Jak stresy modyfikuj¹ wspó³zale¿noœci
miêdzy wytwarzaniem i dystrybucj¹ fotoasymilatów?

U ró¿nych gatunków roœlin C3, w warunkach niedostatecznego oœwietlenia, przy
jednoczeœnie zmiennym zaopatrzeniu roœlin w azot, w chloroplastach nastêpuj¹
daleko id¹ce zmiany iloœciowe. W przypadku deficytu oœwietlenia wzrasta iloœæ
zwi¹zków uczestnicz¹cych w fazie œwietlnej procesu fotosyntezy (przenoœników
elektronów i fotoreceptorów), przy jednoczesnym ograniczeniu iloœci Rubisko i in-
nych enzymów, aktywnych w fazie niezale¿nej od œwiat³a. Przy wzrastaj¹cym pozio-
mie azotu i wy¿szym natê¿eniu oœwietlenia, wzrasta natomiast aktywnoœæ Rubisko.
Powy¿sze zmiany powoduj¹ aklimatyzacjê fotosyntezy do warunków stresowych na
poziomie chloroplastów [21].

Deficyt fotoasymilatów wynikaj¹cy z ograniczenia powierzchni asymilacyjnej
trzciny cukrowej uzyskano przez zaciemnienie prawie wszystkich liœci do poziomu
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ok. 10% naturalnej radiacji; tylko jeden liœæ by³ na pe³nym œwietle. W konsekwencji
w ci¹gu kilkudniowych pomiarów obserwowano stopniowo zwiêkszaj¹c¹ siê inten-
sywnoœæ fotosyntezy liœcia w pe³ni oœwietlonego [38] oraz zwiêkszaj¹c¹ siê ekspresjê
tak zwanych genów fotosyntezy przy jednoczesnym wzroœcie ekspresji bia³ek –
transporterów sacharozy [39]. Aklimatyzacja do deficytowego poziomu energii
œwietlnej polega³a na modyfikacjach umo¿liwiaj¹cych zarówno zwiêkszon¹ aktyw-
noœæ fotosyntezy jak i usprawniaj¹c za³adunek sacharozy do floemu.

Reakcja ró¿nych gatunków roœlin na zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej jest
zale¿na od zapotrzebowania w danych warunkach akceptorów na fotoasymilaty. Tego
typu wniosek wyp³ywa z klasycznego na owe czasy doœwiadczenia, przeprowadzo-
nego na pszenicy, u której odciêcie k³osa, dominuj¹cego akceptora, drastycznie
zmniejszy³o intensywnoœæ fotosyntezy. Jeœli jednak dodatkowo dolne liœcie zaciem-
niono, pozostawiaj¹c tylko jeden liœæ na œwietle, obserwowano ponowny wzrost
intensywnoœci fotosyntezy, prawie do wartoœci notowanej u roœlin kontrolnych [26].
Jest to dowód wskazuj¹cy nie tylko na precyzyjne przekazywanie informacji miêdzy
donorami i akceptorami; œwiadczy równie¿ o sprawnie zmieniaj¹cej siê reakcji
roœliny na odebrane, dodatkowe sygna³y. Farrar i in. [15], analizuj¹c reakcje roœlin na
informacje ze œrodowiska o niekorzystnych warunkach, podkreœla znaczenie szybkoœci
obserwowanych reakcji roœlin w czasie d³ugotrwa³ych stresów. W takich warunkach
dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ wszystkie czynniki œrodowiska, towarzysz¹ce stresom.

W roœlinach wspó³¿yj¹cych w symbiozie z heterotroficznymi mikroorganizmami,
bêd¹cymi tak zwanymi alternatywnymi akceptorami produktów fotosyntezy, wspó³za-
le¿noœci donory–akceptory w roœlinie-gospodarzu s¹ bardzo skomplikowane. Zarów-
no bakterie brodawkowe jak i grzyby mykoryzowe s¹ akceptorami zwi¹zków wêglo-
wych, a jednoczeœnie donorami azotu (bakterie brodawkowe) i fosforu (grzyby
mykoryzowe). W warunkach niskiego natê¿enia oœwietlenia, deficyt cukrów powo-
duje zahamowanie wzrostu, szczególnie korzeni roœlin ¿yj¹cych w symbiozie z grzy-
bami. Asymilacja azotu w brodawkach korzeniowych wp³ywa na zwiêkszenie zawar-
toœci azotu w liœciach i stymulacjê wzrostu pêdu, ale tylko przy wy¿szym natê¿eniu
oœwietlenia, jednak przy jednoczesnym obni¿eniu biomasy korzeni. Jest to wynik
konkurencji z bakteriami brodawkowymi o fotoasymilaty [51].

W warunkach suszy zahamowany jest wzrost roœlin g³ównie na skutek obni¿onej
intensywnoœci fotosyntezy i przyspieszonego procesu starzenia siê liœci. Obserwuje
siê znacznie wiêksze hamowanie produkcji biomasy pêdu ni¿ korzeni [58], co
w du¿ym stopniu u³atwia likwidacjê stresu, dziêki ma³o zmienionej masie i aktyw-
noœci systemu korzeniowego. W warunkach d³ugotrwa³ego braku wody, nawet u roœ-
liny CAM, Aechmea ‘Maya’, stopniowo obni¿a³a siê nocna asymilacja CO2. W skraj-
nych warunkach deficytu wody, gdy fotosynteza praktycznie nie zachodzi³a, roœliny
od¿ywi³y siê cukrami, powstaj¹cymi w wyniku remobilizacji skrobi i innych cukrow-
ców. Zaopatrzenie odbywa siê wówczas z tzw. buforowego donora [7].

12 Z. Starck



W zasolonych NaCl siewkach fasoli, obserwowano drastyczne zahamowanie
asymilacji 14CO2 i eksportu radioaktywnych fotoasymilatów z liœci. W takich roœli-
nach, zaszczepionych na niezasolonych korzeniach ju¿ po 2 dniach obserwowano
zarówno wzrost intensywnoœci fotosyntezy i eksportu znakowanych fotoasymilatów
(rys. 1) [65]. Zasolenie roœlin NaCl, podobnie jak susza, jest bardziej szkodliwe dla
wzrostu pêdu ni¿ korzeni. Przyczyn tych zmian mo¿na szukaæ w zaburzeniach
biosyntezy hormonów. Potwierdzi³y to ostatnie badania, przeprowadzone na pomi-
dorach. W korzeniach roœlin zasolonych NaCl obok syntezy ABAi prekursora etylenu
– ACC, zwiêksza³ siê poziom zeatyny i jej pochodnych; wzrasta³ stosunek auksyn do
cytokinin, zmiejszaj¹c ujemny wp³yw zasolenia. W efekcie – mniej zahamowany by³
wzrost korzenia ni¿ wzrost liœci (rys. 2) [2].

Podsumowanie reakcji roœlin na ró¿ne stresy nasuwa od lat aktualne pytanie: jaki
jest mechanizm tak sprawnie zmieniaj¹cej siê dystrybucji fotoasymilatów i innych
substancji pokarmowych, w zale¿noœci od nagle pojawiaj¹cych siê lub systema-
tycznie nasilaj¹cych siê, niekorzystnych warunków, gro¿¹cych zaburzeniem homeo-
stazy organizmu? Czy istnieje jakieœ „centrum dowodzenia”, jak to okreœlono w neuro-
biologii roœlin? czy te¿ decyduj¹ si³y konkurencji miêdzy akceptorami [59, 62 i tam
cytowane prace]. Nie znamy jeszcze dostatecznie udokumentowanej hipotezy, jak¹
rolê w tym zjawisku odgrywa konkurencja [20]. Koncepcja, ¿e konkurencja o sub-
stancje pokarmowe miêdzy akceptorami jest czynnikiem decyduj¹cym o rozmiesz-
czeniu biomasy jest nie do zaakceptowania; wiadomo bowiem, ¿e zmiana wzorca
dystrybucji w warunkach stresów zachodzi szybko i sprawnie. Wynika to zarówno
z ró¿norodnoœci funkcji poszczególnych akceptorów jak i ich modyfikowanej aktyw-
noœci, przyczyniaj¹cej siê do zmniejszania negatywnych skutków stresu.
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Rysunek 1. Hamowanie asymilacji radioaktywnego dwutlenku wêgla i eksportu
14

C-fotoasymi-
latów z liœci siewek fasoli, zasolonych NaCl oraz wp³yw na te procesy zaszczepienia zasolonych
siewek na nie zasolonych korzeniach [wg. Z. Starck i E. Czajkowska, 1981, zmienione]; cpm –
count per minute (impulsy na minutê)



Akceptory mo¿na podzieliæ na:
1. jednorodne: poszczególne owoce w gronie, nasiona w str¹ku, bulwy ziemniaka na

stolonie i in.;
2. o zró¿nicowanej funkcji, np.: korzenie, bulwy, rozwijaj¹ce siê liœcie;
3. alternatywne: patogeny i szkodniki, organizmy ¿yj¹ce w symbiozie z roœlin¹

wy¿sz¹.
Pomiêdzy akceptorami jednorodnymi du¿¹ rolê odgrywa konkurencja o substan-

cje pokarmowe, przy dominuj¹cej roli hormonów, g³ównie auksyn [4] i cytokinin
[59]. Konkurencja o fotoasymilaty istnieje równie¿ pomiêdzy roœlin¹-gospodarzem
a patogenami i szkodnikami [62]. W warunkach wspó³¿ycia z organizmami symbio-
tycznymi ustala siê równowaga, oparta na zasadzie „wzajemnej wymiany us³ug”.

Zaopatrzenie w substancje pokarmowe akceptorów pe³ni¹cych zró¿nicowane
funkcje fizjologiczne: korzenie, liœcie, organy spichrzowe jest bardzo precyzyjnie
regulowane w zale¿noœci nie tylko od etapu ontogenezy roœliny, lecz równie¿ od
warunków œrodowiska. W czasie stresów priorytet w zaopatrzeniu maj¹ organy
w najwiêkszym stopniu zabezpieczaj¹ce roœlinê przed zaburzeniami homeostazy
ca³ej roœliny. Dlatego hierarchia zaopatrzenia akceptorów w substancje pokarmowe
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Rysunek 2. Wp³yw zasolenia NaCl siewek pomidora na zawartoœæ hormonów w liœciach
i w korzeniach; oznaczano: kwas abscyzynowy (ABA), zeatynê (Z) i rybozyd zeatyny (ZR),
auksynê – kwas beta-indolilooctowy (IAA), prekursor etylenu – kwas 1-amino-cyklopropa-
no-1-karboksylowy (ACC); diagramy, w postaci strza³ek, narysowane w górê oznaczaj¹ wzrost
zawartoœci hormonu pod wp³ywem zasolenia, natomiast w dó³ – obni¿enie zawartoœci [wg.
A. Albacete i in. 2008, zmienione]



musi byæ dostosowywana do ich funkcji i uzale¿niona od charakteru, natê¿enia
i d³ugotrwa³oœci stresów. Konkurencja w dos³ownym znaczeniu mog³aby zdomino-
waæ genetycznie zakodowan¹ zdolnoœæ roœlin do modyfikacji „wzorca dystrybucji”
w warunkach stresów.

Minchin i in. [41] przedstawili koncepcjê, ¿e w³aœciwoœci samego akceptora
determinuj¹ wielkoœæ zaopatrzenia. Dop³yw fotoasymilatów do tkanek akceptora
wzrasta wraz ze wzrostem stê¿enia sacharozy. W myœl tej koncepcji zaopatrzenie
akceptora w substancje pokarmowe zwiêksza siê krzywoliniowo a¿ do punktu wysy-
cenia. Krzywe te porównywano z przebiegiem reakcji enzymatycznych, opisanych
równaniem Michaelis-Mentena. Maksymalna szybkoœæ zaopatrzenia akceptora (Vx ),
analogicznie jak w reakcjach enzymatycznych, okreœla stê¿enie substratu w punkcie
wysycenia, czyli przy jakim stê¿eniu dalszy wzrost dop³ywu substancji pokarmo-
wych nie powoduje zwiêkszonego zaopatrzenia. W œwietle tej hipotezy priorytet
w zaopatrzeniu maj¹ akceptory, osi¹gaj¹ce punkt wysycenia przy najni¿szym stê¿e-
niu dostarczanych substancji.

Mathieu i in. [37] prezentuj¹c matematyczny model interakcji pomiêdzy dono-
rami i akceptorami, okreœlaj¹ ca³y organizm roœlinny jako: kolekcje semi-auto-
nomicznych, wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ akceptorów, konkuruj¹cych o fotoasymilaty,
dostarczane przez donory. Podobny pogl¹d zaprezentowali Yang i in. [73], traktuj¹c
poszczególne akceptory jako czêœciowo niezale¿ne jednostki, jednak zintegrowane
w ca³ym organizmie miêdzy innymi przy udziale auksyn.

W koncepcji holistycznej, iloœæ importowanych przez ka¿dy akceptor substancji
zapewnia konieczn¹ w danych warunkach optymaln¹ aktywnoœæ fizjologiczn¹ po-
szczególnych akceptorów. Modyfikacja iloœci i jakoœci dostarczanych substancji jest
czêœciowo determinowana ju¿ na poziomie floemu, przy selektywnym roz³adunku [63].

Chocia¿ nie znamy odpowiedzi na pytanie, jaki jest mechanizm podejmowania
„adaptacyjnych decyzji”, dotycz¹cej koniecznoœci zmian we wzorcu dystrybucji
substancji pokarmowych w czasie stresów, dominuj¹c¹ rolê odgrywa sterowana przez
szereg czynników regulacja ekspresji tak zwanych genów fotosyntezy i metabolizmu
akceptorów [27]. W jej wyniku nastêpuje zmiana w biosyntezie zarówno hormonów
jak i enzymów, uczestnicz¹cych w regulacji metabolizmu i transportu produktów
fotosyntezy [2, 27, 52, 70]. Dotyczy to szczególnie enzymów katalizuj¹cych syntezê
i rozk³ad skrobi oraz sacharozy. Pe³ni¹ one równie¿ rolê przy za³adunku i roz³adunku
floemu w akceptorach [28, 59 i tam cytowane prace].

W syntezie sacharozy g³ówn¹ rolê przypisuje siê warunkom ekspresji genów
i mechanizmom regulacji syntazy fosforanu sacharozy (SPS) [9, 67]. Nowsze badania
wykaza³y równie¿ kluczowe znaczenie fosfatazy fosforanu sacharozy (SPP), która
katalizuje ostatni etap syntezy sacharozy, a w konsekwencji – sprawny przebieg
procesów zale¿nych od poziomu tego cukru [8].

Rozk³ad sacharozy jest uzale¿niony od aktywnoœci syntazy sacharozy (SuSy)
i inwertazy [22, 70]. Inwertaza jest uwa¿ana za centralny modulator dystrybucji
fotoasymilatów i obrony przeciw patogenom oraz stresom abiotycznym np. zranieniu.
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Inwertaza uczestniczy w regulacji fizjologicznej konwersji funkcji akceptor–donor
fotoasymilatów, w integracji sygna³ów reguluj¹cych stosunki akceptor–donor i w ich
amplifikacji. Zwiêkszenie aktywnoœci tego enzymu obserwuje siê zwykle przy wyso-
kim stê¿eniu cukrów; jest on regulowany przez cytokininy i brasinosteroidy [52].
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ekspresja genów ró¿nych inwertaz jest specyficzna dla poszcze-
gólnych gatunków i dla organów. Inaczej wp³ywaj¹ czynniki œrodowiska na ekspresjê
genów inwertazy zlokalizowanej w œcianie komórkowej, a inaczej, gdy mieœci siê ona
w wakuoli [70]. Inwertaza zdaniem Roitsch [52] i Huang i in.[22] jest kluczowym
enzymem uczestnicz¹cym zarówno w regulacji metabolizmu cukrowców, jak rów-
nie¿ w koordynacji procesów zachodz¹cych w donorach i akceptorach fotoasy-
milatów. Jej syntezê reguluj¹ cukry, zranienie, atak patogenów, oraz fitohormony –
cytokininy i brasinosteroidy.

Reasumuj¹c inwertaza:
1. bierze udzia³ w zaopatrywaniu akceptorów w cukry;
2. w amplifikacji sygna³ów, reguluj¹cych procesy w donorach i akceptorach;
3. w reakcjach obrony przed patogenami.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ekspresja genów inwertazy zachodzi w warunkach du¿ego
zapotrzebowania na wêglowodany i jest regulowana przez czynniki wp³ywaj¹ce na
wspó³zale¿noœci donory–akceptory [52].

Dodatkow¹ grup¹ czynników, reguluj¹cych metabolizm i rozwój roœlin, a poœred-
nio koordynacjê pomiêdzy produkcj¹ i dystrybucj¹ fotoasymilatów, s¹ serynowo-tre-
oninowe kinazy bia³kowe – SnRK (ang. Sucrose non-fermenting Kinase), spokrew-
nione z kinaz¹ SnF1 (SNF1-Related Protein Kinases) [25, 50, 52]. Dzia³aj¹ one jak
czujniki metabolizmu przystosowuj¹c organizm roœliny do utrzymania homeostazy;
reguluj¹ procesy zaopatrzenia i wykorzystania energii zarówno na poziomie komórek
jak i ca³ego organizmu. SnRK1 reaguj¹ zarówno na zmianê w zawartoœci wêglo-
wodanów w warunkach ich niedoborów jak i nadmiernych iloœci. Multifunkcyjnoœæ
tych kinaz powoduje, ¿e s¹ trudne w badaniach. W komórkach donorów stwierdzono
wra¿liwoœæ SnRK1 na œwiat³o [50].

SnRK scharakteryzowano u Arabidopsis jako centralny integrator transkrypcji
genów. W warunkach stresu SnRK1 przestawiaj¹ czêœciowo anabolizm na kata-
bolizm. Ponadto SnRK1 hamuj¹ aktywnoœæ reduktazy azotanowej, syntazy fosforanu
sacharozy (SPS) i syntazy fosforanu trehalozy [44]. Jako reakcja na nadmiernie
zwiêkszony stosunek AMP/ATP w komórkach, AMPK hamuje syntezê lipidów,
wêglowodanów i bia³ek poprzez fosforylacjê enzymów, uczestnicz¹cych w zu¿ywa-
niu energii. SnRK1 reguluje akumulacjê skrobi w bulwach ziemniaka, wp³ywaj¹c na
w³aœciwoœci oksydo-redukcyjne enzymu pirofosforylazy ADP-glukozy (ADPG lub
AGP-azy), a w konsekwencji – jego aktywnoœæ. Z badañ prowadzonych na roœlinach
transgenicznych wynika, ¿e SnRK1 uczestniczy w ró¿nych sygna³ach, wysy³anych
przez cukry i ABA. Nastêpuje równie¿ zmiana aktywnoœci szeregu wa¿nych enzy-
mów, bior¹cych udzia³ w koordynacji wzrostu roœlin. SnRK1 poœrednio zwiêkszaj¹
transport substancji pokarmowych do korzeni dziêki czemu wzrasta tolerancja roœlin
na atak roœlino¿erców [50].
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Regulacyjna rola cukrów w koordynacji aktywnoœci
akceptory–donory w niekorzystnych warunkach œrodowiska

Sacharoza oprócz funkcji troficznych jest regulatorem reakcji roœlin na stresy:
uczestniczy w osmoprotekcji i osmoregulacji, odpornoœci na ch³ód i mróz. Ponadto
poœrednio zwiêksza odpornoœæ na stresy stymuluj¹c syntezê proliny [66]. Ostatnio
przedstawiono wiele dowodów, wykazuj¹cych centraln¹ rolê nie tylko sacharozy, lecz
równie¿ glukozy i trehalozy w regulacji fotosyntezy i dystrybucji fotoasymilatów.

Roœliny wykszta³ci³y bardzo precyzyjne mechanizmy reakcji na zmiany stê¿enia
cukrów w poszczególnych przedzia³ach komórkowych. Mo¿e ona dotyczyæ akumu-
lacji cukrów w liœciu lub byæ uzale¿niona od czujnika wra¿liwego na ich wnikanie do
wnêtrza komórki [35]. Jednym z najlepiej poznanych czujników jest enzym –
heksokinaza [9, 10, 61]. Farrar i in. [15] postuluj¹, ¿e reakcja roœlin na sygna³y
cukrowe polega na integracji ró¿nych procesów, g³ównie na regulacji dystrybucji
fotoasymilatów pomiêdzy donorami i akceptorami.

Regulacja ekspresji genów przez cukry jest uwa¿ana za wa¿ny mechanizm
aklimatyzacji roœlin do zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiska zarówno endo-
gennego jak i egzogennego [10. 18, 23, 28, 35, 53, 57, 61] w warunkach stresowych
ma ona za zadanie optymalizacjê wzrostu i rozwoju roœliny, przy jednoczesnym
ograniczeniu wydatkowania energii. Akumulacja cukrów w liœciach bywa wynikiem
zahamowanego transportu na poziomie chloroplastu lub za³adunku floemu. Wi¹¿e siê
to np. z zahamowaniem ekspresji genów, zwanych w uproszczeniu genami asymilacji
CO2, syntezy chlorofilu i sacharozy [46]. Wzrastaj¹cy poziom cukrów w liœciach
w niekorzystnych warunkach œrodowiska powoduje niejednakow¹ reakcjê foto-
syntezy i dystrybucji substancji pokarmowych. Wynik jest niekiedy uzale¿niony od
miejsca ich lokalizacji w komórkach. Mo¿e te¿ zale¿eæ od wp³ywu czynników
transkrypcyjnych, reguluj¹cych liczne procesy.

U wielu roœlin do takich czynników nale¿y motyw suwaka leucynowego (ang. basic
region/leucin motif zipper, skrót – bZIP) tworz¹cy po³¹czenia z DNA i modyfikuj¹cy
ekspresjê genów [24]. Kontrola translacji przez cukry bywa modyfikowana przez
powszechnie wystêpuj¹ce czynniki transkrypcyjne – bZIP11, np. w warunkach zró¿ni-
cowanego oœwietlenia, sygna³ów informuj¹cych o infekcji patogenów, o suszy, ch³o-
dzie lub zasoleniu. W warunkach zmian metabolicznych spowodowanych przez stresy,
sygnalizacja cukrów dotyczy zmian translacyjnej kontroli bZIP11. Modyfikowany jest
wówczas nie tylko metabolizmu cukrowców, lecz równie¿ aminokwasów [23].

Reasumuj¹c zwiêkszone stê¿enie cukrów w wielu przypadkach powoduje re-
presjê ekspresji tak zwanych genów fotosyntezy, natomiast niedobór cukrów jest
poœrednio czynnikiem stymuluj¹cym ekspresjê tych genów [9, 27]. Ekspresja genów
koduj¹cych enzymy rozk³adu sacharozy np. SuSy, inwertazy oraz enzymów aktyw-
nych w syntezie skrobi – AGP-azy, jest indukowana przez sacharozê i glukozê [10, 11
i tam cytowane prace]. Optymalna intensywnoœæ fotosyntezy mo¿e mieæ miejsce
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w warunkach prawid³owego bilansu pomiêdzy asymilacj¹ CO2 i syntez¹ sacharozy
[46, 66]. Sugeruje to koniecznoœæ precyzyjnej regulacji ka¿dego etapu syntezy sacha-
rozy. W doœwiadczeniu wykonanym na transgenicznym tytoniu, z drastycznie zaha-
mowan¹ do ok. 10% w porównaniu z roœlinami kontrolnymi aktywnoœci¹ – fosfatazy
sacharozo-fosforanu – SPP, wykazano wa¿n¹ rolê SPP, uczestnicz¹cego w koñco-
wym etapie syntezy sacharozy [8]. W takich warunkach w liœciach gromadzi³ siê
sacharozo-fosforan przy deficytowym poziomie sacharozy i zwiêkszonej akumulacji
skrobi. Nadmierna iloœæ fosforanu sacharozy obni¿a³a zawartoœæ fosforanów w chlo-
roplastach, utrudniaj¹c przebieg fotosyntezy na zasadzie ujemnego sprzê¿enia zwrot-
nego. Deficyt sacharozy uniemo¿liwia³ normalny transport floemowy i zaopatrzenie
akceptorów w fotoasymilaty. W dalszej konsekwencji hamowany by³ wzrost pêdu.
Jak widaæ akumulacja poœrednich metabolitów hamowa³a fotosyntezê na zasadzie
ujemnych sprzê¿eñ zwrotnych; zwraca na to uwagê McCormick z wspó³pracowni-
kami [46] w modelu, ilustruj¹cym zale¿noœci pomiêdzy produkcj¹ fotosyntetyczn¹
a wykorzystaniem fotoasymilatów w akceptorach. U bardzo wielu gatunków roœlin
np. u trzciny cukrowej, obni¿ona zawartoœæ cukrów, spowodowana drastycznie
ograniczon¹ powierzchni¹ liœci normalnie oœwietlonych (jeden liœæ by³ na œwietle
a pozosta³e ocieniono o ok. 90% intensywnoœci radiacji) stymulowa³a fotosyntezê
[38], natomiast w przypadku wzrostu zawartoœci cukrów w liœciach nastêpowa³o
hamowanie fotosyntezy. Wra¿liwoœæ na zmiany stê¿enia cukrów s¹ bardzo ró¿ne
u poszczególnych gatunków; w skrajnym przypadku np. u szpinaku dopiero przy
wielokrotnym wzroœcie zawartoœci sacharozy w liœciach obserwowano obni¿on¹
intensywnoœæ asymilacji CO2 [30].

Wielkoœæ zapotrzebowania akceptorów na substancje pokarmowe jest uwarunko-
wana ich wykorzystaniem w procesie oddychania, we wzroœcie i u wielu roœlin
uprawnych – w akumulacji produktów fotosyntezy w organach spichrzowych. Zmiany
wielkoœci zapotrzebowania akceptorów na substancje pokarmowe, np. w warunkach
zahamowanego ich wzrostu lub zakoñczonej akumulacji w organach spichrzowych,
powoduj¹ zwiêkszone stê¿enia cukrów w liœciach, a nawet w rurkach sitowych, jeœli
zahamowany jest roz³adunek floemu. W dalszej konsekwencji dochodzi do hamowa-
nia produkcji fotoasymilatów na zasadzie ujemnego sprzê¿enia zwrotnego [40]. Jest
to nastêpnym dowodem, ¿e proces fotosyntezy jest œciœle skoordynowany z zaopa-
trzeniem akceptorów w fotoasymilaty.

Strategia roœliny polega na unikaniu warunków powoduj¹cych deficyt substancji
pokarmowych albo nadmiernej ich iloœci, Narzêdziem w tego typu regulacji jest nie
tylko wp³yw cukrów na ekspresjê genów, ale równie¿, jak ju¿ wspominano, na
przebieg metabolizmu zwi¹zków wêglowych.

Traktowanie roœlin cukrami zwiêksza poziom zaopatrzenia roœliny w zwi¹zki
wêglowe. Wynika to ze szczegó³owych doœwiadczeñ [43] wskazuj¹cych na zmiany
w ekspresji genów tak od¿ywianych roœlin. U Arabidopsis rosn¹cej przez dwa dni
w warunkach niedostatecznego oœwietlenia (50 µmol · m–2 · s–1) traktowanie siewek
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sacharoz¹ lub glukoz¹ ju¿ po 30 min powodowa³o zmieniony poziom transkryptów
ponad 100 genów, w tym, syntazy fosforanu trehalozy (TPS), regulatorów trans-
krypcji i wielu genów o niezidentyfikowanej funkcji. Po 3 godzinach od podania
sacharozy liczba genów o zmienionej ekspresji wzros³a do ok. 1700. Obejmowa³y one
syntezê substancji uczestnicz¹cych w oddychaniu, w metabolizmie aminokwasów
i nukleotydów oraz w syntezie bia³ek; hamowanie ekspresji genów dotyczy³o kata-
bolizmu aminokwasów i lipidów oraz syntezy bia³ek chloroplastów. Zmieniony
poziom i sk³ad transkryptów po pewnym czasie znalaz³ wyraz w zmianach meta-
bolizmu i wzrostu. Sacharoza i cukry redukuj¹ce gromadzi³y siê po 3–8 h natomiast
skrobia z opóŸnieniem, dopiero po 24 h. W miarê wzrostu iloœci bia³ek mala³ poziom
aminokwasów.

Innym, nie mniej wa¿nym wêglowodanem, uczestnicz¹cym w utrzymaniu home-
ostazy stosunków donor–akceptor jest skrobia, produkt fotosyntezy, niekiedy groma-
dz¹cy siê w chloroplasach w nadmiernych iloœciach. Akumulacja ziaren skrobi
powoduje obni¿ony eksport fotoasymilatów z tego organellum [62]. Przyczyny
takiego zjawiska s¹ jednak bardzo ró¿norodne. Jednym z powodów mo¿e byæ
zmniejszenie w czasie stresów zapotrzebowania akceptorów na fotoasymilaty, naj-
czêœciej wynikaj¹ce z zahamowanego ich wzrostu. W czasie suszy, gdy bulwy
ziemniaka s¹ Ÿle zaopatrywane w substancje pokarmowe, indukowana jest akumu-
lacja skrobi w chloroplastach [6]. W atmosferze ze zwiêkszonym stê¿eniem CO2,
w chloroplastach pomidorów gromadz¹ siê ziarna skrobi, utrudniaj¹c normalny
eksport fotoasymilatów do cytozolu. Zjawisko to wyprzedza³o u pomidorów obni¿e-
nie intensywnoœci fotosyntezy [13]. Skrobia gromadzi siê te¿ w liœciach w warunkach
ró¿nego rodzaju zaburzeñ w metabolizmie wêglowodanów lub w przypadku deficytu
fosforu [64]. W warunkach zaburzeñ w bilansie pomiêdzy donorami i akceptorami
fotoasymilatów dochodzi do akumulacji wêglowodanów w liœciach oraz obni¿onej
ekspresji genów fotosyntezy [46].

Powy¿sze fakty s¹ powodem zainteresowania biologów roœlin enzymami, uczes-
tnicz¹cymi w syntezie i degradacji skrobi. W bulwach ziemniaka wykazano œcis³¹
korelacjê pomiêdzy zawartoœci¹ sacharozy i glukozy a aktywnoœci¹ enzymu, uczest-
nicz¹cego w syntezie skrobi – AGPazy. Oba cukry aktywuj¹ posttranslacyjnie w³aœci-
woœci oksydo-redukcyjne AGP-azy. Wzrost jej aktywnoœci zwiêksza produkcjê
skrobi w bulwach ziemniaka.

Ostatnie lata diametralnie zmieni³y pogl¹dy fizjologów roœlin na kluczow¹ funk-
cjê trehalozy i trehalozo-6-fosforanu (T6P) w regulacji wielu procesów. Trehaloza
jest dwucukrem, nie redukuj¹cym, sk³adaj¹cym siê z dwóch alfa-D-glukoz, po-
³¹czonych wi¹zaniem glukozydowym, utworzonym pomiêdzy wêglami glikozy-
dowymi [61, 68, 72]. Jest to cukier niezbêdny w regulacji fotosyntezy, dystrybucji
fotoasymilatów i przy wykorzystania wêglowodanów w akceptorach [45, 47]. Treha-
loza zwiêksza odpornoœæ roœlin na ró¿ne stresy, lecz g³ównie na suszê. Do niedawna
uwa¿ano, ¿e – oprócz powszechnego wystêpowania trehalozy u grzybów i mikro-
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organizmów – w roœlinach wy¿szych wystêpuje ona tylko u tak zwanych roœlin
rezurekcyjnych (zmartwychwstaj¹cych), wyj¹tkowo odpornych na odwodnienie.
Stwierdzenie powszechnoœci jej wystêpowania u roœlin wy¿szych [47] jest zas³ug¹
opracowania nowej metody ciek³ej chromatografi cieczowej sprzê¿onej ze spektro-
metrem mas (MS-Q3), ponad 100-krotnie bardziej czu³ej od metod poprzednio stoso-
wanych do oznaczania tego cukru [36]; metoda ta pozwala na oznaczenie trehalozy
w iloœciach pikomoli, a nawet femtomoli [36]. W tych badaniach wykazano, ¿e
w siewkach Arabidopsis zawartoœæ T6P mieœci³a siê w grancach 18–480 pmol · g–1

œw.m. Zawartoœæ T6P wzrasta na œwietle, jak równie¿ po traktowaniu roœliny sacha-
roz¹ [48]. Sacharoza reguluje syntezê enzymów metabolizmu trehalozy: syntazê
trehalozo-6-fosforanu (TSP) i fosfatazê trehalozo-fosforanu (TPP) [44, 48]. Auksyny
s¹ induktorami trehalazy [42].

Badaj¹c roœliny transgeniczne wykazano, ¿e trehaloza i jej metabolity niekiedy
wp³ywaj¹ na intensywnoœæ fotosyntezy, szczególnie w warunkach ró¿nych stresów, po-
woduj¹cych zaburzenia gospodarki wodnej. U transgenicznych roœlin tytoniu, ze
zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ TPS, obserwowano wzrost iloœci i aktywnoœci Rubisko zarów-
no w warunkach niskiego, (330 µmol · m–2 · s–1) jak i wysokiego (1500 µmol · m–2 · s–1)
napromieniowania. Porównuj¹c krzywe œwietlne fotosyntezy, przy intensywnoœci prze-
liczonej na powierzchniê liœci, wykazano, ¿e TPS zwiêksza³ intensywnoœæ asymilacji
CO2 w przeciwieñstwie do enzymów fosfatazy trehalozo-fosforanu (TPP) i hydrolazy
fosforanu trehalozy (TPH) [49]. T6P odgrywa centraln¹ rolê w regulacji metabolizmu
wêglowodanów; wp³ywa dodatnio na post-translacyjn¹ modyfikacjê w³aœciwoœci oksy-
do-redukcyjnych AGP-azy. Enzym ten jest aktywny w warunkach redukcji mostków
S-S do formy SH, czyli po przejœciu tetrameru w dimery. W konsekwencji zwiêkszenie
aktywnoœci AGP-azy powoduje stymulacjê syntezy skrobi [29].

Du¿o uwagi poœwiêca siê obecnie porównaniu metabolizmu sacharozy i treha-
lozy. Ró¿nice s¹ du¿e w liczebnoœci genów koduj¹cych enzymy uczestnicz¹ce
w syntezie tych dwucukrów [48, 72]. ¯ywienie roœlin sacharoz¹ powoduje wzrost
T6P. Przypuszcza siê, ¿e te zale¿noœci wynikaj¹ z podobieñstwa substratów i meta-
bolizmu obu zwi¹zków [19]. W warunkach wysokiego poziomu sacharozy, czêsto
przy du¿ej intensywnoœci fotosyntezy, T6P indukuje gen enzymu AGPazy [29, 48,
71]. Z tego wyp³ywa wniosek, ¿e trehaloza, poprzez wp³yw na syntezê skrobi,
modyfikuje równowagê pomiêdzy mobiln¹ form¹ cukrów – sacharoz¹, zasilaj¹c¹
akceptory w fotoasymilaty a skrobi¹ [55].

Dla mikroorganizmów, podobnie jak dla roœlin, trehaloza jest zabezpieczeniem
ich komórek przed stresami [34]. Roœliny motylkowate i bakterie brodawkowe ró¿ni¹
siê jednak reakcj¹ na wzrastaj¹ce stê¿enia trehalozy, syntetyzowanej przez obie grupy
organizmów. Zbyt du¿e stê¿enie tego cukru mo¿e byæ toksyczne dla roœliny-gos-
podarza. Dlatego produkuj¹ one enzym trehalazê (TH), rozk³adaj¹cy trehalozê do
dwóch glukoz, powoduj¹c detoksykacjê gromadz¹cej siê w nadmiernych iloœciach
trehalozy. W badaniach prowadzonych na lucernie (Medicago truncatula), ¿yj¹cej
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w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, do po¿ywki wprowadzono inhibitor
trehalazy – validamycynê A [33]. W brodawkach korzeniowych nast¹pi³ wówczas
drastyczny wzrost zawartoœci trehalozy zarówno u roœlin kontrolnych i nieco mniej-
szy – w roœlinach zasolonych NaCl. Poniewa¿ bakterie brodawkowe s¹ wra¿liwe na
zasolenie pod³o¿a, NaCl obni¿a³ aktywnoœæ nitrogenazy do ok. 40%. Akumulacja
trehalozy w brodawkach korzeniowych, traktowanych validamycyn¹ A spowodowa-
³a mniejsze zaburzenia w asymilacji azotu; aktywnoœæ nitrogenazy wynosi³a wówczas
ok. 70% aktywnoœci tego enzymu oznaczonego w roœlinach kontrolnych [42].

Analizuj¹c reakcjê roœlin wy¿szych na obecnoœæ ró¿nego typu patogenów
i organizmów symbiotycznych uwa¿a siê, ¿e trehaloza i jej pochodne odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w obu organizmach. Warto podkreœliæ, ¿e validamycyna A, w naturalnych
warunkach jest wtórnym metabolitem Streptomyces hydroscopicus z antygrzybow¹
aktywnoœci¹ (antifungal activity). Validamycyna Ajest równie¿ bardzo specyficznym
inhibitorem trehalazy grzybów i owadów. Z tego poœrednio wynika dalszy wniosek
jak wa¿n¹ funkcjê odgrywa trehaloza i jej metabolity w mechanizmach odpornoœci na
stresy biotyczne [44, 48]. Synteza T6P jest regulowana na poziomie transkrypcji
genów i post-translacyjnie przez cukry, azotany i hormony: cytokininy i ABA.
W aktywacji enzymu TPS bior¹ udzia³ SnRK1 i kinazy zale¿ne od Ca2+ w interakcji
z bia³kiem 14.3.3 [44]. (rys. 3). Reasumuj¹c funkcja trehalozy i jej metabolitów
dotyczy regulacji metabolizmu wêglowodanów. T6P wp³ywa zarówno na syntezê jak
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Rysunek 3. Uproszczony model funkji trehalozy i trehalozo-6-fosforanu (T6P) – regulatora
procesów: fotosyntezy, dystrybucji i wykorzystania fotoasymilatów, zwiêkszaj¹cych odpornoœæ
roœlin na stresy [wg. M. Paul, 2007 i Paul M. i in. 2008, zmienione]; TPS – syntaza trehalozo-6
fosforanu;TPP – fosfataza trehalozodifosforanu



i na aktywnoœæ AGP-azy, stymuluj¹c syntezê skrobi. Zmienia to w zasadniczy sposób
stosunek wêglowodanów rozpuszczalnych, ³atwo dostarczanych do akceptorów do
niemobilnej skrobi. W warunkach stresów, szczególnie zmieniaj¹cych uwodnienie
roœliny, trehaloza jest zwi¹zkiem ochronnym, zabezpieczaj¹cym b³ony komórkowe
i ró¿ne makrocz¹steczki, w tym enzymy, przed degradacj¹. Z tego wynika jej
akumulacja w roœlinach rezurekcyjnych.

Wszystkie te fakty wskazuj¹ na multifunkcjonalnoœæ trehalozy i jej pochodnych,
w tym na rolê w produkcji fotoasymilatów, ich dystrybucjê oraz wykorzystanie
w ró¿nych procesach, szczególnie w warunkach stresów. Zdaniem Kolbe i in. [29]
T6P jako cz¹steczka sygna³owa przekazuje informacje z cytozolu do chloroplastów
o statusie sacharozy. W warunkach wysokiego jej stê¿enia w cytozolu, T6P aktywuje
AGP-azê stymuluj¹c syntezê skrobi.

Podsumowanie

Mechanizmy koordynacji procesów fotosyntezy i dystrybucji substancji po-
karmowych w warunkach stresów s¹ bardzo z³o¿one, gdy¿ zale¿¹ od charakteru,
natê¿enia i d³ugotrwa³oœci niekorzystnych warunków. Priorytetow¹ rolê graj¹ rów-
nie¿ czynniki umo¿liwiaj¹ce sprawny przebieg i wysok¹ intensywnoœæi fotosyntezy,
a z drugiej strony – dystrybucji i aktywnoœci akceptorów. Koordynacja pomiêdzy
fotosyntez¹ i zaopatrzeniem akceptorów w fotoasymilaty jest uzale¿niona nie tylko
od ich fizjologicznych funkcji, ale przede wszystkim od ich zmiennej aktywnoœci,
w warunkach stresowych. Wydaje siê, ¿e dominuj¹ce znaczenie odgrywaj¹ mecha-
nizmy korelacji miêdzyorganowej, w pewnym stopniu analogicznej do korelacji
wzrostowych, warunkuj¹cych utrzymanie homeostazy ca³ego organizmu. Z tym
zagadnieniem wi¹¿e siê koniecznoœæ wyjaœnienia, jakie znaczenie w zmiennych
warunkach odgrywa konkurencja o substancje pokarmowe pomiêdzy akceptorami,
a nawet czy ona w ogóle w roœlinach istnieje?

Szukanie odpowiedzi na pytanie na czym polegaj¹ koordynacje pomiêdzy pro-
cesami produkcji i dystrybucji fotoasymilatów wymaga analizy reakcji roœlin na
poziomie holistycznym; nale¿y w niej jednak uwzglêdniæ wyniki badañ, przeprowa-
dzonych na ró¿nych poziomach organizacji: genetycznym, molekularnym i orga-
nizmalnym. Analiza znanych faktów i stawianych hipotez, prezentowanych w dys-
cyplinach: neurobiologii roœlin i ich behavioryzmu mo¿e rzuciæ nowe œwiat³o na
mechanizm badanych zale¿noœci.
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Effect of stress conditions

on coordination of photosynthetic production

and resources allocation

Key words: competition, photosynthesis,resource allocation, stress, sugar
function, trehalose

Summary

Stresses alter the source-sink balance because photosynthesis is decrease and de-
mand for particular sinks for resources are modified. During stress conditions
photosynthetic products should underpin adaptive allocation of substrates in response
to local sink demand. As a result supply of some sinks would be favoured relative to
others. The sink affects the source activity through sugar signaling mechanism to bal-
ance production and utilization of resources. Therefore, under stress conditions, the
rate of photosynthesis and growth of particular organs must be reprogrammed. In real-
ization of these adjustment a modification of gene expression and enzyme activity
takes place in coordination with hormones. Agreat progress was made in determining
the mechanisms of plant sensitivity to changes of sugar concentration. Sugars function
as an important signalling system. High accumulation of sugars in the blades can lead
to decreased expression of photosynthate genes. On the contrary, carbohydrate deple-
tion enhances the expression of these genes. Trehalose and trehalose-6-phosphate
(T6P), which are universally present in plants, regulate starch metabolism, sugar utili-
zation, and interact with other signaling pathways including hormones. Generally
trehalose and T6P play a role in protection against stresses, diminished their negative
effects and increase stress tolerance.
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Wstêp

Zasoby wodne s¹ elementem œrodowiska maj¹cym najwiêkszy wp³yw na warunki
ekologiczne panuj¹ce na naszej planecie i tym samym na funkcjonowanie organiz-
mów ¿ywych. Dostêpnoœæ wody jest w du¿ym stopniu zró¿nicowana geograficznie,
co determinuje rozmieszczenie roœlin ze wzglêdu na ich zdolnoœci adaptacyjne. Od
po³owy ubieg³ego stulecia obserwowane s¹ zmiany klimatyczne bêd¹ce nastêpstwem
globalnego ocieplenia. Jednym z najbardziej dotkliwych nastêpstw tych¿e zmian jest
czêste wystêpowanie okresów suszy w wielu rejonach œwiata, co w ogromnym
stopniu wp³ywa na uprawê gatunków wa¿nych gospodarczo i tym samym produkcjê
¿ywnoœci. Szacuje siê, ¿e rolnictwo poch³ania a¿ 70% wody wykorzystywanej przez
cz³owieka, przy czym wiêkszoœæ jest zu¿ywana w celu nawadniania upraw. Rosn¹ca
w ogromnym tempie populacja ludzka powoduje, ¿e problem racjonalnego wyko-
rzystania zasobów wodnych staje siê coraz bardziej istotny. St¹d coraz wiêksza uwaga
hodowców oraz biotechnologów skupiona jest na uzyskiwaniu odmian gatunków
uprawnych o zwiêkszonej odpornoœci na suszê, które mog³yby rosn¹æ na terenach
o mniejszej dostêpnoœci wody. Aby to osi¹gn¹æ, niezmiernie istotne jest poznanie
genetycznego pod³o¿a mechanizmów odpornoœci roœlin na suszê. Geny, których
produkty bia³kowe pe³ni¹ swoiste funkcje w odpowiedzi na niedobór wody w ko-
mórce mog¹ byæ wykorzystywane w hodowli jako markery do selekcji genotypów
o wysokiej tolerancji na dehydratacjê. Te z kolei mog¹ byæ stosowane w programach
krzy¿owañ maj¹cych na celu uzyskanie nowych ulepszonych odmian.

Transport wody w komórce przebiega poprzez specyficzne struktury (kana³y
wodne) umiejscowione w b³onach komórkowych, zbudowane z kompleksu bia³ek
zwanych akwaporynami. Akwaporyny nale¿¹ do nadrodziny integralnych bia³ek
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b³onowych (ang. major intrinsic proteins – MIP) i wystêpuj¹ we wszystkich organiz-
mach wielokomórkowych. Ich odkrycie ujawni³o alternatywny do dyfuzji prostej
mechanizm przep³ywu wody przez b³ony komórkowe, który równie¿ nie wymaga
nak³adów energii, a jednoczeœnie jest od niej du¿o bardziej wydajny [51]. U wszyst-
kich zbadanych dotychczas gatunków roœlin zidentyfikowano ponad 30 bia³ek MIP,
zlokalizowanych w ró¿nych przedzia³ach komórkowych. Niektóre akwaporyny two-
rz¹ kana³y przepuszczalne tylko dla wody, podczas gdy inne wraz z ni¹ transportuj¹
takie substancje jak glicerol, mocznik, dwutlenek wêgla czy nadtlenek wodoru [19].
Ponadto bia³ka MIP pe³ni¹ wa¿ne funkcje w regulacji stosunków wodnych w roœlinie
podczas stresów abiotycznych i stanowi¹ przez to istotny komponent komórkowy
zwi¹zany z nabywaniem odpornoœci na stresy dehydratacyjne (susza, zasolenie,
mróz) [16, 23, 55].

Budowa akwaporyn

Akwaporyny s¹ bia³kami hydrofobowymi o wielkoœci 26–34 kDa [50, 58].
W b³onach wystêpuj¹ one w formie tetramerów, przy czym ka¿dy monomer tworzy
indywidualny por. S¹siaduj¹ce monomery oddzia³uj¹ ze sob¹ tworz¹c homo- b¹dŸ
heterotetramery, co zwiêksza stabilnoœæ ca³ego kompleksu [8].

Pojedynczy monomer zbudowany jest z 6 transmembranowych �-helis (H1-H6)
po³¹czonych ze sob¹ za pomoc¹ piêciu pêtli (LA-LE) [15,49]. Pêtle A, C i E po³o¿one
s¹ po zewn¹trzkomórkowej stronie b³on, a pêtle B i D w cytoplazmie. W cytoplazmie
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Rysunek 1. Schemat akwaporyny. Pojedynczy monomer tworzy szeœæ transmembranowych

�-helis (H1-H6) po³¹czonych ze sob¹ za pomoc¹ piêciu pêtli (LA-LE). Koñce aminowy (N)
i karboksylowy (C) bia³ka s¹ umiejscowione w cytoplazmie. W centrum poru znajduj¹ siê
motywy ar/R (reszta aromatyczna/arginina) i NPA (asparagina-prolina-alanina), które decyduj¹
o rodzaju cz¹steczek transportowanych przez b³ony



s¹ równie¿ umiejscowione koñce aminowy i karboksylowy bia³ka. Cz¹steczki akwa-
poryn maj¹ wewnêtrzn¹ symetriê dziel¹c¹ je na dwie strukturalne czêœci, miêdzy
którymi tworzy siê w¹ski por. Ka¿da z czêœci sk³ada siê z 3 helis (H1-H3 lub H4-H6)
oraz ma³ej pêtli hydrofobowej (LB lub LE). Centrum poru tworz¹ domeny trans-
membranowe oraz pêtle B i E, które maj¹ pó³helikaln¹ strukturê i s¹ czêœciowo
zakotwiczone w b³onie. Obie pêtle wyposa¿one s¹ w wysoce konserwatywne motywy
NPA (asparagina-prolina-alanina). Dodatkowo w œwietle kana³u wystêpuje region
ar/R (reszta aromatyczna/arginina) zbudowany z 3 aminokwasów aromatycznych
oraz argininy. Dwie reszty aromatyczne pochodz¹ z helis H2 i H5, a dwie nastêpne
z pêtli E1 i E2 (rys. 1). Obie struktury oddzia³uj¹ bezpoœrednio z cz¹steczkami, które
wnikaj¹ do œwiat³a poru tworz¹c swoisty filtr selekcyjny. W³aœciwoœci reszt amino-
kwasowych wchodz¹cych w ich sk³ad decyduj¹ o rodzaju zwi¹zków, które mog¹
przenikaæ przez b³ony, a tak¿e o szybkoœci ich transportu [20, 43]. Z udzia³em
akwaporyn mog¹ byæ transportowane jedynie cz¹steczki pozbawione ³adunku elek-
trycznego. Kationy s¹ odpychane przez reszty hydrofilowe, a aniony przez grupy
karboksylowe aminokwasów obecnych w œwietle kana³u [12].

Klasyfikacja akwaporyn

Na podstawie podobieñstwa sekwencji oraz po³o¿enie intronów w pierwotnym
transkrypcie roœlinne bia³ka MIP klasyfikowane s¹ w czterech podrodzinach: PIP
(ang. plasma membrane intrinsic proteins), TIP (ang. tonoplast intrinsic proteins),
SIP (ang. small basic intrinsic proteins) oraz NIP (ang. the noduli 26-like plasma
membrane intrinsic proteins) [55]. W genomie Arabidopsis thaliana wystêpuje
trzydzieœci piêæ genów akwaporyn, w tym trzynaœcie z nich koduje bia³ka PIP,
dziesiêæ TIP, dziewiêæ NIP i trzy SIP [12, 42]. Dodatkowo u niektórych gatunków
wystêpuj¹ bia³ka o odmiennej strukturze zaliczane do odrêbnej podrodziny. Jednym
z nich jest akwaporyna GIP1;1 zidentyfikowana u mchu Physcomitrella patens, która
wykazuje bliskie pokrewieñstwo z bakteryjnym bia³kiem MIP transportuj¹cym glice-
rol [18]. Poszczególne podrodziny akwaporyn s¹ charakterystyczne dla rodzaju b³on
komórkowych, w których wystêpuj¹.

Podrodzina PIP jest zró¿nicowana na dwie filogenetyczne grupy: PIP1 i PIP2
zlokalizowane w plazmolemie. Dodatkowo przedstawiciele podrodziny PIP1 mog¹
wystêpowaæ w retikulum endoplazmatycznym (ER) [57]. Bia³ka te czêsto tworz¹
homo- lub heterotetramery [9, 14, 45]. W sk³ad podrodziny TIP wchodzi piêæ grup:
TIP1 (g-TIP), TIP2 (�-TIP), TIP3 (a-TIP), TIP4 i TIP5, obecnych w b³onach tonoplas-
towych [20, 41]. Bia³ka TIP1, TIP2 oraz TIP4 s¹ charakterystyczne dla wakuol
centralnych, natomiast TIP3 dla cia³ bia³kowych, organelli pochodzenia wakuolar-
nego [24, 39]. Podrodzina NIP u A. thaliana obejmuje dziewiêæ bia³ek wielkoœci od
274 do 305 aminokwasów, wystêpuj¹cych w plazmolemie. Jest ona podzielona na
dwie grupy. W sk³ad grupy I wchodzi szeœæ bia³ek (NIP1;1. NIP1;2, NIP2;1, NIP3;1,
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NIP4;1 i NIP4;2), a w sk³ad grupy II trzy akwaporyny (NIP5;1, NIP6;1 i NIP7;1) [24].
Miejscem wystêpowanie bia³ek SIP jest szorstkie ER [21]. Stanowi¹ one najmniej
liczn¹ grupê, licz¹c¹ trzy bia³ka u A. thaliana [26] i Zea mays [7] oraz dwa bia³ka
u Oryza sativa [46]. Akwaporyny SIP s¹ bogate w aminokwasy zasadowe, a ich punkt
izoelektryczny jest wy¿szy ni¿ u przedstawicieli pozosta³ych podrodzin [25]. Ponad-
to, charakteryzuj¹ siê one zró¿nicowaniem aminokwasowym w obrêbie motywu
NPA. U A. thaliana alanina mo¿e byæ zast¹piona reszt¹ treoniny (SIP1;1), cysteiny
(SIP1;2) lub leucyny (SIP2;1) [20]. Bia³ka SIP maj¹ krótsz¹ pêtlê C pomiêdzy
domen¹ transmembranow¹ trzeci¹ i czwart¹ ni¿ bia³ka PIP i TIP. Uwa¿a siê, ¿e
d³ugoœæ pêtli wp³ywa na struktury wy¿szego rzêdu, które s¹ odmienne od innych
rodzin bia³ek MIP. W sk³ad ka¿dej podrodziny akwaporyn wchodzi wiele izoform,
które mog¹ siê charakteryzowaæ specyficzn¹ lokalizacj¹ w b³onach oraz funkcj¹.

Mechanizm, za poœrednictwem którego bia³ka MIP opuszczaj¹ ER i s¹ nastêpnie
kierowane do b³on odpowiedniego organellum nie zosta³ jak dot¹d szczegó³owo
zbadany. Wiadomo, ¿e w przypadku wielu akwaporyn uczestnicz¹ w nim specyficzne
sekwencje znajduj¹ce siê w N-terminalnej czêœci bia³ka. U bia³ek PIP2 funkcjê tak¹
mog¹ pe³niæ tzw. motywy dwukwasowe (Glu-His-Asp lub Asp-Lue-Glu) [56].
W przypadku bia³ek PIP2;3, PIP2;4, PIP2;5 i PIP2;6 wyizolowanych z roœlin Z. mays
sekwencja ta zosta³a zidentyfikowana w N-terminalnej czêœci peptydu. Zmiana w mo-
tywie dwukwasowym reszty kwasu asparaginowego (Asp) b¹dŸ kwasu glutamino-
wego (Glu) na alaninê (Ala) w bia³ku PIP2;5 powodowa³a, ¿e by³o ono zatrzymywane
w ER w przypadku 86% analizowanych protoplastów. Jednak¿e motyw ten nie jest
konserwatywny u wszystkich bia³ek PIPzidentyfikowanych u kukurydzy. Wykazano,
¿e izoformy PIP2;1 i PIP2;2 maj¹ inn¹ sekwencjê odpowiedzialn¹ za ich transport
z ER, która dodatkowo nie jest po³o¿ona na aminowym koñcu bia³ka. Bia³ka PIP1 nie
maj¹ w³asnych sekwencji sygna³owych i s¹ transportowane do plazmolemy w wyniku
oddzia³ywañ z bia³kami PIP2. Kooperatywne dzia³anie obu rodzajów bia³ek wykaza-
no badaj¹c wydajnoœæ transportu wody z udzia³em genów PIP wyizolowanych
z roœlin Z. mays przez b³ony oocytów Xenopus laevis. Ekspresja genów PIP2
w b³onach oocytów powodowa³a 10–20-krotny wzrost ich przewodnictwa wodnego,
podczas gdy ekspresja genów PIP1 nie mia³a wp³ywu na ich przepuszczalnoœæ [47].
Jednoczesna ekspresja genu PIP1;2 z ró¿nymi genami PIP2 równie¿ powodowa³a to,
¿e b³ony oocytów stawa³y siê bardziej przepuszczalne dla wody [9]. Jak dot¹d
w bia³kach SIP nie zidentyfikowano sekwencji, które by³yby odpowiedzialne za ich
zatrzymywanie w ER [57]. Ponadto, na lokalizacjê subkomórkow¹ akwaporyn ma
wp³yw stopieñ ufosforylowania poszczególnych podjednostek wchodz¹cych w sk³ad
teramerów [44] oraz ich glikozylacja [8].
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Czynniki reguluj¹ce przepuszczalnoœæ kana³ów wodnych

W wyniku zmian stanu konformacyjnego kana³ów wodnych nastêpuje ich otwie-
ranie i zamykanie, co wp³ywa bezpoœrednio na przewodnictwo b³on komórkowych.
Do najwa¿niejszych czynników powoduj¹cych zmiany konformacyjne kana³ów nale-
¿¹: fosforylacja, stê¿enie jonów wodorowych oraz jonów wapnia w komórce, a tak¿e
inhibitory akwaporyn.

Fosforylacja akwaporyn powoduje otwieranie porów, ich defosforylacja zaœ
powoduje ich zamkniêcie [27]. Fosforylacji podlegaj¹ reszty seryny po³o¿one na
koñcach N- i C- cz¹steczek bia³ek. Proces ten jest katalizowany przez zale¿n¹ od
wapnia kinazê bia³kow¹ zasocjowan¹ z b³on¹. Fosforylacjê w warunkach in vivo
obserwowano dla bia³ka PvTIP3;1 u Pisum sativum, SoPIP2;1 u Spinacia oleracea
oraz GmNodulin 26 u Glycine max [8]. Uwa¿a siê, ¿e reszta fosforanowa mo¿e byæ
przy³¹czona równie¿ do reszty seryny obecnej w pêtli po³o¿onej w pobli¿u motywu
NPA. Seryna ta wystêpuje we wszystkich bia³kach PIP i TIP i le¿y w obrêbie kon-
sensusowej sekwencji Arg/Xaa-Lys- Xaa-Ser-Xaa-Xaa-Arg, która jest rozpoznawana
przez ró¿ne kinazy, w tym równie¿ kinazy zale¿ne od wapnia [27]. Zast¹pienie tej
reszty seryny reszt¹ argininy w bia³kach SoPIP2;1 oraz PvTIP3;1 spowodowa³o
obni¿enie przewodzenia wody przez b³ony oocytów X. laevis [8]. Proces fosforylacji
akwaporyn mo¿e byæ regulowany podczas faz rozwoju oraz przez czynniki œrodowis-
kowe. Wykazano, ¿e bia³ko SoPIP2;1 by³o fosforylowane w momencie wzrostu
potencja³u wodnego liœci, natomiast podczas deficytu wodnego nastêpowa³a jego
defosforylacja, co mia³o na celu zapobieganie wyp³ywaniu wody z komórek liœci.
Poprzez fosforylacjê i defosforylacjê bia³ka PIP u Tulipa gesneriana nastêpowa³o
odpowiednio otwieranie siê kwiatów w temperaturze 20°C i ich zamykanie, gdy
temperatura spad³a do 5°C [4]. Jednoczeœnie obserwowano ró¿ne tempo transportu
wody z ³odygi do p³atków korony kwiatu, które by³o zale¿ne od stê¿enia wapnia
w komórkach kwiatów.

Regulacja przewodnictwa akwaporyn za pomoc¹ zmian pH odbywa siê z udzia-
³em konserwatywnej reszty histydyny po³o¿onej w pêtli D [8, 43]. W wyniku jej
uprotonowania b¹dŸ przy³¹czenia siê kationów dwuwartoœciowych nastêpuje zmiana
konformacji pêtli D i zamkniêcie kana³u. Zamykanie kana³ów tworzonych przez
bia³ka PIP2;1, PIP2;2, PIP2;3 i PIP1;2 z A. thaliana, akumulowanych w oocytach
X. laevis, nastêpowa³o podczas obni¿enia w cytozolu pH z 7 do 6 [8]. Niskie pH oraz
obecnoœæ wolnych jonów wapnia w komórkach powodowa³o równie¿ obni¿enie
przewodnictwa wodnego plazmolemy w korzeniach Beta vulgaris [2].

Inhibitorami akwaporyn s¹ zwi¹zki metali ciê¿kich. Ich wp³yw na transport
wody i innych cz¹steczek z udzia³em akwaporyn badano u ró¿nych gatunków roœlin.
Jony rtêci (Hg2+), magnezu (Mg2+), cynku (Zn2+), baru (Ba2+) i strontu (Sr2+)
powodowa³y obni¿enie osmotycznego przewodnictwa wodnego b³on u A. thaliana
[58]. Natomiast jony sodu (Na+), magnezu (Mg2+), manganu (Mn2+) i potasu (K+) nie
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mia³y wp³ywu na transport wodny przez b³ony w komórkach Chara connivens oraz
b³ony protoplastów A. deliciosa. Zwi¹zki rtêci przy³¹czaj¹ siê do grup sulf-
hydrylowych reszt cysteiny po³o¿onych w pobli¿u motywu NPA w pêtli E po-
woduj¹c ich oksydacjê. Indukuje to zmiany konformacyjne prowadz¹ce do
zamkniêcia poru [44, 58].

Funkcje akwaporyn

Regulacja przepuszczalnoœci b³on komórkowych w roœlinach jest kluczowa dla
przebiegu wielu procesów fizjologicznych, takich jak wzrost komórek, ruchy apara-
tów szparkowych, transpiracja, fotosynteza, transport sk³adników pokarmowych
przez floem i kie³kowanie nasion.

Funkcje akwaporyn s¹ œciœle zwi¹zane z ekspresj¹ genów MIP, która ma charakter
organo- i tkankowospecyficzny. Wysoki poziom akumulacji akwaporyn obserwuje
siê zarówno w nadziemnych czêœciach roœlin (liœcienie, liœcie, ³odygi, ogonki liœcio-
we, kwiaty, nasiona), jak i w korzeniach [6, 13]. Geny MIP ulegaj¹ preferencyjnej
ekspresji w tkankach przewodz¹cych oraz w komórkach bêd¹cych w fazie intensyw-
nego wzrostu lub szybkich podzia³ów komórkowych [19]. Wysoki poziom akumula-
cji niektórych akwaporyn TIP ma miejsce w tkankach merystematycznych [58].

Poszczególne podrodziny akwaporyn tworz¹ kana³y przepuszczalne dla substan-
cji ró¿nego rodzaju. Transport wody przez b³ony odbywa siê g³ównie z udzia³em
bia³ek z podrodzin PIP i TIP. Wzrost przepuszczalnoœci wodnej b³on oocytów
X. laevis obserwowano w przypadku ekspresji nastêpuj¹cych genów: PIP1;1, PIP1;2,
PIP1;3, PIP2;3, TIP1;1 z A. thaliana, PIP1;3 i PIP1;1 z O. sativa, PIP2;1 z Hordeum
vulgare oraz TIP1;2 z Mesembryantheum crystallinum [12]. Ponadto funkcjê tê pe³ni¹
niektóre bia³ka PIP odgrywaj¹ szczególnie istotn¹ rolê w regulacji miêdzykomórko-
wego transportu wody, podczas gdy bia³ka TIP uczestnicz¹ w wymianie wody
pomiêdzy wakuol¹ a cytoplazm¹ i w ten sposób reguluj¹ turgor komórkowy. Obni-
¿enie ekspresji ró¿nych izoform genów PIP u roœlin A. thaliana poprzez anty-
sensown¹ transformacjê spowodowa³o obni¿enie osmotycznej przepuszczalnoœci
wodnej w korzeniach i protoplastach liœci [12]. Natomiast w wyniku nadekspresji
genu PIP2;1 z H. vulgare w transgenicznych roœlinach O. sativa obserwowano
zwiêkszone przewodnictwo wodne korzeni. Zwiêkszona akumulacja bia³ka TIP1;2
nastêpowa³a u roœlin M. crystallinum w odpowiedzi na stres osmotyczny, co mia³o na
celu utrzymanie komórkowego ciœnienia osmotycznego [12]. Akwaporyny poœredni-
cz¹ równie¿ w transporcie tak¿e innych substancji. Znane s¹ izoformy bia³ek PIP1,
które poœrednicz¹ w transporcie dwutlenku wêgla [11]. Bia³ka TIP2 transportuj¹
wodê i amoniak, natomiast bia³ka TIP1, TIP2 i TIP4 – mocznik i glicerol [22, 37, 44].
Wykazano równie¿, ¿e izoformy TIP1;1 i TIP1;2 poœrednicz¹ u A. thaliana w trans-
porcie nadtlenku wodoru [5]. Bia³ka NIP uczestnicz¹ w transporcie glicerolu (NIP1)
[12], silikonu (NIP2;1 i Lsi1) [38] i kwasu borowego (NIP5;1) [48]. Wiele z nich jest
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akumulowanych u gatunków roœlin str¹czkowych, gdzie bior¹ udzia³ w regulacji
przep³ywu wody, amoniaku i innych substancji pomiêdzy roœlin¹ i bakteriami sym-
biotycznymi [28, 52]. Ekspresja genów SIP zale¿y od iloœci b³on ER w komórkach.
Uwa¿a siê, ¿e bior¹ one udzia³ w zachowywaniu w³aœciwej struktury b³on ER.

Bia³ka MIP zaanga¿owane w transport dwutlenku wêgla pe³ni¹ wa¿ne funkcje
w fotosyntezie i otwieraniu aparatów szparkowych. Wykazano, ¿e w wyniku nad-
ekspresji akwaporyny NtAP1 u Nicotiana tabacum b³ony komórkowe sta³y siê
bardziej przepuszczalne dla dwutlenku wêgla, co spowodowa³o szybszy wzrost liœci.
Natomiast nadekspresja bia³ka PIP1b z A. thaliana w komórkach tytoniu powodowa³a
zwiêkszenie wydajnoœci fotosyntezy w normalnych warunkach wzrostu [29]. Uwa¿a
siê, ¿e akwaporyny mog¹ mieæ wp³yw na tempo fotosyntezy równie¿ w warunkach
stresowych poprzez regulacjê transportu dwutlenku wêgla z atmosfery do chloro-
plastów oraz przewodnictwa dwutlenku wêgla w tkankach mezofilu [10].

Akwaporyny bior¹ udzia³ w odpowiedzi roœlin na stresy abiotyczne. W licznych
eksperymentach badano wp³yw suszy, zasolenia oraz niskiej temperatury na ekspresjê
genów PIP i TIP. W warunkach stresu wodnego podlega³y one zarówno pozytywnej,
jak i negatywnej regulacji. Zmiany ekspresji akwaporyn na poziomie transkrypcyj-
nym zbadano u wielu gatunków roœlin [1, 3, 34]. Wp³yw ró¿nych czynników
stresowych na ekspresjê poszczególnych genów przedstawiono w tabeli 1. Znacz¹ce
zahamowanie ekspresji wiêkszoœci genów PIP podczas suszy ma na celu zmniej-
szenie przepuszczalnoœci wodnej b³on i w ten sposób zatrzymanie wody w roœlinie.
W warunkach zasolenia czêœæ genów podlega zwiêkszonej ekspresji, a aktywnoœæ
innych ulega obni¿eniu. Zró¿nicowana ekspresja poszczególnych genów jest istotna
ze wzglêdu na ograniczenie utraty wody w pocz¹tkowej fazie stresu oraz póŸniejsz¹
absorpcjê wody w celu utrzymania wodnej homeostazy w warunkach wysokiego
zasolenia komórek [23]. Zwiêkszony b¹dŸ zredukowany poziom transkryptu po-
szczególnych genów PIP, zarówno w korzeniach, jak i naziemnych czêœciach roœlin
poddanych dzia³aniu stresów dehydratacyjnych, wskazuje, ¿e obserwowane zmiany
ich ekspresji s¹ korzystne dla zachowania wodnej homeostazy w warunkach streso-
wych. Oprócz analizy ekspresji genów MIP na poziomie transkrypcyjnym badano
równie¿ funkcjê niektórych bia³ek podczas stresów abiotycznych. Nadekspresja genu
AQPI, nale¿¹cego do podrodziny PIP1, wyizolowanego z B. napus w roœlinach
transgenicznych N. tabacum spowodowa³a, ¿e by³y one bardziej odporne na stres
wodny od roœlin kontrolnych [53]. Natomiast obni¿enie poziomu bia³ka poprzez
transformacjê antysensow¹ powodowa³o, ¿e roœliny charakteryzowa³y siê wolniej-
szym wzrostem i mniejsz¹ odpornoœci¹ na stres [53]. Rolê bia³ka PIP1;3 (RWC3)
w odpornoœci na suszê badano u dwóch podgatunków ry¿u: O. sativa ss. indica –
odpornego na stres i O. sativa ss. japonica – wra¿liwego na niedobory wody [48].
W warunkach deficytu wodnego u podgatunku indica nast¹pi³ wzrost zawartoœci
bia³ka PIP1;3, podczas gdy u podgatunku japonica obserwowano jego spadek. Uwa¿a
siê, ¿e wysoki poziom bia³ka PIP1;3 umo¿liwia³ wzmo¿on¹ absorpcjê wody i tym
samym zachowanie wodnej homeostazy.
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Tabela 1. Zmiany w ekspresji na poziomie transkrypcyjnym genów PIP i TIP u wybranych
gatunków roœlin

Rodzaj
stresu

Gatunek Wzrost
w czêœciach
nadziemnych

Spadek
w czêœciach
nadziemnych

Wzrost
w korzeniach

Spadek
w korzeniach

Refe-
rencje

Susza
(mannitol)

Arabidopsis PIP1;1,
PIP1;3,
PIP2;1,
PIP2;5

PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;5,
PIP2;2,
PIP2;3,
PIP2;4,
PIP2;6,
PIP2;7,
PIP2;8

PIP1;3,
PIP1;4,
PIP2;1,
PIP2;5

PIP2;6,
PIP2;4,
PIP1;5,
PIP2;2,
PIP2;3

[22]

Oryza sativa TIP1;1
1

PIP1;1,
PIP2;1

TIP1;1
1

PIP1;1
1

[34]
[39]
[31]

Susza
(niedobór
wody)

Oryza sativa PIP1;1,
PIP2;1

[39]

Ch³ód
(4–7°C)

Arabidopsis PIP2;5 PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;4,
PIP1;5,
PIP2;1,
PIP2;2,
PIP2;3,
PIP2;4

PIP2;5 PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;5,
PIP2;2,
PIP2;3,
PIP2;4,
PIP2;7

[22]

Oryza sativa PIP1;1
2
(T),

PIP2;1
2
(T),

PIP2;7
2
(T)

PIP1;1
3

PIP1;1
2
(T),

PIP1;3
1
,

PIP2;1
2
(T)

PIP1;1
1
,

PIP1;2
1
,

PIP2;1
1
,

PIP2;2
1
,

PIP2;3
1
,

PIP2;4
1
,

PIP2;5
1
,

PIP2;6
1
,

TIP1;1
1
,

TIP2;2
1

1
[45]

2
[53]

3
[31]

[32]

Zea mays PIP1,
PIP2(T)

PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;3,
PIP1;4,
PIP1;5,
PIP1;6,
PIP2;1,
PIP2;2,
PIP2;3,
PIP2;4,
PIP2;5,
PIP2;6

[3]

Zasolenie
(NaCl)

Arabidopsis PIP2;2,
PIP2;3

PIP2;6 PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;3,
PIP2;7

PIP1;5 [22]

Oryza sativa TIP1;1
3

PIP1;1
2

PIP1;3
1
,

PIP2;2
1
(T),

PIP1;1(T)

PIP1;1
1 1

[30]
2
[31]

3
[34]

Hordeum
vulgare

PIP2;1 PIP2;1 [29]
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Rodzaj
stresu

Gatunek Wzrost
w czêœciach
nadziemnych

Spadek
w czêœciach
nadziemnych

Wzrost
w korzeniach

Spadek
w korzeniach

Refe-
rencje

Zea mays PIP1;1
1
,

PIP1;5
1

(100 mM),
PIP2;4

1
(100mM),

TIP 2;3
2

PIP1;2
1
,

PIP1;5
1

(200 mM),
PIP1;6

1
,

PIP2;4
1

(200 mM),
PIP2;5

1
,

PIP2;6
1
,

TIP1;1
1
,

TIP1;2
1
,

TIP2;1
1
,

TIP2;4
1
,

TIP2;2
1

1
[58]

2
[35]

Stres
osmotyczny
(PEG lub
mannitol)

Arabidopsis PIP1;3 PIP2;1 PIP1;1, PIP1;2,
PIP1;3, PIP2;5

Oryza sativa PIP1;2
3
,

PIP1;3
3,4

(T)
PIP2;1

1
,

PIP2;5
1

PIP1;1
1
, PIP1;2

1,3
,

PIP1;3
3,4

(T),
PIP2;1

1,4
(T),

PIP2;2
1
,

PIP2;5
4
(T)

PIP1;1
2 1

[17]
2
[31]

3
[33]

4
[32]

Zea mays TIP2;3 [35]

ABA
(100 �M)

Arabidopsis PIP1;1,
PIP1;4,
PIP2;2,
PIP2;4,
PIP2;7

PIP1;1,
PIP1;2,
PIP1;4,
PIP2;3,
PIP2;6,
PIP2;7

PIP1;5 [22]

T – odmiany odporne.

Podsumowanie

U roœlin obserwuje siê niespotykan¹ u innych organizmów wy¿szych ró¿norodnoœæ
bia³ek MIP. Transport wody oraz innych substancji niskocz¹steczkowych przez b³ony
komórkowe za poœrednictwem akwaporyn odbywa siê w sposób œciœle regulowany, co
umo¿liwia kontrolê ich stê¿enia w poszczególnych kompartmentach komórkowych.
Bia³ka te pe³ni¹ g³ówne funkcje w zachowywaniu wodnej homeostazy, poprzez udzia³
w absorpcji wody z pod³o¿a, jej dystrybucji pomiêdzy organami i tkankami oraz w
regulacji miêdzykomórkowego transportu wody i turgoru komórkowego. Ponadto, s¹
one istotnym elementem odpowiedzi roœlin na stresy prowadz¹ce do dehydratacji
komórek. Pod wp³ywem suszy, zasolenia czy hartowania na mróz obserwowano
zmiany w ekspresji wielu genów PIP i TIP zarówno na poziomie transkryptomu, jak
i proteomu u ró¿nych gatunków roœlin. Czêsto wzrost akumulacji transkryptu obserwo-
wano u roœlin odpornych na stres, podczas gdy u wra¿liwych jego poziom pozostawa³
niezmieniony. Nadekspresja niektórych bia³ek powodowa³a wzrost odpornoœci roœlin
transgenicznych na czynniki abiotyczne w porównaniu z kontrolnymi.
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The role of aquaporins

in water transport in plants
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Summary

Fast and efficient transport of water molecules across the cell membranes is con-
trolled by small, hydrophobic proteins – aquaporins, belonging to the family of major
intrinsic proteins (MIP). They facilitate the passage of water and different solutes such
as glycerol, urea, carbon dioxide and hydrogen peroxide. Plant aquaporins can be di-
vided into four subgroups having different subcellular localization. Aquaporin activ-
ity can be regulated by multiple factors which change their conformational state.
Aquaporins are required for a large number of physiological processes, such as cell en-
largement, stomatal movement, transpiration, photosynthesis, phloem loading and
seed germination. Moreover, in response to drought, salinity and cold acclimation
stress expression of MIP genes can be up- and down-regulated in maintaining new wa-
ter homeostasis.
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Wstêp

Verticillium dahliae KLEB. oraz Fusarium oxysporum SCHLECHT. to dwaj g³ówni
sprawcy tracheomykozy, inaczej zgorzeli naczyniowej lub wiêdniêcia (wilt-disease).
Patogeny te maj¹ znaczny zakres roœlin-gospodarzy, zw³aszcza dwuliœciennych,
w tym wiele roœlin uprawnych. Przechowuj¹ siê w glebie w postaci struktur przetrwal-
nych, odpowiednio sklerocjów i chlamydospor. Jest pomiêdzy nimi wiele innych
podobieñstw, jednak w obrêbie V. dahliae nie wystêpuje nawet ograniczona specjali-
zacja szczepów w stosunku do gatunków roœlin-gospodarzy typowa dla F. oxysporum.
Dlatego ró¿nicowanie izolatów oparte na systemie form specjalnych oraz ras nie ma
u V. dahliae zastosowania. U¿yteczn¹ metod¹ ró¿nicowania szczepów V. dahliae jest
test zgodnoœci wegetatywnej. Dotychczas zastosowanie tej metody wykazano w ba-
daniach zmiennoœci genetycznej populacji naturalnych sporej liczby patogenów,
szczególnie tych nie maj¹cych stadium doskona³ego. By³y to m.in. w³aœnie F. oxy-
sporum, F. moniliforme, V. albo-atrum.

Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem 20-letnich badañ nad zgodnoœci¹
wegetatywn¹ u V. dahliae oraz prób zastosowania ich wyników. Ponadto w artykule
podjêto próbê udowodnienia, ¿e ten pozornie nieskomplikowany test nie jest bynaj-
mniej prosty zw³aszcza na etapie interpretacji wyników, o ile zastosowane s¹ w nim
niedostatecznie opracowane testery zgodnoœci wegetatywnej. Ostatecznie zapro-
ponowano sposób opracowania dobrych testerów zgodnoœci wegetatywnej, który
znaleŸæ mo¿e zastosowanie w badaniach innych patogenów. Aktualnie identyfikacja
grup zgodnoœci wegetatywnej zast¹pi³a identyfikacjê ras.
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Przyk³ady charakterystyki grup
zgodnoœci wegetatywnej u V. dahliae

Puhalla i Hummel [34] pierwsi stwierdzili istnienie grup zgodnoœci wegetatywnej
u V. dahliae. Opublikowana przez nich praca zawiera wyniki badañ 94 izolatów
V. dahliae pochodz¹cych z ró¿nych czêœci œwiata i ró¿nych gatunków roœlin. Za
pomoc¹ promieni UV utworzyli mutanty pozbawione allomelaniny (alm), wytwa-
rzaj¹ce bia³e oraz br¹zowe mikrosklerocja (brm). O zgodnoœci wegetatywnej œwiad-
czy³a linia czarnych mikrosklerocjów powstaj¹cych miêdzy par¹ pozbawionych
barwnika mutantów. Badane 94 izolaty przydzielono do 15 grup (het-c) zgodnoœci.
Przynale¿noœæ do grupy nie by³a zwi¹zana z gatunkiem roœliny, z której pochodzi³
patogen. Izolaty z ober¿yny znalaz³y siê m.in. we wszystkich grupach het-c, a izolaty
z papryki w tej samej grupie het-c P5.

W 1987 roku Correll i in. [10] jako pierwsi w badaniach nad patogenem z rodzaju
– V. albo-atrum u¿yli mutantów niewykorzystuj¹cych azotanu (nit mutants), natural-
nie istniej¹cych w przyrodzie, kolejni badacze zaczêli je stosowaæ prawie we wszyst-
kich kolejnych pracach nad V. dahliae. Nit mutanty by³y odzyskiwane (indukowane)
na tzw. minimalnej po¿ywce [9] uzupe³nionej chloranem potasu w stê¿eniu 1,5%. Na
po¿ywce zawieraj¹cej azotan jako jedyne Ÿród³o azotu mutanty ros³y w postaci
pajêczynopodobnych, s³abo widocznych kolonii prawie pozbawionych grzybni po-
wietrznej. Zgodnoœæ wegetatywna ujawnia³a siê po skojarzeniu w teœcie komplemen-
tacji, tj. wyszczepieniu pary mutantów nit, które tworzy³y heterokarion widoczny
jako gêsta powietrzna grzybnia, jak u izolatu dzikiego, na granicy stykaj¹cych siê
kolonii. Analiza z zastosowaniem mutantów nieutylizujacych azotanów jest bez-
pieczna i wygodniejsza ni¿ te z zastosowaniem innych mutantów. Mutantów nit nie
trzeba indukowaæ w procesie mutagenezy, stosunkowo ³atwo je odzyskaæ w du¿ej
iloœci – bez u¿ycia mutagenu, na podstawie selekcji wœród jednostek opornych na
chloran. S¹ nieszkodliwe i ³atwo rosn¹ na prostych nie uzupe³nianych po¿ywkach.

Mutanty nit do badañ nad V. dahliae jako pierwsi zastosowali Joaquim i Rowe
w 1990 roku [27], którzy przebadali powtórnie 15 grup zgodnoœci wegetatywnej
wy³onionych przez Puhallê i Hummela [34]. Tym razem te same izolaty z ziemniaka
rozdzielono do jedynie czterech grup zgodnoœci wegetatywnej (VCGs – vegetative
compatibility groups): VCG1, VCG2 , VCG3 i VCG4. W kolejnej pracy autorów [28]
zbadano 187 izolatów V. dahliae pochodz¹cych z 22 pól ziemniaczanych w Ohio.
Cztery izolaty nie produkowa³y mutantów, dwa izolaty zaliczono do VCG1, 53 do
VCG2, a 128 do VCG4. Badania rozszerzono i z kolejno badanych 47 izolatów
pochodz¹cych z 9 stanów USA, dwa w³¹czono do VCG2, a 45 do VCG4. Tê ostatni¹
grupê podzielono na podgrupy VCG4A i VCG4B. Zauwa¿ono, ¿e izolaty z podgrupy
VCG4As³abo reagowa³y tak¿e z VCG3. Nie by³o takiej krzy¿owej reakcji z izolatami
z VCG4B. Kolejn¹ modyfikacjê wprowadzi³ Strausbaugh [41], badaj¹c ziemniaczane
izolaty V. dahliae z Idaho. Wydzieli³ on dodatkow¹ grupê VCG4A/B. W jednej z prac
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Strausbaugh i in. [42] ponownie przebadali izolaty z 15 grup wyznaczonych przez
Puhallê i Hummela [34]. Trzy izolaty w³¹czono do VCG1, 13 do VCG2, 7 do VCG4
i jeden do nowoutworzonej VCG5. Jednoczeœnie autorzy skasowali VGG3, w³¹czaj¹c
j¹ do VCG4. Kolejn¹ ju¿ grupê zgodnoœci wegetatywnej V. dahliae okreœlili ostatnio
Bhat i in. [3]. Zbadali oni 67 izolatów papryki, z których 68% nale¿a³o do VCG2, 22%
do VCG4, a 11% do nowowy³onionej VCG6.

W badaniach Rowe i in. [39] obejmuj¹cych izolaty ziemniaczane z zimniejszych
obszarów Ameryki, tj. ze stanów Washington i Oregon oraz wschodnich terenów
Kanady, znaleziono przedstawicieli VCG4A(78%), VCG4B (15%) i VCG4AB (7%).
W ostatnio publikowanej przez Omera i in. [33] pracy na temat VCGs w glebach
ziemniaczanych Waszyngtonu i Oregonu stwierdzono, ¿e a¿ 93% gleb zawiera³o
izolaty patogena z grupy VCG4A, 23% z VCG4B, a jedynie 3% (jedna gleba)
z VCG2B [33]. Autorzy ci konstatuj¹, ¿e izolaty VCG4A pod¹¿aj¹ za ziemniakiem
w krajach o klimacie umiarkowanym, gdzie roœlina ta nale¿y do dominuj¹cych upraw.
Stwierdzono to ju¿ wczeœniej w Holandii, na izolatach V. dahliae z drzew i krzewów
w kraju, gdzie ziemniak uprawiano na wszystkich polach [24, 25]. Izolaty V. dahliae
z kilku ozdobnych roœlin drzewiastych rosn¹cych w szkó³kach badali nastêpnie
badacze belgijscy. Na 30 zbadanych izolatów pochodz¹cych z Acer spp., Tilia spp.,
i Robinia spp., 12 zaliczono do VCG2B, a 18 do VCG4B [5].

Poczynaj¹c od 1990 roku na œwiecie wykonano kilkadziesi¹t charakterystyk grup
zgodnoœci wegetatywnej V. dahliae, przy czym fitopatolodzy mieli nadziejê na sko-
relowanie ich z pochodzeniem izolatu – z regionem geograficznym lub roœlin¹-gospo-
darzem. Trudno sobie wyobraziæ wyst¹pienie takiej specjalizacji u okreœlonej grupy
VC, zwa¿ywszy liczbê gatunków roœlin pora¿anych przez patogena. Szczególnie
du¿o prac wykonano w Europie, kilka w Japonii i Chinach, w ostatnich latach metoda
jest najczêœciej stosowana w Pó³nocnej Afryce i w Azji.

Elena i Paplomatas [19] okreœlili VCG dla 44 izolatów pochodz¹cych z kilkunastu
roœlin-gospodarzy oraz ziemi spod bawe³ny, w³¹czaj¹c 17 izolatów do VCG2 (A lub
B) dwa do VCG3 i osiem do VCG4 (A lub B). Nie stwierdzono korelacji VCG
z pochodzeniem geograficznym ani pozycj¹ taksonomiczn¹ roœliny-gospodarza.
Kilkaset izolatów z wielu roœlin z Izraela zbadali Korolev i in. [30], w³¹czaj¹c 26
izolatów do VCG2A, 128 do VCG2B, a a¿ 375 do VCG4B.

Z prac wykonanych w ci¹gu ostatnich 25 lat wy³oni³ siê obraz dwóch g³ównych
grup izolatów zgodnych wegetatywnie. S¹ nimi grupy VCG2 i VCG4, które dominuj¹
lub jako jedyne wystêpuj¹ w USA [27, 41, 42, 43], w Kanadzie [16] i w wiêkszoœci
krajów europejskich: w Holandii [25], w Belgii [5], w Grecji [18, 19], w Izraelu [30,
44], w Niemczech [47] oraz w Japonii [17, 45].

W ostatnich latach XX wieku, w Ameryce i w Europie sporadycznie wyodrêb-
niano VCG1. W USAju¿ w pierwszej pracy Joaquim i Rowe [27] znaleŸli jedynie dwa
izolaty z bawe³ny w VCG 1, tak¿e Strausbaugh i in. [42] trzy wœród 26 badanych.
Wœród izolatów analizowanych pierwotnie przez Puhallê i Hummela [34] zidentyfi-
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kowano równie¿ tylko trzy izolaty w VCG1. Daayf i in. [12] zbadali we Francji 27
izolatów z Europy, Azji i Afryki przydzielaj¹c do VCG1 tylko dwa izolaty z bawe³ny
(w tym rasa 3), a pozosta³e izolaty i rasy na bawe³nie (typu „non-defoliating”) trafi³y
do VCG2 i VCG4.

Tak¿e w Chinach VCG1 wystêpowa³a z ma³¹ czêstotliwoœci¹. Wœród 102 bada-
nych izolatów z bawe³ny i ober¿yny 11 nale¿a³o do VCG1 [48].

Jedynie w pracy Chena z USA [6] udzia³ VCG1 by³ du¿y wœród izolatów z drzew
i krzewów specyficznych dla Ameryki Pó³nocnej (71%).

Elena [18], badaj¹c 77 izolatów greckich z bawe³ny, dwa w³¹czy³a do VCG1, dwa
do VCG4, a a¿ 46 w VCG2. W innej greckiej pracy [19] nie wyodrêbniono VCG1,
chocia¿ badano izolaty bawe³niane. W zbiorowej pracy porównuj¹cej izolaty ba-
we³niane z Izraela i Hiszpanii wykazano, ¿e w obu krajach VCG2A i VCG4B
wyst¹pi³y na obszarach obu krajów, natomiast VCG1 (odpowiadaj¹cy szczepom
„non-defoliating”) znaleziono tylko w Hiszpanii [31]. Niedawno wœród 107 izolatów
z karczocha w Hiszpanii tylko jeden nale¿a³ do VCG1A, cztery do VCG4B, a reszta,
czyli wiêkszoœæ do VCG2 (A i B).

W jednej z ostatnich prac hiszpañskich izolaty z bawe³ny by³y w VCG1Ai VCG1B,
a z oliwki w VCG1A [8]. Jest wa¿ne, ¿e izolaty z karczocha uda³o siê podzieliæ na
podgrupy metodami molekularnymi w taki sposób, ¿e izolaty z grupy VCG2B/2 beta
by³y molekularnie podobne do izolatów z VCG1A.

Ostatnio pojawi³y siê jednak odmienne dane z regionu Turcji i Iranu, gdzie VCG1
jest licznie prezentowane [14, 15]. O ile w pierwszej z prac tureckich [13] w obrêbie
izolatów z bawe³ny z 28 rejonów nie zidentyfikowano nale¿¹cych do VCG1, to w kolejnej
pracy tureckiej [15] wœród 100 izolatów bawe³nianych z obszaru Turcji a¿ 49 zidenty-
fikowano w grupie VCG1A(wszystkie typu D – defoliating), 39 w VCG2B, 9 w VCG2A
i trzy w VCG4B. Tak¿e w pracy Dervis i in. [14] na 207 izolatów z drzew oliwnych 189
nale¿a³o do VCG1A, osiem do VCG2A, a cztery do VCG4B. Izolaty te powodowa³y
opadanie liœci bawe³ny i oliwki w testach szklarniowych. W Turcji po raz pierwszy zba-
dano izolaty V. dahliae z chryzantemy, spoœród 30 z nich a¿ 9 nale¿a³o do VCG1, a 18 do
VCG2 [22]. Izolaty z VCG1 by³y najbardziej agresywne w stosunku do roœliny-gos-
podarza. Te ostatnie prace wykazuj¹ce bardzo du¿y udzia³ VCG1 wœród zidentyfiko-
wanych grup, s¹ wyj¹tkami potwierdzaj¹cymi regu³ê – nieznacznej reprezentacji
VCG1 w innych czêœciach œwiata poza regionem œródziemnomorskim Europy – Turcj¹.

Próby korelacji VCG z patogenicznoœci¹ i wirulencj¹

Charakterystyka zgodnoœci wegetatywnej w V. dahliae wskazuje czasem na
niewielkie zró¿nicowanie patogena. Niekiedy wynika to z niedostatecznej liczby
przebadanych izolatów. S¹ m.in. doniesienia o wystêpowaniu jednej grupy zgodnoœci
wegetatywnej wœród izolatów pochodz¹cych z jednej lub wielu upraw, nie zawsze
pochodz¹cych z jednego terenu [2, 32, 36]. W Algerii 18 izolatów z drzew oliwnych
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nale¿a³y do jednej VCG [2] Do tej samej pojedynczej grupy nale¿a³y dodatkowo
porównywane izolaty oliwne z Syrii i Francji. W pracy Lacquer i in. [32] 41 izolatów
z oliwki pochodz¹cych z Maroka oraz trzy z Algerii zaklasyfikowano do jednej grupy.
Kilkanaœcie polskich izolatów V. dahliae z klonu, œliwy, perukowca, czereœni, berbe-
rysu, truskawki, winoroœli i rzepaku tak¿e umieszczono w jednej VCG2 [36]. Przy
tego typu wynikach mo¿na siê spodziewaæ, ¿e dominuj¹ca grupa zwi¹zana jest
z histori¹ upraw – gatunkiem roœliny, który by³ dominuj¹cy na wszystkich badanych
polach. Prawdopodobnie w Polsce by³by to tak¿e ziemniak.

Jeœli wy³onionych grup VC jest kilka, ujawnia siê zwykle d¹¿enie do ich powi¹za-
nia z innymi cechami patogena – wirulencj¹ do okreœlonej roœliny-gospodarza lub
lokalizacj¹. Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e najczêœciej izolaty jednego gospodarza
mog¹ infekowaæ innego [43], nie jest zaskoczeniem, ¿e dotychczas korelacji podob-
nych stwierdzono niewiele.

Zgodnoœæ wegetatywn¹ u V. dahliae badano dotychczas w populacjach dwóch
g³ównych typów. Pierwsze populacje to grupy izolatów z ró¿nych gatunków roœlin,
pochodz¹ce z ró¿nych lokalizacji, a drugie z nich to populacje z okreœlonego regionu
lub specyficznej uprawy. Z nielicznych badañ tylko drugiego typu populacji wynik³o,
¿e przy ograniczonej zwykle ró¿norodnoœci grup (VCG2, VCG4 i rzadko VCG1)
mo¿e istnieæ korelacja miêdzy wirulencj¹ izolatu a VCG [8, 26, 28, 30, 42]. Takie
korelacje zaobserwowano m.in., badaj¹c izolaty pochodz¹ce z ró¿nych odmian
ziemniaka [28, 42].

Okreœlaj¹c patogenicznoœæ, wirulencjê i VCGs, Campbell i Madden [4] w³¹czyli
wiêkszoœæ izolatów ziemniaczanych z Ohio i innych stanów USA do VCG4, przy
czym najbardziej wirulentne znalaz³y siê w VCG4A. Wczeœniej Corsini i in. [11]
stwierdzili, ¿e izolaty ziemniaczane w VCG4 by³y bardziej wirulentne w stosunku do
ziemniaka ni¿ izolaty ziemniaczane z VCG3. Bior¹c to pod uwagê, Joaquim i Rowe
[28] wyci¹gnêli wniosek o istnieniu dwóch patotypów ziemniaczanych na podstawie
testów patogenicznoœci wykonanych na jednej odmianie ziemniaka.

Na bawe³nie stwierdzono szczepy powoduj¹ce opadzinê liœci (defoliating – D) lub
jej brak (non-defoliating – ND). Obie grupy by³y w odmiennych VCGs, odpowiednio
w VCG1 i VCG2 [12]. Podobnie szczepy rasy 1 [40] wzglêdem pomidora ulokowano
w VCG2, a rasê 2 w VCG4. Ta ostatnia grupa wydaje siê powszechnie zwi¹zana
z izolatami pora¿aj¹cymi roœliny psiankowate.

Warto podkreœliæ, ¿e równie¿ w wiêkszoœci prac nad drugim typem populacji brak
jednak korelacji miêdzy VCG a patogenicznoœci¹. Gennari i in. [20] nie znaleŸli
ró¿nic w wirulencji trzech w³oskich VCG testowanych na pomidorze i melonie.
Izolaty oliwkowe z Izraela nale¿¹ce do dwóch grup VCG4B i VCG2A wykazywa³y
podobn¹ agresywnoœæ w stosunku do drzew oliwnych [44].

Goud i Termorshuizen [21] testowali wirulencjê dwóch holenderskich VCG: NL I
i NL II w stosunku do dziewiêciu drzew i krzewów ozdobnych. Wykazali jedynie, ¿e
izolaty grupy NLI wywo³ywa³y silniejsze br¹zowienie naczyñ ni¿ izolaty VCG NLII.
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Jednak nie stwierdzili oni œladów jakiejkolwiek specyficznoœci którejœ z grup w sto-
sunku do badanych gatunków roœlin. Zbadano równie¿, ¿e izolaty w obrêbie jednej
VCG mog¹ znacznie ró¿niæ siê wirulencj¹ [1, 18, 20]. Podobne przyk³ady mo¿na by
cytowaæ d³ugo.

Równie powszechny jest brak korelacji miêdzy VCG a pochodzeniem izolatu
[25, 29, 30]. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e na pó³nocy Europy, w regionach
klimatu umiarkowanego nie stwierdza siê wystêpowania VCG 1 [24, 25]. Mo¿e to
byæ cenna wskazówka przy doborze patogenów do infekcji przy hodowli odmian
odpornych.

Reakcje krzy¿owe

Zjawisko to zosta³o zasygnalizowane wczeœnie, bo ju¿ w pracy Joaquima i Rowe
[27]. Ich testery grupowe s¹ do dzisiaj stosowane na ca³ym œwiecie w wiêkszoœci prac
nad VCG u V. dahliae. Mniej liczni badacze sami opracowuj¹ swoje testery grupowe
[1, 20, 32]. Joaquim i Rowe [27] stwierdzili, ¿e izolaty z jednego VCG by³y wyraŸnie
zgodne z przynajmniej jednym testerem, ale równoczeœnie nie zawsze ca³kiem
niezgodne z izolatami zaszeregowanymi do innej VCG. Miêdzy innymi obserwowali
wg nich „s³abe heterokariony” w postaci kilku odrêbnych wysepek mycelium lub (i)
mikrosklerocjów pomiêdzy mutantami z izolatów reprezentuj¹cych VCG1 i VCG2
lub VCG2 i VCG4.

W toku naszej pracy [24, 25] nad V. dahliae z ozdobnych holenderskich drzew
i krzewów dysponowaliœmy testerami nie tylko amerykañskimi, ale i angielskimi,
greckimi i w³asnymi – holenderskimi. Podjêliœmy próbê skojarzenia ich miêdzy sob¹
[24, 25]. Holenderski tester NL II (odpowiednik VCG2) reagowa³ jednakowo silnie
z VCG2A i VCG2B, ale tak¿e s³abiej z testerami VCG3 i VCG4B. Natomiast tester
NL I (odpowiednik (VCG4) reaguj¹cy równo z VCG4A i VCG4B, tworzy³ tak samo
bujne heterokariony z VCG3. Tester VCG1 nie reagowa³ z innymi amerykañskimi
testerami, ale w parach z europejskimi testerami tworzy³ silne heterokariony
z odpowiednikami VCG2 – angielskim testerem grupy alfa i holenderskim NL II.
W kolejnej pracy [36] kilka izolatów, które s³abo reagowa³y z VCG 1 tworzy³o zawsze
silniejsze heterokariony z VCG2. Podobnie kilka izolatów reaguj¹cych z VCG4
tworzy³o zawsze s³absze heterokariony z VCG3. Na ogó³ izolaty reaguj¹ce z VCG4B
dawa³y s³absze heterokariony z VCG4A; analogicznie silnie reaguj¹ce z VCG2B
dawa³y tylko s³abe heterokariony z 2A. Zaliczano izolaty zawsze do grupy, z któr¹
komplementowa³y silniej. Podobnie zrobi³ Chen [6] zaliczaj¹c izolat silnie reaguj¹cy
z BB9 (VCG4A), a s³abo z S-39 (VCG4B) do VCG4A. Elena i Paplomatas [19]
podobnie opisali izolaty tworz¹ce silne heterokariony z VCG4B, a s³abe z VCG4A
oraz takie, które tworzy³y jednakowo bujne heterokariony z dwoma testerami.

Autorzy belgijscy [5], jako jedni z nielicznych podkreœlili, ¿e izolaty podgrupy
VCG2B wykazywa³y siln¹ komplementacjê z testerem podgrupy, ale jednoczeœnie
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wszystkie s³abiej i póŸniej reagowa³y z podgrup¹ VCG2A. Podobnie jak izolaty
w badaniach Hiemstry i Rataj-Guranowskiej [25] belgijskie izolaty w obrêbie VCG2
silnie reagowa³y z testerem VCG2B, a s³abiej z testerem VCG2A, jednak w tej drugiej
kombinacji bywa³y to ca³kiem normalne heterokariony, których nie mo¿na nazwaæ
s³abymi [5]. Izolaty z VCG4 reagowa³y wg belgijskich autorów wy³¹cznie z VCG4B.
W tym kontekœcie zaskakuj¹ce jest, ¿e w ¿adnej z prac nad tureckimi izolatami
z VCG1 nie zaobserwowano reakcji krzy¿owych. Nie wyst¹pi³y one ani w parach
miêdzy izolatami z VCG1A i testerami innych grup tureckich, ani w parach miêdzy
izolatami z VCG4B a izolatami VCG4A lub miêdzy izolatami z VCG2A i izolatami
z VCG2B [14]. To jedyna praca, w której zidentyfikowano dostatecznie du¿¹ popu-
lacjê VCG1, aby zbadaæ ich reakcjê w stosunku do testerów innych grup.

Powy¿sze przyk³ady stanowi¹ dowody, ¿e dwie g³ówne grupy zgodnoœci nie s¹
ca³kowicie izolowane genetycznie [24, 25], poniewa¿ niektóre izolaty reaguj¹ z teste-
rami obu grup, zachowuj¹c charakter izolatów „mostowych” (bridge isolates). Zja-
wisko to zaobserwowali tak¿e Bao i in. [1] oraz Daayf i in. [12]. Podkreœlili oni, ¿e
VCGs wyodrêbnione w V. dahliae mog¹ byæ nie ca³kowicie izolowane. Analogiczne
obserwacje poczynili Zeise i Tiedemann [46] oraz badacze japoñscy [45]. Nie jest
wiêc jasne, dlaczego w pracy badaczy izraelskich nie ustalono statusu jednego izolatu
z pomidora (na 34 zbadane), który by³ zgodny z dwiema grupami VC z³o¿onymi
z izolatów bak³a¿ana, bawe³ny, oliwki i ziemniaka [1]. Z regu³y jeden izolat tworzy
silniejszy heterokarion z jedn¹ z grup i wtedy mo¿na go jej przypisaæ. W pracy
Hiemstry i Rataj-Guranowskiej [25], poza ma³o k³opotliwymi izolatami silniej
reaguj¹cymi z VCG2 i VCG4 ni¿ z odpowiednio VCG1 i VCG3, by³ na 44 jeden tylko
izolat (nr 6) reaguj¹cy silnie, ale w sposób ró¿ny z VCG2 i VCG4.

Wydaje siê, ¿e problem krzy¿owych reakcji wynika z niedoskona³ego opracowa-
nia testerów. Niedoskona³oœci testerów amerykañskich zauwa¿yli ju¿ sami ich auto-
rzy [27]. Zaobserwowali m.in., ¿e zdarza³y siê izolaty bardzo silnie reaguj¹ce z teste-
rami VCG2A i VCG2B, pomimo ¿e by³y one s³abo zgodne ze sob¹.

Jak opracowaæ testery zgodnoœci wegetatywnej

Jeœli testery reaguj¹ miêdzy sob¹, to w nastêpstwie mo¿na spodziewaæ siê
dalszych reakcji krzy¿owych w przypadku nowych izolatów i pojawienia siê kolej-
nych izolatów mostowych. Reakcje takie, jeœli s¹ wielokrotnie obserwowane w da-
nej populacji, prowadz¹ do przypuszczenia, ¿e testery zosta³y niedostatecznie
starannie wyselekcjonowane. Wed³ug naszego doœwiadczenia takie s¹ testery
amerykañskie.

Jak postêpowaæ, maj¹c niedoskona³e testery? Joaquim i Rowe [27] radz¹ stosowa-
nie kilku par testerów dla ka¿dej grupy – i to tym wiêcej, im bardziej zró¿nicowane s¹
reakcje izolatów w ka¿dej z grup.
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Z wczeœniejszych ju¿ prac by³o wiadomo, ¿e na liczbê zidentyfikowanych VCG
ma wp³yw zastosowana metoda analizy zgodnoœci wegetatywnej. Œwiadczy o tym
dobitnie porównanie liczby VCG w tej samej populacji V. dahliae scharakteryzowanej
ró¿nymi metodami w pracy Hummela i Puhalli [34] z 1983 oraz badañ Joaquima
i Rowe [27] z 1990 roku i nastêpnej pracy Strausbaugh i in. [42].

Po kilku latach naszych prac nad zgodnoœci¹ wegetatywn¹ stwierdziliœmy, ¿e nie
istniej¹ ¿adne obiektywne kryteria wyboru w³aœciwej pary testerów dla okreœlonej
VCG. Praca Corrella i in. [ 9] nie zawiera ¿adnych wskazówek na ten temat. Ogólne
wskazania mówi¹ o zastosowaniu w kojarzeniu par mutantów nitM i nit z ka¿dego
izolatu oraz takiego doboru testerów, aby ró¿nicowa³y populacje na izolowane grupy.
O istnieniu reakcji krzy¿owych wspomina bardzo niewielu autorów, a o wy³onieniu
nowej grupy np. VCG4A/B lub VCG6 zadecydowa³y zwykle wzglêdy wykrycia
nowej roœliny gospodarza. Tymczasem tester VCG6 reagowa³ równie silnie w naszym
teœcie z testerami VCG2A i VCG2B (dane niepublikowane). Nie dysponowaliœmy
¿adnym innym zidentyfikowanym izolatem reprezentujacym VCG6, aby móc porów-
naæ wszystkie reakcje i ewentualnie rozstrzygn¹æ ich przynale¿noœæ – do którejœ
podgrupy VCG2.

Po oko³o 10 latach doœwiadczeñ opracowaliœmy w naszym laboratorium mody-
fikacjê selekcji testerów grup zgodnoœci wegetatywnej [37, 38]. Pierwszym etapem,
po pewnym zniechêceniu siê do stosowania testerów amerykañskich, by³o dla nas
opracowanie testerów w³asnych w ramach badanej populacji. Okaza³o siê, ¿e:
� mutanty grupy nitM, bardziej zró¿nicowane genetycznie od grupy nit1 i nit3 [9]

mog¹ dawaæ zró¿nicowane reakcje z mutantami nit1 i nit3;
� ró¿ne genetycznie mutanty nitM daj¹ w wyniku kojarzenia ze sob¹ bujne hetero-

kariony, nieraz znacznie bujniejsze ni¿ heterokariony par nitM/nit1 w obrêbie tego
samego izolatu.

Aby opracowaæ dobre testery, nale¿a³o te spostrze¿enia uzupe³niæ i nastêpnie
zastosowaæ. Doszliœmy do wniosku, ¿e nie trzeba wybieraæ przypadkowej pierwszej
(lub jedynej, jak¹ uda³o siê otrzymaæ) pary nitM/nit1 lub pary celowo dobranej tak,
by rozdziela³a szczepy o ró¿nej patogenicznoœci. Z ka¿dego izolatu z grupy 30
nazywanej obligatoryjn¹ odzyskiwaliœmy oko³o 30–60 mutantów nit. Chodzi³o
o odzyskanie mo¿liwie du¿ej liczby ró¿nie reaguj¹cych mutantów nitM. Nastêpnie
z populacji mutantów otrzymanych z tego samego izolatu wybieraliœmy wszystkie
mutanty nitM i 2–3 mutanty nit1. Tê grupê (zwykle 8–13 mutantów) kojarzyliœmy
ze sob¹. Wybieraliœmy co najmniej jedn¹ parê mutantów, zwykle jednak dwie pary,
które mia³y dwie cechy:
� tworzy³y heterokariony najczêœciej w obrêbie danego izolatu, czêsto by³a to para

nitM/nitM;
� by³y stabilne, tj. nie rewertowa³y do stanu dzikiego.
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Analogicznie reprezentantem – testerem ka¿dej grupy VC w analizowanej popu-
lacji by³a para mutantów najlepiej siê kojarz¹ca w obrêbie tej grupy [38].

Przy takiej procedurze selekcja grup VC jest d³u¿sza, ale oparta o kryterium
obiektywne, a nie arbitralne. Wykazaliœmy prawie ca³kowity brak reakcji krzy¿owych
oraz identyfikowaliœmy mniej grup zgodnoœci wegetatywnej.

Na przyk³ad, w populacji 44 izolatów V. dahliae z holenderskich drzew i krzewów
zidentyfikowane zosta³y t¹ metod¹ tylko dwie VCG i wyst¹pi³ zaledwie jeden izolat
mostowy daj¹cy z tymi grupami zró¿nicowane heterokariony [25]. Opieraj¹c siê na
naszej modyfikacji metody w W. Brytanii [23] oraz w Belgii [5] zidentyfikowano
tak¿e tylko dwie VCG.

Ile jest grup zgodnoœci wegetatywnej
w obrêbie V. dahliae?

Na œwiecie pogodzono siê na ogó³ z tym, ¿e grupa VCG3 jest raczej czêœci¹ VCG4.
Podzia³ na podgrupy VCG2A i VCG2B oraz VCG4A i VCG4B sprawdza siê tylko
w czêœci badanych populacji, zwykle pochodz¹cych z tej samej roœliny. Natomiast
VCG1 mo¿e spotkaæ los niegdysiejszej VCG3. Jest to prawdopodobnie czêœæ VCG2,
na co wskazuj¹ omawiane ju¿ prace Rataj-Guranowskiej i Hiemstry [24, 25]. Ostatnio
argumentem za przyjêciem tej hipotezy s¹ wyniki prac hiszpañskich otrzymane za
pomoc¹ metod molekularnych: AFLP w po³¹czeniu z sekwencjonowaniem [8].
Porównano wszystkie amerykañskie VCG (VCG1A, VCG1B, VCG2A, VCG2B,
VCG4A, VCG4B i VCG6) poza VCG3 i VCG5 w celu okreœlenia miêdzy nimi
pokrewieñstw. Ujawniono dwie g³ówne linie genetyczne w ich obrêbie nazwane lini¹
I i lini¹ II. Pierwsza z nich obejmuje VCG1A, VCG1B i VCG2B334, a linia druga
obejmuje VCG2A, VCG4B oraz VCG2B824, VCG4A i VCG6. WyraŸne jest bliskie
pokrewieñstwo grupy VCG1 i podgrupy VCG2B.

Aby ostatecznie wyjaœniæ problem liczby VCG, potrzebne s¹ dodatkowe analizy
w obrêbie izolatów w grupie VCG1 i VCG2, które polega³yby na ponownym
scharakteryzowaniu izolatów w³¹czonych ju¿ zw³aszcza do w¹tpliwej VCG1 metod¹
zgodnoœci wegetatywnej w modyfikacji polskiej. Na razie jest to niewykonalne.
Dotychczas zamawiane przez nas izolaty z VCG1 z kilku pracowni europejskich nie
rosn¹, s¹ zanieczyszczone dro¿d¿ami lub nie dochodz¹ do naszej pracowni. Jest to
zw³aszcza niewykonalne na izolatach amerykañskich – orygina³y testerów s¹ dla nas
nieosi¹galne.

Problem liczby grup zgodnoœci wegetatywnej w V. dahliae pozostaje wiêc na razie
nierozstrzygniêty.
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Podsumowanie

V. dahliae KLEB. jest sprawc¹ tracheomykozy ponad dwustu gatunków roœlin,
nie wykazuj¹cym specjalizacji do poszczególnych roœlin-gospodarzy. Dlatego
w Ameryce, Europie, Azji i Afryce do ró¿nicowania populacji patogena od ponad
20 lat stosowana jest analiza zgodnoœci wegetatywnej szczepów. Na ogó³ badano
populacje pochodz¹ce z wielu gatunków roœlin oraz ró¿nych lokalizacji lub z jednej
roœliny i jednej lokalizacji. Jedynie w badaniach drugiego typu uda³o siê w kilku
przypadkach stwierdziæ korelacje miêdzy wirulencj¹ a VCG (vegetative compati-
bility group – grup¹ zgodnoœci wegetatywnej). Nie ma dot¹d pewnoœci, ile grup
zgodnoœci wegetatywnej istnieje w obrêbie patogena, poniewa¿ iloœæ ich zale¿y od
stosowanej metody. W znacznej wiêkszoœci prac stosowane s¹ testery amerykañskie
– reprezentanci VCG1, VCG2, VCG3 i VCG4. Wœród nich aktualnie dominuj¹cymi
grupami w analizach prowadzonych w Europie, Ameryce i ostatnio w Afryce s¹
VCG2 i VCG4. VCG3 zosta³a w³¹czona do VCG4, natomiast VCG1 wystêpuje
sporadycznie w regionie Morza Œródziemnego, a VCG6 wydaje siê byæ raczej
czêœci¹ VCG2. Proponowana jest modyfikacja metody zgodnoœci wegetatywnej, za
pomoc¹ której mo¿liwe jest opracowanie lepszych testerów VCG. Informacja
o iloœci VCG mo¿e byæ przydatna przy doborze patogenów do hodowli odmian
odpornych.
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Summary

Verticillium dahliae KLEB. causes wilt disease more than two hundred plant spe-
cies. The pathogen has not shown any specialization against particular host-plant spe-
cies. This is a reason, why in America, Europe, Asia and Africa pathogen’s popula-
tions have been differentiated by means of vegetative compatibility analysis. In gen-
eral studies concerned the populations comprised of the isolates from many plant spe-
cies of different origin or from one host-plant of the same origin. In the second type
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studies only, in several cases the correlation between strain virulence and vegetative
compatibility group (VCG) have been revealed.

Untill now it is not certain how many VCGs exist within the pathogen populations.
The number of VCGs recovered depends on the method applied. In most studies
American testers elaborated from potato isolates and representing VCG1, VCG2,
VCG3 and VCG4 have been applied. At present VCG2 and VCG4 are the dominant
groups in most studies performed in Europe, America, recently in Africa. VCG3 was
included to VCG4, VCG1 appears sporadically in Mediterranean region, VCG6
seems to be a part of VCG2. A modification of vegetative compatibility test is pro-
posed which enables the elaboration of better VCGs testers.

Information on the numbers of VCGs might be useful in the resistance breeding.
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Wstêp

Wirus jamkowatoœci pnia jab³oni (Apple stem pitting virus, ASPV) nale¿¹cy do
rodzaju Foveavirus [15, 21] wywo³uje jamkowatoœæ pnia jab³oni (ang. apple stem pit-
ting, ASP), ¿ó³taczkê nerwów gruszy (ang. pear vein yellow, PVY) i czerwon¹
plamistoœæ liœci gruszy (ang. red mottling) [29].

Infekcja ASPV u drzew odmian szlachetnych jab³oni oraz u wiêkszoœci stosowa-
nych obecnie podk³adek przebiega bezobjawowo. W przypadku podk³adek wra¿li-
wych wirus mo¿e powodowaæ wy³amywanie siê zrazów w szkó³kach oraz zamieranie
ca³ych drzew w sadach. Odmiany grusz wra¿liwe na pora¿enie ASPV s³abiej plonuj¹,
a na liœciach widoczne s¹ chlorotyczne rozjaœnienia wzd³u¿ nerwów.

Niezbêdnym elementem walki z wirusami drzew owocowych jest stosowanie
odpowiednich metod ich wykrywania i identyfikacji w materiale roœlinnym. W przy-
padku ASPV, najczêœciej stosowane w tym celu s¹ czasoch³onne testy biologiczne. Od
niedawna mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie techniki ELISA, przy u¿yciu przeciw-
cia³ monoklonalnych. Do identyfikacji i wykrywania ASPV w jab³oniach i gruszach
stosowane s¹ równie¿ metody biologii molekularnej, oparte na amplifikacji kwasu
nukleinowego patogena. Do najczêœciej stosowanych nale¿y metoda RT-PCR. Jed-
nym z wariantów tej metody jest IC-RT-PCR, w którym do wychwytywania cz¹stek
wirusa stosuje siê specyficzne przeciwcia³a.

Izolaty ASPV wykazuj¹ znaczny stopieñ zró¿nicowania sekwencji genomu
w obrêbie populacji. Stwierdzono, ¿e poziom identycznoœci pomiêdzy sekwencjami
nukleotydów genu bia³ka p³aszcza wirusa wynosi od 71% do 99,8% [14, 34, 43].

Celem pracy by³o zebranie aktualnych danych dotycz¹cych w³aœciwoœci wirusa,
jego zró¿nicowania molekularnego oraz przedstawienie metod wykrywania ASPV.
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Wystêpowanie, symptomy i szkodliwoœæ ASPV

ASPV wystêpuje prawie na ca³ym œwiecie, w krajach Europy, Azji, Afryki
Po³udniowej, Ameryki Pó³nocnej, w Chinach, Australii i Nowej Zelandii [29].
W Polsce, obecnoœæ wirusa zosta³a potwierdzona na podstawie wyników testów
biologicznych [44]. Naturalnymi gospodarzami wirusa s¹ roœliny z rodzaju Malus
[35], Pyrus [31], Cydonia [3], Crataegus [36] i Sorbus [37].

¯ó³taczka nerwów liœci gruszy jest chorob¹ powszechnie wystêpuj¹c¹ w sadach
gruszowych, a jej objawy mo¿na obserwowaæ na m³odych drzewkach wiêkszoœci
odmian [31]. Charakterystycznym objawem choroby s¹ ¿ó³te przebarwienia wzd³u¿
nerwów, pojawiaj¹ce siê pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca. We wrzeœniu, na
drzewach niektórych odmian grusz mo¿na obserwowaæ czerwone plamki na liœciach
(ang. red mottling).

Na liœciach pigwy pora¿onej ASPV wystêpuj¹ ¿ó³te cêtki i smugi wzd³u¿ nerwów.
Na drewnie widoczne s¹ nekrotyczne rowki, a na korze rakowate naroœla. Na owocach
mo¿na zaobserwowaæ liczne, du¿e wg³êbienia oraz nekrozy mi¹¿szu. Pigwy pora¿one
wirusem zamieraj¹ w ci¹gu 3–5 lat [3]. W roœlinach z rodzaju Sorbus L. i Crategus L.
infekcja ASPV przebiega bezobjawowo [37].

Wirus jamkowatoœci pnia jab³oni powoduje zahamowanie wzrostu drzewek grusz
w szkó³ce nawet o 50% [30], zmniejszenie wielkoœci owoców o 27% oraz zreduko-
wanie plonu o 20–30% [2, 18]. Pêdy pora¿onych grusz odmiany ‘Bera Hardy’,
zaszczepionych na siewkach gruszy kaukaskiej, by³y o 30% krótsze, a ich œrednica by³a
mniejsza o 40% w porównaniu z drzewami zdrowymi. U grusz uprawianych w pó³noc-
nych rejonach œwiata wirus mo¿e powodowaæ nekrozy i deformacje owoców [5]. Do
chwili obecnej nie badano wp³ywu ASPV na wzrost i plonowanie drzew jab³oni.

Szkodliwoœæ wirusa zwiêksza siê, gdy drzewo pora¿one jest równoczeœnie innymi
wirusami. Jab³onie pora¿one ASPV i wirusem chlorotycznej plamistoœci liœci jab³oni
s³abiej rosn¹, s¹ bardziej podatne na z³amania i wra¿liwe na niedobory sk³adników
pokarmowych. Plonowanie chorych drzew jest obni¿one o 30%, a na owocach wy-
stêpuj¹ rdzawe przebarwienia [17]. Stwierdzono, ¿e ASPV czêsto wystêpuje w kom-
pleksie z czynnikiem wywo³uj¹cym gumowatoœæ drewna jab³oni [30].

Przenoszenie wirusa

W szkó³kach i sadach, wirus jamkowatoœci pnia jab³oni, podobnie jak inne wirusy
drzew owocowych, przenoszony jest wraz z pora¿onym materia³em rozmno¿enio-
wym, tj. ze zrazami, oczkami i podk³adkami wegetatywnymi. Dotychczas nie znale-
ziono jego naturalnych wektorów. Zaobserwowano co prawda naturalne rozprzestrze-
nianie siê ASPV w sadzie, jednak przypuszczalnie w tym przypadku wirus przenosi³
siê poprzez zroœniête korzenie drzew [32]. Próby przeniesienia ASPV przez py³ek
i nasiona da³y wyniki negatywne [21].
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W³aœciwoœci ASPV

Cz¹stki ASPV s¹ wyd³u¿one, nitkowate, o symetrii helikalnej, z widocznym
kana³em centralnym. D³ugoœæ cz¹stek wirusa wyizolowanego z liœci Niccotiana
occidentalis wynosi oko³o 800 nm, a œrednica 12–15 nm. Wirus wykazuje tendencje
do tworzenia agregatów z³o¿onych z kilku cz¹stek po³¹czonych koñcami [13].
W sk³ad wirionów nie wchodz¹ lipidy i cukrowce [21].

Cz¹stki wirusa wykrywano w komórkach mezofilu, epidermy i komórkach miêki-
szowych wi¹zki naczyniowej pora¿onych liœci. Pora¿one komórki mezofilu by³y za-
padniête, wype³nione materi¹ ma³o przenikliw¹ dla strumienia elektronów i znekro-
tyzowane. Czêœæ chloroplastów w pora¿onych komórkach by³a silnie zdezorgani-
zowana. Wirusa nie znaleziono w wakuolach, j¹drze i innych organellach ko-
mórkowych [13].

Cz¹stka ASPV zawiera jednoniciowy RNA (ssRNA) o masie 3,1 · 106 kDa,
w orientacji sensownej (koduj¹cej), poliadenylowany na koñcu 3’. Stwierdzono
tak¿e, ¿e otoczka wirusa jest zbudowana z bia³ka o masie 48 kDa [9].

Trwa³oœæ wirusa wynosi³a od 9 do 24 godzin w temperaturze pokojowej i 10 minut
w temperaturze 50°C–55°C, a punkt inaktywacji termicznej okreœlono na 55–60°C.
Wirus traci³ zdolnoœci infekcyjne po rozcieñczeniu soku 10–2 lub 10–3 [13].

Organizacja genomu ASPV
i zró¿nicowanie molekularne jego izolatów

Obecnie w banku genów GenBank znajduj¹ siê dwie pe³ne sekwencje RNA
wirusa [9, 43], 17 sekwencji genu bia³ka p³aszcza oraz kilkanaœcie sekwencji krótkich
fragmentów genu polimerazy RNA zale¿nej od RNA. Na podstawie odczytanej
sekwencji nukleotydów cDNA patogena przeprowadzono komputerow¹ analizê
organizacji genomu ASPV [9]. W RNA wirusa, o d³ugoœci 9306 nukleotydów,
stwierdzono wystêpowanie piêciu otwartych ramek odczytu (ang. open reading
frame, ORF). Na koñcu 5’ zidentyfikowano 59 niekoduj¹cych nukleotydów, a na
koñcu 3’– 135 niekoduj¹cych nukleotydów. Sekwencjê nukleotydów cDNA wirusa
przepisano na sekwencjê aminokwasów, przy u¿yciu programu komputerowego. Na
tej podstawie okreœlono wielkoœæ i przypuszczaln¹ funkcjê bia³ek kodowanych przez
RNA ASPV [9]. Bia³ko o wielkoœci 247 kDa, kodowane przez ORF1, bierze udzia³
w procesie replikacji wirusa i ma domeny odpowiadaj¹ce funkcjom helikazy, metylo-
transferazy i polimerazy RNA zale¿nej od RNA. Bia³ko to zawiera silnie konser-
watywny motyw ‘Alpha-like’, wystêpuj¹cy w rodzajach Potexvirus, Carlavirus
i Allexvirus. Ramki ORF 2, 3 i 4, koduj¹ce bia³ka o wielkoœciach odpowiednio 25 kDa,
13 kDa i 7 kDa, stanowi¹ tryplet genowy charakterystyczny dla rodzajów Potexvirus
i Carlavirus. Zak³ada siê, ¿e ta grupa bia³ek pe³ni funkcje zwi¹zane z przemiesz-
czaniem siê wirusa z komórki do komórki [1]. Bia³ko o wielkoœci 13 kDa pe³ni funkcjê
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regulacyjn¹ w procesie replikacji wirusa i odpowiada za oddzia³ywanie z kwasami
nukleinowymi gospodarza. Bia³ko o wielkoœci 7 kDa bierze udzia³ w procesie przy-
³¹czania cz¹stek wirusa do b³ony komórkowej gospodarza, natomiast bia³ko o wiel-
koœci 25 kDa ma domenê NTP, odpowiadaj¹c¹ za oddzia³ywanie z helikaz¹ [25]. Na
podstawie sekwencji nukleotydów wydedukowano, ¿e ORF5, d³ugoœci 1244, koduje
bia³ko p³aszcza wirusa (ang. coat protein, CP) o masie 44 kDa. Organizacja genomu
ASPV jest podobna do organizacji genomu wirusów nale¿¹cych do rodzajów Carla-
virus i Potexvirus [9]. Replikacja wirionów ASPV zachodzi wed³ug strategii cha-
rakterystycznej dla rodzaju Potexvirus. Jako pierwsza, bezpoœredniej ekspresji ulega
ORF1, a nastêpnie kolejne ramki odczytu s¹ eksprymowane poprzez subgenomowe
RNA [21]. Dalsze badania prowadzono w kierunku okreœlenia zró¿nicowania mole-
kularnego izolatów wirusa jamkowatoœci pnia jab³oni.

Na podstawie wyników analizy porównawczej sekwencji genu bia³ka p³aszcza 17
izolatów wirusa stwierdzono, ¿e populacjê wirusa mo¿na podzieliæ na trzy grupy
w zale¿noœci od d³ugoœci i liczby delecji [14, 34]. W obrêbie porównanego regionu
genomu stwierdzono wystêpowanie jednej lub dwóch delecji o d³ugoœci 54 i 63 lub 66
nukleotydów. Izolaty nale¿¹ce do grupy pierwszej nie maj¹ delecji, a podobieñstwo
ich sekwencji wynosi 99,8%. Typ drugi stanowi¹ izolaty z jab³oni i grusz, w których
genie bia³ka p³aszcza wystêpuje jedna delecja o d³ugoœci 54 nukleotydów. Poziom
homologii pomiêdzy sekwencjami tych izolatów jest znacznie ni¿szy ni¿ dla typu
pierwszego i wynosi 73,2–93,8%. Niewielki procent populacji wirusa stanowi typ
trzeci, do którego zaliczamy izolaty, w których genie bia³ka p³aszcza wystêpuj¹ dwie
delecje. Na podstawie wyników analizy porównawczej stwierdzono, ¿e podobieñ-
stwo pomiêdzy tymi sekwencjami wynosi 82,7–93%. Dla ASPV podobnie jak dla
innych wirusów roœlinnych stwierdzono, ¿e najwiêksze zró¿nicowanie sekwencji
wystêpuje w regionie 5’genu bia³ka p³aszcza. Na podstawie analizy porównawczej
odczytanych sekwencji genu bia³ka p³aszcza ASPV, stwierdzono zjawisko wiêkszego
podobieñstwa w obrêbie sekwencji aminokwasów w porównaniu do sekwencji
nukleotydowych genu. Wynika to z faktu, ¿e wiêkszoœæ mutacji punktowych zachodzi
w trzeciej, lub rzadziej, w drugiej pozycji kodonu [27].

Metody wykrywania ASPV

W dotychczasowych badaniach, do wykrywania i identyfikacji ASPV najczêœciej
stosowano metody biologiczne i molekularne, rzadziej serologiczne i mikroskopiê
elektronow¹. Podstawow¹ metod¹ diagnostyczn¹ stosowan¹ w testach biologicznych
jest technika podwójnej okulizacji, w której podk³adka okulizowana jest najpierw
oczkiem roœliny wskaŸnikowej (indykatora), reaguj¹cej charakterystycznymi obja-
wami na infekcjê danym wirusem. Po przyjêciu siê oczka indykatora, na podk³adkê
zak³adane jest oczko lub tarczka kory roœliny testowanej. Najczêœciej stosowanymi
indykatorami dla ASPV s¹ Malus domestica ‘Virginia Crab’, M. domestica ‘Spy227’
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i Pyronia veitchii [2, 29, 38]. U pora¿onej M. domestica ‘Virginia Crab’ wystêpuj¹
jamki w drewnie pnia oraz nekrozy w obrêbie miejsca zroœniêcia odmiany szlachetnej
z podk³adk¹. Na owocach pora¿onych roœlin ‘Virginia Crab’ widoczne s¹ pod³u¿ne
zag³êbienia [29]. Charakterystycznym objawem wywo³ywanym przez ASPV jest
równie¿ epinastia liœci na ‘Spy227’ [6]. Na liœciach pora¿onej roœliny Pyronia
veitchii, mo¿na obserwowaæ chlorotyczne plamy oraz epinastiê [4, 29]. Do testów
biologicznych wykorzystuje siê równie¿ roœliny Cydonia oblonga ‘C7/1’. Na liœciach
tego gatunku mo¿na obserwowaæ ¿ó³taczkê nerwów [5]. Rzadziej stosowane s¹ inne
gatunki i odmiany roœlin drzewiastych: M. domestica ‘Radiant’ [38], M. sieboldii
(REG.) REHDER. MO65 [23], Pyrus communis ‘Nouveau Poiteau’ [16, 29]. Na indyka-
torze ‘Radiant’ wystêpuje epinastia, a roœliny pora¿one wysoce patogenicznymi
szczepami wirusa wykazuj¹ os³abienie wzrostu i zamieraj¹ [38]. Zró¿nicowanie
intensywnoœci symptomów wywo³ywanych przez ró¿ne izolaty ASPV stwierdzono
w przypadku roœlin M. domestica ‘Virginia Crab’ [39]. Po up³ywie odpowiedniego
czasu przeprowadza siê obserwacje roœlin wskaŸnikowych pod k¹tem ewentualnego
wyst¹pienia objawów choroby. Czas, po jakim widoczne s¹ objawy chorobowe,
zale¿y od roœliny testowej, pory roku oraz warunków, w jakich przeprowadzany jest
test. Czas oczekiwania na wyniki w przypadku testu prowadzonego w szklarni wynosi
kilka tygodni. W warunkach polowych wynik badania uzyskuje siê zazwyczaj
w nastêpnym sezonie wegetacyjnym.

Do testów biologicznych metod¹ inokulacji mechanicznej stosuje siê roœliny
Nicotiana occidentalis ‘37B’, wykazuj¹ce objawy systemiczne po dwóch tygodniach
od zaka¿ania oraz roœliny Nicotiana occidentalis ssp. obliqua, wykazuj¹ce lokalne
nekrozy po 4 –5 dniach od inokulacji [40, 41, 42].

Chocia¿ pierwsze surowice na ASPV przygotowano ju¿ w latach 90. w Japonii
i Mo³dawii nie by³y one stosowane do rutynowego wykrywania ASPV metod¹ ELISA
(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ze wzglêdu na ich nisk¹ specyficznoœæ
[wyniki nie publikowane]. Jelkmann [10] uzyska³ przeciwcia³a poliklonalne skie-
rowane na ASPV immunizuj¹c króliki bia³kiem p³aszcza wirusa uzyskanym w pro-
cesie nadekspresji w bakteriach. Wyniki uzyskane w teœcie ELISA dla grusz, charak-
teryzowa³y siê nisk¹ czu³oœci¹, natomiast pora¿one jab³onie nie reagowa³y z przeciw-
cia³ami anty-ASPV [11]. Równie¿ Jelkmann i Keim-Konrad [11] zastosowali test
ELISA do wykrywania ASPV w materiale roœlinnym. Wykorzystali w tym celu
przeciwcia³a poliklonalne skierowane na bia³ko p³aszcza wirusa wyprodukowane
w bakteriach (surowica oznaczona numerem 647). Zdaniem autorów, mo¿liwoœci
zastosowania surowicy 647 do wykrywania ASPV metod¹ ELISA s¹ ograniczone.
Pozytywne reakcje uzyskano jedynie testuj¹c pora¿one roœliny N. occidentalis me-
tod¹ PTA-ELISA (ang. plate trapped antygen, PTA). Niepowodzenie testu ELISA
t³umaczono znacznym zró¿nicowaniem izolatów ASPV oraz nierównomiernym roz-
mieszczeniem i nisk¹ koncentracj¹ wirusa w roœlinach drzewiastych. Dopiero od
niedawna mo¿liwe jest rutynowe zastosowanie testu ELISA do wykrywania ASPV,
przy u¿yciu przeciwcia³ monoklonalnych [7].
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Do wykrywania cz¹stek ASPV w liœciach N. occidentalis z u¿yciem mikroskopu
elektronowego zastosowano technikê barwienia negatywowego 2% octanem uranylu
lub 2% wolframianem sodu [13]. Badania nad wirusem prowadzono równie¿ metod¹
immunoelektronomikroskopii (IEM). Do dekoracji preparatów zastosowano suro-
wicê skierowan¹ na bia³ko p³aszcza wirusa uzyskane w bakteriach, która silnie
reagowa³a zarówno z izolatami pochodz¹cymi z grusz jak i z jab³oni [10].

W ostatnich latach, do wykrywania wirusa jamkowatoœci pnia jab³oni wprowa-
dzono metody biologii molekularnej znajduj¹ce zastosowanie w badaniach kwasów
nukleinowych. Jedn¹ z nich jest hybrydyzacja molekularna (ang. molecular hybridiz-
ation – MH). Jelkmann i in. [10] zastosowali hybrydyzacjê dwuniciowego RNA
(dsRNA) wirusa, unieruchomionego na pod³o¿u sta³ym, metod¹ slot blot i Northern
blot. Jako sondê zastosowali fragment cDNA patogena o d³ugoœci 2200 pz, wyznako-
wany izotopami radioaktywnymi. Za pomoc¹ tych metod autorzy wykrywali wirusa
w ekstrakcie z pora¿onych jab³oni, grusz i N. occidentalis. Nemchinov i in. [28]
zastosowali nieradioaktywny system hybrydyzacji metod¹ Southern blot z u¿yciem
sondy cRNA wyznakowanej diogsygenin¹. Synteza fragmentu cRNA o d³ugoœci
351 pz dla izolatów z jab³oni i z gruszy by³a przeprowadzona przy u¿yciu polimerazy
RNAT7 lub SP6. Autorzy wykrywali patogena przy u¿yciu obydwu sond, niezale¿nie
od rodzaju roœliny gospodarza.

W badaniach nad wykrywaniem i identyfikacj¹ ASPV powszechnie stosowana jest,
opracowana w latach osiemdziesi¹tych, metoda enzymatycznego powielenia (ampli-
fikacji) DNA w ³añcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction –
PCR), [26, 33]. W metodzie tej wykorzystuje siê termostabiln¹ polimerazê do syntezy
kopii wybranego fragmentu DNA. Reakcja ta poprzedzana jest odwrotn¹ transkrypcj¹
(ang. reverse transcription – RT), czyli syntez¹ nici cDNA komplementarnej do RNA
wirusa. Liczne zalety metody, takie jak: wysoka wydajnoœæ, czu³oœæ, selektywnoœæ,
mo¿liwoœæ czêœciowego kontrolowania specyficznoœci amplifikacji, uczyni³y z PCR
technikê powszechnie stosowan¹ w pracach zwi¹zanych z wykrywaniem patogenów
roœlinnych. W wirusologii roœlinnej metodê PCR stosuje siê, miêdzy innymi, do
wykrywania patogenów przy niskiej ich koncentracji w roœlinach ¿ywicielskich,
w przypadku braku przeciwcia³ dobrej jakoœci lub koniecznoœci testowania materia³u
roœlinnego poza sezonem wegetacyjnym. Produkty PCR mog¹ byæ dok³adniej ana-
lizowane za pomoc¹ enzymów restrykcyjnych lub poprzez sekwencjonowanie.

Odczytanie sekwencji nukleotydów RNA dwóch izolatów wirusa jamkowatoœci
pnia jab³oni oraz regionu genu bia³ka p³aszcza kilkunastu jego izolatów umo¿liwi³o
zaprojektowanie starterów do amplifikacji fragmentów cDNA patogena metod¹
RT-PCR. Startery specyficzne lub zdegenerowane zaprojektowano w regionach
konserwatywnych genu RNA-zale¿nej polimerazy RNA lub genu bia³ka p³aszcza
wirusa. Kummert i in. [16] ocenili przydatnoœæ ogólnego RNA i dwuniciowego RNA
(ang. double strand RNA – dsRNA) wyizolowanych z ró¿nych tkanek pora¿onych
roœlin do wykrywania ASPV metod¹ RT-PCR. Do wykrywania wirusa badacze za-
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stosowali startery zdegenerowane, inicjuj¹ce amplifikacjê fragmentów o wielkoœciach
349 pz i 485 pz z regionu koduj¹cego polimerazê RNA zale¿n¹ od RNA. Stwierdzili oni,
¿e zastosowanie dsRNA jako matrycy w reakcji odwrotnej transkrypcji, pozwala na
zwiêkszenie czu³oœci testu w porównaniu z zastosowaniem ogólnego RNA. Do wy-
krywania ASPV, opracowano tak¿e metodê RT-PCR z zastosowaniem zdegene-
rowanych starterów wewnêtrznych (ang. nested RT-PCR) [22]. Autorzy wykrywali
wirusa we wszystkich próbkach pobranych z liœci, ³yka, p¹ków i p³atków kwiatowych
w ci¹gu ca³ego roku. Malinowski i in. [20] zastosowali do izolacji RNA ASPV metodê
adsorpcji kwasów nukleinowych na ¿elu krzemionkowym (ang. silicacapture – SC). Do
amplifikacji specyficznych fragmentów cDNA patogena zaprojektowano szeœæ star-
terów specyficznych w obrêbie genu koduj¹cego polimerazê RNA zale¿n¹ od RNA
oraz cztery w obrêbie genu bia³ka p³aszcza. Produkty o oczekiwanej d³ugoœci uzyskano
tylko dla czterech par starterów. MacKenzie i in. [19] izolowali RNA wirusa po-
ra¿onych jab³oni i grusz za pomoc¹ zestawu Rneasy (Qiagen). Startery zaprojektowano
tak, by amplifikacji ulega³ fragment 316 pz z regionu genu koduj¹cego bia³ko p³aszcza
wirusa. Wed³ug autorów, najlepszym materia³em do izolacji RNA wirusa s¹ tkanki ³yka
i p³atki korony, natomiast najmniejsza koncentracja ASPV wystêpuje w liœciach.
Menzel i in. [23] opracowali metodê kompleksowego RT-PCR (ang. multiplex) do
jednoczesnego wykrywania wirusa mozaiki jab³oni i wirusa jamkowatoœci pnia jab³oni,
przy u¿yciu starterów zlokalizowanymi w genie bia³ka p³aszcza. Jako kontrolê we-
wnêtrzn¹ reakcji zastosowano startery do amplifikacji fragmentu mRNA z roœliny.
Klerks i in [12] opracowali metodê amplifikacji fragmentów genomu ASPV w systemie
AmpliDet RNA. W systemie tym do wykrywania produktów RT-PCR stosuje siê sondy
wyznakowane fluoroscencyjnie.

Do wykrywania ASPV w materiale roœlinnym stosowano tak¿e metodê immuno-
sorpcji-RT-PCR (ang. Immunocapture-RT-PCR – IC-RT-PCR), w której do wy-
chwytywania cz¹stek wirusa stosuje siê specyficzne przeciwcia³a. Przy u¿yciu star-
terów zaprojektowanych do amplifikacji fragmentów genu bia³ka p³aszcza autorzy
amplifikowali fragmenty o d³ugoœciach: 264 pz, 610 pz i 1548 pz [11, 28, 34].
Specyficznoœæ uzyskanych produktów RT-PCR potwierdzono stosuj¹c analizê re-
strykcyjn¹. Autorzy wykrywali patogena w N. occidentalis oraz w jab³oniach i gru-
szach, uzyskuj¹c czu³oœæ przewy¿szaj¹c¹ czu³oœæ metody ELISA.

Podsumowanie

Wirus jamkowatoœci pnia jab³oni (ASPV) jest patogenem powszechnie wystêpu-
j¹cym w uprawie jab³oni i grusz na ca³ym œwiecie. Objawy chorobowe mo¿na
zaobserwowaæ u wiêkszoœci odmian grusz, natomiast w przypadku szlachetnych
odmian jab³oni infekcja ma charakter utajony. Do wykrywania ASPV stosowane s¹
testy biologiczne, serologiczne, mikroskopia elektronowa oraz testy oparte na wykry-
waniu kwasów nukleinowych wirusa. Z praktycznego punktu widzenia bardzo wa¿ne
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jest, aby metoda detekcji umo¿liwia³a wykrywanie jak najwiêkszej liczby izolatów
wirusa. W przypadku technik opartych na ³añcuchowej reakcji polimerazy warunek
ten jest spe³niony gdy do inicjowania amplifikacji u¿yte s¹ startery komplementarne
do konserwatywnych regionów genomu wirusa. Startery takie powinny byæ projekto-
wane w oparciu o sekwencje du¿ej grupy izolatów, ze wzglêdu na wystêpowanie
polimorfizmu DNA. Izolaty ASPV wykazuj¹ znaczny stopieñ zró¿nicowania sek-
wencji genomu w obrêbie populacji. Stwierdzono, ¿e poziom podobieñstwa po-
miêdzy sekwencjami nukleotydów genu bia³ka p³aszcza wirusa wynosi od 71% do
99,8%. Du¿e zró¿nicowanie sekwencji genu bia³ka p³aszcza izolatów ASPV prawdo-
podobnie ma odzwierciedlenie w zró¿nicowaniu serologicznym bia³ka, co mog³o
stanowiæ przyczynê dotychczasowych niepowodzeñ w zastosowaniu testu ELISA.
Zjawisko zró¿nicowania izolatów pod wzglêdem molekularnym by³o czêsto obser-
wowane u innych wirusów drzew owocowych, takich jak wirus chlorotycznej pla-
mistoœci liœci jab³oni (ang. apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) i wirus ¿³ob-
kowatoœci pnia jab³oni (ang. apple stem grooving virus, ASGV).

Literatura

[1] Beck D.L., Forster R.L.S., Bevan M., Boxen K.A., Lowe S.C. 1990. Infectious transcripts and nucleotide
sequence of cloned cDNA of the potexvirus white clover mosaic virus. Virol. 177: 152–158.

[2] Cameron H.R. 1989. Pear Vein Yellows. W: Virus and Viruslike Diseases of Pome Fruits and Simulating
Noninfectious Disorders. P.R. Fridlund (red.). Cooperative Extension College of Agriculture and Home
Economics Washington State University, Pullman, WA: 175–181.

[3] Desvignes J.C. 1971. Observations on some pear virus diseases: vein yellows, quince sooty ringspot, ring
pattern mosaic. Ann. Phytopathol. 15: 295–304.

[4] Desvignes J.C. Savio A. 1976. Cydonia C7/1 et Pyronia veitchii deux indicateurs complementaires. Acta Hort. 44:
139–143.

[5] Desvignes J.C. 1998. Virus diseases of fruit trees. CTIFL, Pary¿: 157–162.

[6] Gilmer R.M. 1962. Pathological anatomy of rapid decline of Spy 227 apple. Phytopathol. 52: 1027–1030.

[7] Gugerli P., Ramel M. 2004. Production of monoclonal antibodies for the serological identification and reliable
detection of Apple stem pitting and Pear yellow vein viruses in apple and pear. Acta Hort. 657: 59–69.

[8] Hassan M., Myrta A., Polak J. 2006. Simultaneous detection and identification of four pome fruit viruses by
one-tube pentaplex RT-PCR. J. Virol. Methods 133: 124–129.

[9] Jelkmann W. 1994. Nucleotide sequence of apple stem pitting virus and of the coat protein gene of a similar
virus from pear associated with vein yellows disease and relationship with potex- and carlaviruses. J. Gen. Virol.
75: 1535–1542.

[10] Jelkmann W., Kunze L., Vetten H.J., Lesemann D.E. 1992. cDNA cloning of dsRNA associated with apple stem
pitting disease and evidence for the relationship of the virus-like agents associated with apple stem pitting and
pear vein yellows. Acta Hort. 309: 55–62.

[11] Jelkmann W., Keim-Konrad R. 1997. Immuno-capture polymerase chain reaction and plate-trapped ELISA for
the detection of Apple stem pitting virus. J. Phytopathol. 145: 499–503.

[12] Klerks M.M., Leone G., Lingner J.L., Schoen C.D., van den Heuvel J.F.J.M. 2001. Rapid and sensitive detection
of Apple stem pitting virus in apple trees through RNA amplification and probing with fluorescent molecular
beacons. Phytopathology 91: 1085–1091.

[13] Koganezawa H., Yanase H. 1990. A new type of elongated virus isolated from apple trees containing the stem
pitting agent. Plant Dis. 74: 610–614.

[14] Komorowska B. 2003. Molecular diversity of Apple stem pitting virus strains on the basis of coat protein gene
sequencing. Ph. D. Thesis, Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice: 128 ss.

60 B. Komorowska



[15] Kryczyñski S. 2002. Taksonomia wirusów roœlin. Siódmy Raport Miêdzynarodowego Komitetu Taksonomii
Wirusów. Post. Nauk Rol. 4: 51–61.

[16] Kummert J., Marinho V.L.A., Rufflard G., Colinet D., Lepoivre P. 1998. Sensitive detection of Apple stem
grooving and Apple stem pitting viruses from infected apple trees by RT-PCR. Acta Hort. 472: 97–104.

[17] Lemoine J. 1975. Symptoms of stony pit induced by certain strains of vein yellows on the fruits of different
indicator species. Ann. Phytopathol. 11: 519–523.

[18] Lemoine J., Michelesi J.C. 1990. Effects of three virus diseases on three pear cultivars. Hort. Sci. 44: 69–81.
[19] MacKenzie D. J., McLean M.A., Mukerji S., Green M. 1997. Improved RNA extraction from woody plants for

the detection of viral pathogens by reverse transcription-polymerase chain reaction. Plant Dis. 81: 222–226.
[20] Malinowski T., Komorowska B., Golis T., Zawadzka B. 1998. Detection of Apple stem pitting virus and pear

vein yellows virus using reverse transcription-polymerase chain reaction. Acta Hort. 472: 87–95.
[21] Martelli G.P., Jelkmann W. 1998. Foveavirus, a new plant virus genus. Arch. Virol. 143: 1245–1248.
[22] Mathioudakis M.M., Maliogka V.I., Dovas C.I., Paunoviæ S., Katis N.I. 2008. Reliable RT-PCR detection of Apple

stem pitting virus in pome fruits and its association with quince fruit deformation disease. Plant Pathol. 58: 228–236.
[23] Menzel W., Jelkmann W., Maiss E. 2002. Detection of four apple viruses by multiplex RT-PCR assays with

coamplification of plant mRNA as internal control. J. Virol. Methods 99: 81–92.
[24] Millikan D.F., Guengerich H.W. 1959. Some pomaceous indicators hosts fort the stem pitting of apple. Plant

Dis. Report. 254: 32–34.
[25] Morozov S.Yu., Kanyuka K.V., Levay K.E., Zavriev S.K. 1991. The putative RNA replicase of potato virus M:

obvious sequence similarity with potex- and tymoviruses. Virol. 179: 911–914.
[26] Mullis K.B., Faloona F.A. 1987. Specific synthesis of DANN in vitro via a polymerase catalysed chain reaction.

Methods in Enzymology 155: 335–350.
[27] Naylor G.J., Collins T.M., Brown W.M. 1995. Hydrophobicity and phylogeny. J. Mol. Evol. 373: 565–566.
[28] Nemchinov L., Hadidi A., Faggioli F. 1998. PCR-detection of Apple stem pitting virus from pome fruit hosts

and sequence variability among viral isolates. Acta Hort. 472: 67–73.
[29] Nemeth M. 1986. Viruses, Mycoplasma and Ricketsia Diseases of Fruit Trees. Akademiai Kiado, Budapest,

Hungary: 216–219.
[30] PosnetteA.F.,CropleyR.1973.Theeffectsofvirusesongrowthandcroppingofpear trees.Ann.Appl.Biol.72:39–43.
[31] Refatti E., Ostler R. 1973. Possible relationship among pome fruit viruses detected in graft transmission trials.

Acta Hort. 44: 201–209.
[32] Rich A.E. 1976. Natural spread of stem pitting virus of apple. Plant Dis. Report. 51: 291–293.
[33] Saiki R.K., Scharf S., Faloona F., Mullis K.B., Horn G.T., Erich H.A., Arnheim M. 1985. Enzymatic

amplification of �-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia.
Science 230: 1350–1354.

[34] Schwarz K., Jelkmann W. 1998. Detection and characterization of Apple stem pitting virus sources from apple
and pear by PCR and partial sequence analysis. Acta Hort. 472: 75–85.

[35] Smith W. 1954. Occurrence of ‘Stem Pitting’ and necrosis in some body stocks for apple trees. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 164: 101–113.

[36] Sweet J.B., Campbell A.I. 1976. Pome fruit virus infection of some woody ornamental and indigenous species
of Rosaceae. J. Hort. Sci. 51: 91–97.

[37] Sweet J.B. 1980. Fruit tree infections of ornamental rosaceous trees and shrubs. J. Hort. Sci. 55: 103–111.
[38] Stouffer R.F. 1989. Apple stem pitting. W: Virus and Viruslike Diseases of Pome Fruits and Simulating

Noninfectious Disorders. P.R. Fridlund, (ed.) Cooperative Extension College of Agriculture and Home
Economics Washington State University, Pullman, WA: 138–144.

[39] Welsh M.F., Uyemoto J.K. 1980. Differentiation of syndromes caused in apple by graft-transmissible
xylem-affecting agents. Amer. Phytopathol. Soc. 70: 349–352.

[40] vanderMeerA.F.1986.Observationson theetiologyofsomevirusdiseasesofappleandpear.ActaHort. 193:73–74.
[41] van Dijk P., van der Meer A.F., Piron P.G.M. 1987. Accession of Australian Nicotiana species suitable as

indicator hosts in diagnosis of plant virus diseases. Neth. J. Path. 93: 73–85.
[42] Yanase H., Sawamura K., Yamaguchi A., Mink G.I. 1975. Viruses causing apple top working disease in Japan.

Acta Hort. 44: 221–230.
[43] Yoshikawa N., Matsuda H., Oda Y., Isogai M., Takahashi T., Ito T., Yoshida K. 2000. Genom heterogeneity of

Apple stem pitting virus in apple trees. Acta Hort. 550: 285–290.
[44] Zawadzka B., Maszkiewicz J. 1978. Choroby wirusowe grusz w Polsce, identyfikacja i wystêpowanie. Prace

Inst. Sad.i Kwiat. 20: 153–163.

Wirus jamkowatoœci pnia jab³oni … 61



Apple stem pitting virus

– occurrence, detection and molecular

characteristics
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Summary

Apple stem pitting virus (ASPV) is commonly present in commercial apple and
pear cultivars, worldwide. ASPV causes vein yellow disease of pear but remains
symptomless in commercial apple cultivars. ASPV frequently occurs in combination
with other viruses, such as apple chlorotic leaf spot virus and apple stem grooving vi-
rus, and may contribute to yield reduction up to 30%. ASPV virions are flexuous, fila-
mentous, 12–15 nm wide and 800 nm long, and contain a single RNA particle of size
about 9300 nts, polyadenylated at 3’-end. ASPV has been classified into Foveavirus
genus in family Flexiviridae.

Although, RT-PCR assays based on total RNA extracts or after immunocapture as
well as AmpliDet RNAsystem were developed, routine ASPV detection is based on bi-
ological indexing by grafting bark or buds on woody indicator hosts. A number of indi-
cators were reported for ASPV detection: ‘Virginia Crab’, Pyronia veitchii, Spy 227,
M. sylvestris cv. ‘Radiant’, Cydonia oblonga cv. ‘C7/1’ and Pyrus communis cv.
‘LA62’.

The results on the genetic diversity of ASPV isolates showed that nucleic acid
identity among coat protein gene sequences was found to be between 71–99,8%. Ad-
ditionally, one or two deletions in the N-terminal part of the viral coat protein gene
were reported.
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Wstêp

Znaczna degradacja œrodowiska glebowego w niektórych rejonach œwiata, spo-
wodowana przez intensywn¹ uprawê roli wymusza wrêcz poszukiwanie nowych
technologii sprzyjaj¹cych ochronie gleby i bioró¿norodnoœci oraz odtwarzaj¹cych
naturalne biocenozy na obszarach intensywnej produkcji rolnej. Rolnictwo zrówno-
wa¿one, najbardziej sprzyjaj¹ce zachowaniu naturalnego œrodowiska, zak³ada wzrost
produkcji bez ingerencji w naturalne zasoby œrodowiska przyrodniczego [15]. Ten
system rolnictwa zrównowa¿onego ogranicza w znacznym stopniu erozjê i zagêsz-
czenie gleby, nadmiern¹ mineralizacjê substancji organicznej, wymywanie sk³ad-
ników pokarmowych i akumulacje zwi¹zków toksycznych w glebie. W ostatnim
dziesiêcioleciu w krajach Unii Europejskiej w coraz wiêkszym zakresie propaguje siê
ró¿ne technologie bezp³u¿nej uprawy roli czêsto okreœlane mianem uprawy zacho-
wawczej lub konserwuj¹cej.

Uprawa zachowawcza (conservation tillage) to taki system uprawy roli, który
w porównaniu z konwencjonaln¹ p³u¿n¹ upraw¹ pozostawia na powierzchni gleby
przynajmniej 30% resztek po¿niwnych [15]. Bezp³u¿na – zachowawcza uprawa

roli (w miarê zmniejszania g³êbokoœci penetracji gleby przez maszyny rolnicze)

ogranicza erozjê wodn¹ i wietrzn¹, stymuluje ró¿norodnoœæ biologiczn¹ gleby,

stabilizuje agregaty glebowe oraz podwy¿sza zawartoœæ substancji organicznej

i makroelementów w górnych warstwach gleby [5, 20, 39]. Skrajnym systemem

bezp³u¿nej uprawy jest siew bezpoœredni, który spulchnia jedynie wierzchni¹

warstwê gleby w obrêbie rowka siewnego. Wyniki badañ krajowych i zagranicz-
nych wskazuj¹ na zró¿nicowane plonowanie roœlin w warunkach uprawy bezp³u¿nej
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w porównaniu z tradycyjn¹ metod¹ uprawy roli. Niektórzy autorzy donosz¹ o znacz-
nym zmniejszeniu plonów przy stosowaniu uproszczonych systemów uprawy, inni
wysokoœæ plonowania roœlin uzale¿niaj¹ g³ównie od temperatury i rozk³adu opadów
w czasie wegetacji [6, 7, 39]. W wielu pracach podkreœla siê jednak, ¿e plony
w warunkach siewu bezpoœredniego lub bezp³u¿nej uprawy roli nawet na glebach
lekkich nie ró¿ni¹ siê istotnie od wyników uzyskanych przy stosowaniu tradycyjnej
metody uprawy roli [4, 8, 20].

Niestety – ten system uprawy na obszarze Europy, a szczególnie w Polsce nie ma
zbyt wielu zwolenników i jest czêsto krytykowany zarówno w praktyce jak równie¿
w czasopismach naukowych z powodu znacznej obni¿ki plonów. W krajach Unii
Europejskiej uprawa bezp³u¿na jest w najwiêkszym stopniu praktykowana na obsza-
rze Saksonii. Metoda ta w niektórych krajach Ameryki Po³udniowej stosowana jest na
ponad 65% powierzchni uprawnej. Dane szacunkowe wskazuj¹, ¿e na œwiecie w sys-
temie siewu bezpoœredniego jest uprawiane ponad 100 milionów hektarów powierz-
chni ornej [11], dlatego ten sposób zagospodarowania powierzchni uprawnej po-
winien byæ w wiêkszym stopniu rozpropagowany nie tylko na obszarze kraju, lecz
równie¿ Europy.

Zmiany w³asciwosci gleby w zale¿noœci
od czasu stosowania systemów uprawy bezp³u¿nej

Siew bezpoœredni jest metod¹ polegaj¹c¹ na kompleksowych zabiegach przed
zmian¹ konwencjonalnej – p³u¿nej uprawy roli na nowy system uprawy. Nie uwzglêd-
nienie wszystkich wytycznych w fazach przejœciowych od uprawy p³u¿nej (pierwsze
lata stosowania systemów bezorkowych) mo¿e siê przyczyniæ do znacznego obni¿e-
nia plonów roœlin w porównaniu z wynikami uzyskanymi w uprawie konwencjonal-
nej. B³êdy pope³nione w okresie przejœciowym mog¹ znacznie przed³u¿yæ okres
reorganizacji struktury i tekstury wierzchnich warstw gleby, jak równie¿ ca³ego
gospodarstwa.

Siew bezpoœredni lub uprawa bezp³u¿na wymagaj¹ podejœcia systemowego w ce-
lu uzyskania pe³nego sukcesu w postaci wysokich plonów przy stosowaniu tych
systemów uprawy. Plan postêpowania powinien byæ przygotowany co najmniej 3 lata
wczeœniej przed przyst¹pieniem do siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej.
Niektórzy autorzy zalecaj¹ w okresie przejœciowym stopniowe zmniejszanie g³êbo-
koœci spulchniania gleby stosuj¹c w pierwszym, drugim i trzecim roku uprawê bez-
p³u¿n¹ na przyk³ad przy u¿yciu gruberów, kultywatorów lub bron talerzowych [12].

Publikacje i monografie z Europy Zachodniej wymieniaj¹ najczêœciej dwie fazy
wieloletniego stosowania siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej [20, 22]. Faza
przejœciowa, trwaj¹ca oko³o 4–7 lat, odznacza siê reorganizacj¹ cech fizykochemicz-
nych i biologicznych w wierzchnich warstwach roli, przy przejœciowym wzroœcie
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zwiêz³oœci i gêstoœci gleby. W okresie tym nastêpuje spadek plonowania roœlin
uprawnych, w porównaniu z wynikmi uzyskiwanymi w warunkach uprawy konwen-
cjonalnej. W drugiej fazie obserwuje siê stabilizacjê i poprawê wszelkich cech
fizycznych gleby przy istotnym wzroœcie zawartoœci substancji organicznej w gór-
nych warstwach gleby.

Bardziej szczegó³owy podzia³ faz wieloletniego stosowania siewu bezpoœred-
niego jest zalecany w krajach Ameryki Po³udniowej [11].
1. W fazie pocz¹tkowej trwaj¹cej 0–5 lat nastêpuje odbudowa stabilnych agregatów

glebowych. Natomiast nie stwierdza siê mierzalnego przyrostu substancji orga-
nicznej. W tym okresie z powodu ma³ej iloœci mulczu na powierzchni gleby oraz
ograniczonej dostêpczoœci azotu nale¿y stosowaæ zwiêkszone dawki nawo¿enia
azotem. W fazie pocz¹tkowej odtwarza siê ¿ycie biologiczne gleby.

2. Faza przejœciowa (5–10 lat) mo¿e byæ zwi¹zana z podwy¿szon¹ zwiêz³oœci¹ lub
gêstoœci¹ gleby. W tej fazie, w wierzchnich warstwach gleby nastêpuje stopniowy
wzrost zawartoœci substancji organicznej i fosforu.

3. Faza konsolidacji (10–20 lat). Pomiary wykazuj¹ zwiêkszon¹ zawartoœæ resztek
roœlinnych i próchnicy w górnych warstwach gleby. Stwierdza siê równie¿ istotny
wzrost stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego jonami metali o charakterze
zasadowym.

4. Faza zachowawcza (>20 lat). W tej fazie uzyskuje siê optymaln¹ strukturê
i teksturê gleby. Nastêpuje znaczna poprawa noœnoœci gleby i zawartoœci sub-
stancji organicznej. Istotnie wzrasta pojemnoœæ sorpcyjna i wodna górnych
warstw gleby oraz aktywnoœæ biologiczna. Gleba ma znacznie ni¿sz¹ zwiêz³oœæ
i gêstoœæ w porównaniu z okresem, gdy wykonywano uprawê p³u¿n¹. W tej fazie
mo¿na zredukowaæ dawki nawo¿enia azotem i fosforem.

Ogólne zalecenia przed przyst¹pieniem do siewu
bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej

Przedplonem w pierwszym roku siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej
powinna byæ roœlina odznaczaj¹ca siê du¿¹ iloœci¹ resztek po¿niwnych. Dlatego
zaleca siê wysiew roœlin motylkowatych grubonasiennych (np. peluszka, bobik) lub
rzepaku. Uprawa zbó¿ w pierwszym roku wykonywania siewu bezpoœredniego lub
uprawy bezp³u¿nej mo¿e nastrêczaæ powa¿ne problemy z powodu nieprawid³owej
gospodarki du¿¹ iloœci¹ s³omy pozostawionej na polu. W pierwszych latach stoso-
wania siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej mniejsze problemy sprawiaj¹
roœliny ozime. Odmiany jare roœlin uprawnych mog¹ w wyniku wolniejszego ogrze-
wania wierzchnich warstw roli w warunkach uprawy zerowej cechowaæ siê opóŸ-
nionym wzrostem i mniejszymi plonami ni¿ w uprawie konwencjonalnej.

Wp³yw okresu stosowania systemów bezp³u¿nych … 65



Nale¿y równie¿ dobieraæ do uprawy takie gatunki roœlin, w których chemiczna
walka z chwastami w pierwszych latach stosowania uprawy zerowej nie spowoduje
wiêkszych problemów. Szereg doniesieñ zarówno z literatury zagranicznej [3, 34] jak
i krajowej [14, 32] wskazuje wzrost zachwaszczenia pól w warunkach siewu bez-
poœredniego. Niektóre badania podkreœlaj¹, ¿e brak zabiegów mechanicznych oraz
gruba warstwa mulczu ograniczaj¹ liczebnoœæ kie³kuj¹cych chwastów [36, 38].
Natomiast p³ytkie spulchnianie roli w uprawie uproszczonej pobudza ich kie³ko-
wanie. Du¿y problem w bezp³u¿nej uprawie roli stanowi¹ chwasty wieloletnie [13].
Brak mieszania gleby w wariancie siewu bezpoœredniego przyczynia siê do mniejszej
liczebnoœci chwastów pomimo znacznej iloœci nasion na powierzchni gleby. Nierów-
nomierne zaopatrzenie chwastów w wodê w warunkach uprawy konserwuj¹cej,
spowodowane osypywaniem siê nasion w warstwê mulczu sprawia, ¿e kie³kuj¹ce
chwasty przy krótkotrwa³ym niedoborze opadów zasychaj¹ [ 28].

W wiêkszoœci opracowañ dotycz¹cych planowej zmiany konwencjonalnej –
p³u¿nej uprawy roli na system siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej zaleca
siê przestrzeganie nastêpuj¹cych kroków [11, 16, 22]:
1. Gromadzenie wszelkich informacji dotycz¹cych systemów uprawy bezp³u¿nej

w powi¹zaniu z skuteczn¹ walk¹ z chwastami.
2. Analiza gleby pod wzglêdem zasobnoœci w makro- i mikroelementy, po¿¹dane pH

gleby 6,7–7,0 (pH w KCl) – gleby ciê¿kie, dla gleb l¿ejszych zalecany jest poziom
lekko kwaœny. Nawo¿enie w zale¿noœci od pH i zasobnoœci gleby w sk³adniki
mineralne.

3. Unikanie Ÿle zdrenowanych gleb.
4. Usuniêcie podeszwy p³u¿nej, zagêszczeñ górnych warstw gleby i podglebia.
5. Wyrównanie powierzchni gleby – likwidacja kolein, œladów kó³ powsta³ych

szczególnie po ¿niwach w warunkach zbyt wilgotnej gleby.
6. Ca³oroczne przykrycie powierzchni gleby resztkami po¿niwnymi, mulczem z po-

plonów, miêdzyplonów lub ¿yj¹cymi roœlinami plonu g³ównego.
7. Zakup odpowiedniego siewnika do siewu bezpoœredniego.
8. Zmiana p³odozmianu – stosowanie poplonów lub miêdzyplonów jako nawozów

zielonych.
9. Pobudzanie aktywnoœci biologicznej gleby poprzez przemienn¹ uprawê gatun-

ków roœlin odznaczaj¹cych siê szerokim stosunkiem C/N i w¹skim stosunkiem
C/N (np. zbo¿a i lucerna). Preferowane s¹ roœliny o korzeniu palowym.
Wyniki badañ z obszaru Niemiec wskazuj¹, ¿e system siewu bezpoœredniego lub

uprawy bezp³u¿nej mo¿na wprowadzaæ na prawie wszystkich typach gleb wy-
stêpuj¹cych w Europie [20, 22]. Uprawa bezorkowa nie powinna byæ stosowana na
glebach okresowo zalewanych wod¹ lub o wysokim poziomie wody gruntowej.
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Nawo¿enie i analiza chemiczna gleby

Znaczne zró¿nicowania zawartoœci makro i mikroelementów na obszarze po-
szczególnych województw wskazuj¹, ¿e przed przyst¹pieniem do zmiany systemu
uprawy nale¿y bezwzglêdnie przeprowadziæ dok³adn¹ analizê gleby w celu wyrów-
nania potencjalnych niedoborów poszczególnych sk³adników od¿ywczych [23].

Na glebach ubogich w próchnicê po¿¹dana jest pe³na dawka nawo¿enia organicz-
nego niezale¿nie od gatunku roœliny nastêpczej. W pierwszych latach stosowania
siewu bezpoœredniego niektórzy praktycy zalecaj¹ zwiêkszone o 20–30 kg · ha–1

dawki nawo¿enia azotem [22]. Siew bezpoœredni w warstwê nie uprawianej roli
przyczynia siê do zwiêkszonych strat azotu. Dlatego w warunkach uprawy zerowej
nale¿y preferowaæ nawozy p³ynne lub saletrzane w postaci azotanów wapnia. W wa-
runkach znacznej iloœci substancji organicznej w górnych warstwach gleby oraz
intensywnego rozwoju mikroorganizmów glebowych nastêpuje przejœciowa immo-
bilizacja azotu [31]. Jednak po roz³o¿eniu materii organicznej mulczu w wyniku
zwiêkszonej aktywnoœci biologicznej gleby azot zostaje ponownie dostarczony roœli-
nom. Po kilku latach stosowania uprawy zerowej, w górnych warstwach gleby, ustala
siê ponownie równowaga pomiêdzy zwiêkszon¹ zawartoœci¹ wêgla organicznego
i formami mineralnymi azotu, co powoduje, ¿e dawki nawo¿enia azotem mo¿na
zredukowaæ do poziomu stosowanego w typowej uprawie konwencjonalnej [17].
Ni¿sza temperatura gleby w warunkach siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej
w okresie wiosennym warunkuje mniejsz¹ dostêpnoœæ N z pierwszej dawki startowej.
Dlatego w warunkach d³ugotrwa³ego systemu siewu bezpoœredniego pierwsza dawka
azotu powinna byæ zwiêkszona o 20–30 kg w porównaniu z iloœci¹ stosowan¹
w uprawie p³u¿nej. Nastêpne dawki nawo¿enia azotem nale¿y zredukowaæ o zwiêk-
szon¹ wielkoœæ dawki startowej [27].

W przypadku niedoboru fosforu niektórzy praktycy zalecaj¹ 50% tego sk³adnika
zastosowaæ przed siewem, a pozosta³¹ iloœæ w trakcie wysiewu nasion w nieupra-
wion¹ rolê. Natomiast gdy zawartoœæ P w górnych warstwach gleby jest wy¿sza
(roœliny przedplonu nie wykazuj¹ braków tego sk³adnika w krytycznych fazach
rozwoju) nale¿y ca³¹ planowan¹ dawkê fosforu zastosowaæ przedsiewnie [4]. Szcze-
gólnie w okresie pierwszych lat stosowania systemu siewu bezpoœredniego nawo¿e-
nie potasem i wapniem powinno byæ zwiêkszone (co najmniej 10–20%) w porów-
naniu z dawkami stosowanymi w uprawie konwencjonalnej. Wielkoœæ dawek nale¿y
ustalaæ na podstawie wyników analiz glebowych. Przedstawione wyniki dotycz¹ce
rozmieszczenia przyswajalnych form makroelementów i mikroelementów wskazuj¹,
¿e ju¿ w pierwszych latach systemu siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej
obserwuje siê sta³¹ kumulacjê w powierzchniowej warstwie gleby sk³adników pokar-
mowych (tab. 1, tab. 2) [5, 41, 42], natomiast w g³êbszych warstwach profilu
glebowego nastêpuje postêpuj¹ca ich redukcja.
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Tabela 1. Chemiczne w³aœciwoœci gleby w zale¿noœci od intensywnoœci uprawy w poziomie
0–5 cm (

1
[6];

2
[41])

Sposoby
uprawy

1
pH

w 1M KCl

1
Zawartoœæ

Corg.
mg · 100 g

–1

gleby

1
Zawartoœæ N

mg · 100 g
–1

gleby

2
Zawartoœæ P

mg · kg
–1

gleby

2
Zawartoœæ K

mg · kg
–1

gleby

2
Zawartoœæ

Mg mg · kg
–1

gleby

Uprawa
p³u¿na

6,1 801 74,8 99 51 51

Uprawa
uproszczona

4,2 876 83,6 135 253 65

Siew
bezpoœredni

4,2 902 87,8 139 266 68

Tabela 2. Wp³yw sposobu uprawy roli na odczyn oraz zawartoœæ i rozmieszczenie przy-
swajalnych form mikroelementów w warstwie ornej gleby mg · kg

–1
[42]

Sposoby uprawy G³êbokoœæ [cm] B Cu Fe Mn Mo Zn

Uprawa p³u¿na 0–5 1,11 4,18 1275 320 0,04 24,2

10–15 1,10 4,11 1253 326 0,05 22,1

Uprawa uproszczona 0–5 1,31 4,33 1344 362 0,06 24,8

10–15 1,00 3,88 1203 303 0,03 22,7

Siew bezpoœredni 0–5 1,30 4,82 1389 383 0,07 30,8

10–15 1,10 3,85 1111 298 0,03 24,7

Udzia³ gleb kwaœnych w Polsce utrzymuje siê nadal na wysokim poziomie.
Zakwaszenie gleb jest przyczyn¹ niskiej efektywnoœci nawo¿enia i produktywnoœci
agrosystemów w Polsce [18]. Przy niskim pH gleby (poni¿ej 5,5) nale¿y zastosowaæ
nawo¿enie wapniowe w ostatnim roku uprawy konwencjonalnej. Wapnowanie przed
wprowadzeniem siewu bezpoœredniego umo¿liwia wymieszanie nawozu z gleb¹, co
istotny sposób podwy¿sza efektywnoœæ zastosowanego wapnia. Natomiast w pier-
wszych latach stosowania siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej ca³y nawóz
rozrzucany jest na powierzchni gleby. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e system siewu
bezpoœredniego wp³ywa na obni¿enie pH szczególnie w górnych warstwach gleby
[5]. Dlatego analizy odczynu gleby w pierwszych latach stosowana uprawy zerowej
nale¿y przeprowadzaæ w warstwach 0–5 cm i 10–20 cm [20]. Zaleca siê na obszarze
USAstosowaæ 1 t wêglanu wapnia na 1 akr – 2,5 t · ha–1 jeœli pH gleby z warstwy 5 cm
jest ni¿sze ni¿ 6,2, a wyniki kwasowoœci gleby z g³êbokoœci 15 cm nie wymagaj¹
stosowania Ca [16]. Wyniki badañ z obszaru Ameryki Po³udniowej wskazuj¹, ¿e
wapñ w warunkach siewu bezpoœredniego mo¿e byæ corocznie dostarczany na
powierzchniê plantacji w ma³ych dawkach. Czêsto stosuje siê nawo¿enie wapnem
w okresie uprawy poplonów – nawozów zielonych [11]. Poplony jako nawozy zielone
transportuj¹ wapñ poprzez swój system korzeniowy przyczyniaj¹c siê do obni¿enia
kwasowoœci gleby. Najwiêkszy wp³yw na przemieszczanie siê wapnia do g³êbszych
warstw gleby wywieraj¹ poplony z takich gatunków roœlin jak ¿yto lub rzodkiew
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oleista. Nale¿y nadmieniæ, ¿e resztki po¿niwne pszenicy z powodu znacznie p³ycej
zalegaj¹cego systemu korzeniowego nie przemieszczaj¹ w znacz¹cych iloœciach
wapnia do powierzchniowych warstw gleby.

Badania wykaza³y, ¿e intensywna uprawa p³u¿na mo¿e w ci¹gu 20 lat zmniejszyæ
zawartoœæ substancji organicznej w glebie nawet o 50% [20, 22]. Straty substancji
organicznej s¹ spowodowane przyœpieszon¹ mineralizacj¹ próchnicy w wyniku inten-
sywnego mieszania gleby oraz zwiêkszon¹ erozj¹ wietrzn¹ i wodn¹ na polach bez
okrywy roœlinnej. Natomiast uprawa zachowawcza przyczynia siê w krótkim czasie
do podwy¿szenia zawartoœci C organicznego oraz N ogólnego w wierzchniej warst-
wie gleby. Wspó³dzia³anie zmiennej temperatury, wody i powietrza glebowego
zmienia nie tylko intensywnoœæ oddzia³ywania mikroflory glebowej, lecz równie¿
czas, w którym aktywnoœæ mikrobiologiczna jest najwiêksza. Dlatego w przypadku
stosowania ró¿nych wariantów uprawy zachowawczej (szczególnie w fazie przejœcio-
wej) du¿a iloœæ azotu jest wi¹zana w formach organicznych. Stosowanie obornika na
powierzchni gleby powoduje du¿e straty azotu, ale przyczynia siê do skrócenia fazy
przejœciowej uprawy bezp³u¿nej. Dlatego zaleca siê rozrzucenie obornika przed
wyst¹pieniem umiarkowanego opadu deszczu, co pozwoli ograniczyæ straty azotu.
Na obszarze Ameryki Pó³nocnej stosuje siê równie¿ specjalne agregaty wyposa¿one
w w¹skie talerze, które wciskaj¹ obornik pod powierzchniê gleby [16]. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e wykorzystanie sk³adników pokarmowych w oborniku na powierzchni
gleby jest o oko³o 50% mniejsze ni¿ w nawozie natychmiast przykrytym ziemi¹.

W³aœciwoœci fizyczne i biologiczne gleby w warunkach siewu
bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej

Podstawowym czynnikiem ograniczaj¹cym plony roœlin w okresie pierwszych lat
stosowania siewu bezpoœredniego jest znacznie zwiêkszona zwiêz³oœæ i gêstoœæ gleby
w trakcie fazy przejœciowej [20, 29, 39]. Dlatego przed przyst¹pieniem do zmiany
systemu uprawy nale¿y bezwzglêdnie zlikwidowaæ wszelkie nierównoœci oraz za-
gêszczenia zarówno wierzchnich warstw gleby jak równie¿ podglebia. Niewyrów-
nana powierzchnia pola powoduje nieprawid³owy wysiew nasion i nierównomierne
wschody. G³ównym powodem znacznej zwiêz³oœci gleby jest przeprowadzanie zbio-
rów, jak równie¿ ró¿nych zabiegów uprawowych w czasie podwy¿szonej wilgotnoœci
gleby. Zabiegi uprawowe w okresie przejœciowym zaleca siê bezwzglêdnie wyko-
nywaæ w optymalnych warunkach wilgotnoœciowych unikaj¹c ugniatania górnych
warstw gleby [10, 26]. Stosowanie ci¹gników z ko³ami bliŸniaczymi lub w uk³adzie
tandemowym w celu zmniejszenia naprê¿eñ w glebie ogranicza w znacznym stopniu
niebezpieczeñstwo ugniatania wierzchnich warstw gleby. Pozytywne efekty mo¿na
uzyskaæ poprzez wprowadzenie opon radialnych lub poprzez obni¿one ciœnienie
w oponach ciê¿kich maszyn rolniczych [1]. D³ugoletnia bezp³u¿na uprawa roli
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powoduje istotne zmiany w strukturze jak równie¿ w w³aœciwoœciach fizycznych
górnych i dolnych warstw gleby. Zwiêz³oœæ górnych poziomów gleby w pierwszych
latach stosowania bezp³u¿nej uprawy roli jest najczêœciej wy¿sza (tab. 3).

Tabela 3. Zwiêz³oœæ gleby (MPa) w zale¿noœci od sposobu uprawy roli ( wyniki w³asne)

Sposoby uprawy 1998 rok 1999 rok

10 cm 20 cm 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm

Siew bezpoœredni 1,82 1,20 1,42 1,12 0,98 1,58

Uprawa uproszczona 2,09 1,61 1,59 1,11 1,43 1,25

Uprawa p³u¿na 0,88 0,72 1,12 1,08 1,37 1,34

Po okresie przejœciowym (4–8 lat), w którym nastêpuj¹ istotne zmiany wa-
runków fizykochemicznych i biologicznych gleby, zarówno górne jak i dolne
warstwy gleby odznaczaj¹ mniejsz¹ zwiêz³oœci¹ i gêstoœci¹ w porównaniu do
uprawy p³u¿nej. Po wielu latach stosowania siewu bezpoœredniego porównywalne
wielkoœci zwiêz³oœci i gêstoœci gleby w warstwie 0–20 cm wynikaj¹ najczêœciej ze
zwiêkszonej iloœci substancji organicznej oraz znacznej odpornoœci gleby na ugnia-
tanie ko³ami maszyn rolniczych [37, 40]. Intensywna uprawa p³u¿na, w miarê
zwiêkszania okresu pomiêdzy ostatnim zabiegiem wzruszaj¹cym glebê, powoduje
istotne zwiêkszenie zwiêz³oœci i gêstoœci gleby oraz spadek porowatoœci ogólnej
[26]. Pogorszenie siê wymienionych w³aœciwoœci fizycznych gleby wp³ywa na
ni¿sze plony roœlin uprawnych. Natomiast d³ugoletnia uprawa bezp³u¿na charak-
teryzuje siê porównywalnymi wartoœciami cech fizycznych gleby niezale¿nie od
terminu pomiaru w okresie wegetacji.

Najlepszym rozwi¹zaniem ograniczaj¹cym negatywne efekty zwiêz³oœci gleby
w okresie przejœciowym jest odpowiedni p³odozmian z wysiewem miêdzyplonów.
Znaczna iloœæ resztek po¿niwnych na powierzchni pola jak równie¿ g³êboka pene-
tracja systemu korzeniowego roœlin g³ównych p³odozmianu i miêdzyplonów przy-
czyni siê w znacznej mierze do ograniczenia wzrostu zagêszczenia wierzchnich
warstw gleby. Warstwa mulczu utrzymuj¹ca siê przez okres ca³ego roku jest nie-
odzownym elementem okresu przejœciowego systemu uprawy bezp³u¿nej lub siewu
bezpoœredniego. Resztki po¿niwne na powierzchni pola ograniczaj¹ bezproduktywne
parowanie wody z gleby i przyczyniaj¹ siê do ³agodnego oddzia³ywania elementów
roboczych siewnika na wierzchni¹ warstwê gleby.

Zwiêkszaj¹ca siê gêstoœæ gleby, jest zwi¹zana z redukcj¹ objêtoœci porów glebo-
wych przy równoczesnym ograniczeniu dostêpnoœci powietrza i zmniejszeniu prze-
puszczalnoœci wodnej gleb. Wprawdzie gêstoœæ gleby bezpoœrednio po uprawie p³u¿nej
jest mniejsza w porównaniu z uproszczonymi sposobami uprawy roli, jednak system
d³ugoletniego siewu bezpoœredniego powoduje znaczn¹ stabilizacjê struktury gleby.

Objêtoœæ makroporów w warunkach intensywnej uprawy roli, mo¿e obni¿yæ siê
a¿ do g³êbokoœci 40 cm i zmniejsza siê o 38% [37]. Natomiast kilkunastoletni siew
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bezpoœredni na tym samym polu mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie udzia³u porów
grubych w warstwie 0–10 cm o oko³o 50% w porównaniu z upraw¹ p³u¿n¹ [22].

Intensywna konwencjonalna uprawa roli powi¹zania z licznymi zabiegami pod-
czas wegetacji roœlin wp³ywa równie¿ na znaczne zagêszczenie podglebia, które
zmniejsza podsi¹kanie wody z dolnych warstw gleby. Zwiêkszona gêstoœæ i zwiêz³oœæ
w warstwie 30–40 cm ogranicza³a w wielu doœwiadczeniach plonowanie roœlin oraz
zdolnoœæ infiltracji wody w wyniku znacznych opadów deszczu. Zwiêkszenie inten-
sywnoœci uprawy roli na obszarze Niemiec w latach 1960–2000 spowodowa³o
znaczne pogorszenie cech fizycznych gleby. Wieloletnie odwracanie i mieszanie
górnych warstw gleby zwiêkszy³o porowatoœæ ogóln¹ w strefie ornej. Równoczeœnie
nast¹pi³o kilkukrotne zmniejszenie tego parametru fizycznego w dolnych warstwach
gleby [19]. Ni¿sza porowatoœæ ogólna przyczyni³a siê do zwiêkszenia zwiêz³oœci
i gêstoœci podglebia, co wp³ynê³o na ni¿sze plony roœlin na niektórych plantacjach.
Natomiast wieloletnia uprawa bezp³u¿na wed³ug badañ niemieckich, powoduje rów-
nomierne zagêszczenie zarówno górnych jak i dolnych warstw gleby. W bezp³u¿nej
uprawie konserwuj¹cej wystêpuje najczêœciej pionowy uk³ad porów glebowych,
który wp³ywa na lepsz¹ wymianê powietrza glebowego i infiltracjê wody [12].
Pionowy uk³ad porów jest w g³ównej mierze zwi¹zany z wy¿sz¹ aktywnoœci¹
i zwiêkszon¹ populacj¹ d¿d¿ownic w uprawie konserwuj¹cej. Równie¿ obumar³e
korzenie roœlin przedplonu oraz naturalne ruchy gleby przy zró¿nicowanej wilgot-
noœci i temperaturze, jak równie¿ znaczna iloœæ masy organicznej w wierzchnich
warstwach gleby w warunkach d³ugotrwa³ej uprawy zerowej, wp³ywaj¹ na zmniej-
szenie gêstoœci strefy ornej i podglebia. Produkty przemiany materii d¿d¿ownic
poprawiaj¹ tak¿e strukturê gleby zwiêkszaj¹c w znacznym stopniu stabilnoœæ agre-
gatów glebowych [2].

Intensywna uprawa p³u¿na wp³ywa na pogorszenie struktury gleby poprzez
obni¿enie stabilnoœci agregatów glebowych [19]. Wy¿sza stabilnoœæ agregatów gle-
bowych oraz znaczna iloœæ pozosta³oœci po¿niwnych w warunkach du¿ych opadów
deszczu ogranicza zamulenie gleby oraz sp³ywy powierzchniowe wody w warunkach
siewu bezpoœredniego lub uprawy bezp³u¿nej [37]. Zwiêkszona gêstoœæ i zwiêz³oœæ
gleby ogranicza przemieszczanie siê wody w g³¹b profilu glebowego. Natomiast
zwiêkszona masa mulczu oraz wy¿sza zawartoœæ próchnicy poprawia przepuszczal-
noœæ wodn¹ gleby w warunkach d³ugoletniej uprawy konserwuj¹cej. W warunkach
du¿ej iloœci mulczu na powierzchni pola obserwuje siê w pierwszych latach stoso-
wania uprawy bezp³u¿nej wy¿sz¹ wilgotnoœæ górnych warstw gleby w porównaniu
z tradycyjn¹ metod¹ uprawy [21]. Wiêkszoœæ publikacji podkreœla korzystny wp³yw
d³ugoletnich bezp³u¿nych systemów uprawy roli a szczególnie siewu bezpoœredniego
na zwiêkszanie zawartoœci wody szczególnie w górnych warstwach profilu glebo-
wego [30; 33]. Zmniejszenie zagêszczenia wierzchniej warstwy gleby oraz du¿a
warstwa mulczu w uprawie konserwuj¹cej warunkuje lepsz¹ dostêpnoœæ wody.
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Uprawa bezp³u¿na wp³ywa równie¿ na podwy¿szenie liczebnoœci grzybów, pro-
mieniowców i bakterii oraz aktywnoœci mikrobiologicznej gleb w górnych pozio-
mach profilu glebowego. Na uwagê zas³uguje równie¿ wzrost populacji grzybów
warunkuj¹cych endomikoryzê okreœlan¹ jako mikoryzê pêcherzkowato-arbusku-
larn¹. Wykazano, ¿e infekcja mikoryzowa zwiêksza pobieranie Fe, Cu, N, S, Zn, i P.
W wyniku symbiozy roœlin z t¹ grup¹ grzybów stwierdzono równie¿ lepsz¹ przy-
swajalnoœæ trudno dostêpnych zwi¹zków fosforu oraz podwy¿szon¹ odpornoœæ roœlin
na choroby grzybowe [2]. Niezale¿nie od stadium rozwoju roœlin w warunkach
uprawy konwencjonalnej liczba arbuskul na jednostkê d³ugoœci korzenia jest znacznie
mniejsza ni¿ w uprawach konserwuj¹cych – bezp³u¿nych. Wprawdzie w pierwszych
latach stosowania uprawy bezp³u¿nej mo¿e wyst¹piæ zwiêkszone pora¿enie roœlin
przez grzyby wywo³uj¹ce choroby podstawy ŸdŸb³a [24]. Jednak d³ugoletnia uprawa
bezp³u¿na w wyniku zwiêkszonej liczebnoœci oraz ró¿norodnoœci mikroorganizmów
antagonistycznych ogranicza w znacznym stopniu wystêpowanie chorób roœlin.
W uprawach bezp³u¿nych zwiêksza siê iloœæ grzybów z rodzaju Alternaria, Clado-
sporium, Mucor, Trichoderma, Nigrospora oraz bakterii z rodzaju Pseudomonas spp.
[9, 20]. Organizmy te wp³ywaj¹ antagonistyczne na rozwój wielu grzybów warun-
kuj¹cych rozwój chorób korzeni, podstawy ŸdŸb³a lub k³osa. Powodem zwiêkszonej
biomasy mikroorganizmów jest du¿a masa resztek po¿niwnych na powierzchni gleby
w uprawie konserwuj¹cej, która stanowi doskona³¹ po¿ywkê dla rozwoju wszelkich
grzybów i bakterii. Równie¿ zwiêkszona zawartoœæ próchnicy w d³ugoletniej uprawie
bezp³u¿nej (w porównaniu do intensywnej uprawy p³u¿nej) stwarza dobre warunki
rozwoju nie tylko organizmów antagonistycznych w stosunku do grzybów patoge-
nicznych, lecz równie¿ saprofitycznych gatunków. Spoœród grzybów warunkuj¹cych
choroby liœci roœlin zbo¿owych jedynie Helmintosporium tritici repentis powodowa³
wy¿sze pora¿enie roœlin w warunkach siewu bezpoœredniego i uprawy bezp³u¿nej.
Pora¿enie roœlin przez pozosta³e najczêœciej wystêpuj¹ce grzyby chorobotwórcze
by³o w znacznym stopniu uzale¿nione od warunków œrodowiska.

Podsumowanie

Przedstawione fazy zmian w³aœciwoœci fizykochemicznych i biologicznych gleby
przy d³ugotrwa³ym stosowaniu systemu siewu bezpoœredniego wskazuj¹, ¿e system
ten na obecnym etapie rozwoju rolnictwa nie bêdzie mia³ wielu zwolenników. Jednak
wzrastaj¹ce koszty produkcji p³odów rolnych na obszarze Unii Europejskiej spowo-
duj¹ zwiêkszenie op³acalnoœci stosowania ró¿nych systemów uprawy bezp³u¿nej.
W przysz³oœci, opieraj¹c siê na definicji rolnictwa zrównowa¿onego nale¿y s¹dziæ, ¿e
ten system uprawy stanie siê obwi¹zuj¹cym systemem na obszarze Unii Europejskiej
w celu zachowania œrodowiska naturalnego dla przysz³ych pokoleñ. Mam nadziejê, ¿e
opisanie problemów zwi¹zanych z systemami uprawy uproszczonej i siewu bezpo-
œredniego przyczyni siê do zmniejszenia liczby b³êdów pope³nianych przez prakty-
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ków w okresach przejœciowych. Wieloletnie badania w Szwajcarii prowadzone od
1994 roku doprowadzi³y do nastêpuj¹cego wniosku [35]. D³ugoletni system siewu
bezpoœredniego stanowi alternatywê do typowej uprawy p³u¿nej. System ten tworzy
biologicznie aktywn¹, stabiln¹ i odporn¹ na zagêszczenia strukturê gleby, redukuje
ryzyko erozji i liczbê przejazdów ciê¿kich maszyn na polu oraz ogranicza zu¿ycie
paliwa. Po okresach przejœciowych przy wieloletnim stosowaniu siewu bezpoœred-
niego mo¿na osi¹gaæ w tym systemie uprawy plony wy¿sze lub porównywalne
z konwencjonalnym – p³u¿nym systemem uprawy roli.
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Soil properties as affected by duration

of using no-tillage systems

Key words: ploughless tillage systems, soil properties, fertilization

Summary

Paper presented a comprehensive method of conventional tillage transformation
into ploughless system. Changes in density, compaction and moisture content as well
as biological activity of the soil in initial years of ploughless tillage systems were
disscused. A very important role of diverse plant succession and year-long soil cover
with catch crop-derived organic matter was emphasized. Changes in the nutrients
availability was observed during initial years of no-tillage application. In the transi-
tional years, higher doses of N fertilizers should be applied, at the early spring growth
start. An increase of C-organic and nutrients concentration in top soil layer usually oc-
curs under long-term ploughless tillage conditions. Decrease of soil density and com-
paction is observed insteated.
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Wstêp

Maszyny uprawowe maj¹ ruchome elementy robocze napêdzane od wa³ka odbio-
ru mocy ci¹gnika. Ze wzglêdu na wymuszony ruch elementów roboczych oddzia³uj¹
one kilka razy intensywniej ni¿ narzêdzia bierne, dlatego nale¿y je stosowaæ ostro¿nie
w zale¿noœci od panuj¹cych warunków na polu, gdy¿ niew³aœciwe ich u¿ycie mo¿e
³atwo spowodowaæ zniszczenie gruze³kowatej struktury gleby lub jakoœæ zabiegu
mo¿e byæ niewystarczaj¹ca.

Ze wzglêdu na rodzaj ruchu elementów roboczych maszyny uprawowe mo¿na
podzieliæ na trzy podstawowe grupy: wibracyjne, wahad³owe i obrotowe. Elementy
robocze maszyn mieszcz¹cych siê w dwóch pierwszych grupach maj¹ podobn¹
zasadê dzia³ania, gdy¿ wykonuj¹ ruch posuwisto-zwrotny. Podstawowa ró¿nica
miêdzy nimi polega na zró¿nicowanej wartoœci amplitudy i czêstotliwoœci ruchów.

Maszyny wibracyjne wprawiaj¹ elementy robocze w ruch o niewielkiej amplitu-
dzie i niewielkiej czêstotliwoœci (kilkadziesi¹t okresów na sekundê). Przyk³adem
takiej maszyny jest p³ug z drgaj¹cym lemieszem, który ze wzglêdu na z³o¿onoœæ
konstrukcji i niezadowalaj¹ce efekty dzia³ania nie znalaz³ zastosowania w praktyce.

Przyk³adem maszyny z elementami roboczymi wykonuj¹cymi ruch wahad³owy
jest brona wahad³owa. Zêby brony, osadzone na dwóch belkach ustawionych po-
przecznie do kierunku jazdy agregatu, wykonuj¹ wahania o du¿ej amplitudzie.
Pierwsza belka posiada rzadko rozstawione zêby do wstêpnego rozbicia bry³ i wy-
równania powierzchni gleby, natomiast belka druga, z gêsto ustawionymi zêbami
zwiêksza rozdrobnienie gleby i wyrównuje powierzchnie pola. Brony te nadaj¹ siê
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przede wszystkim do uprawy przedsiewnej gleb œrednich i l¿ejszych [19]. Brony
wahad³owe charakteryzuj¹ siê niedu¿ym zapotrzebowaniem mocy, wynosz¹cym do
15 kW · m–1 szerokoœci roboczej [22], przez co mog¹ wspó³pracowaæ z ci¹gnikami
niedu¿ej mocy nale¿¹cymi do podstawowego wyposa¿enia niewielkich i œrednich
gospodarstw rolniczych. Brony te nie ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ i wœród najwiêk-
szych producentów maszyn rolniczych na œwiecie produkuje je tylko Amazone.

Ze wzglêdu na znaczn¹ energoch³onnoœæ i sposób pracy aktywne maszyny
uprawowe nie s¹ zalecane do uprawy gleb lekkich, gdzie wystarcza uprawa narzêdzia-
mi biernymi. Ze wzglêdu na intensywne rozdrabnianie, mieszanie gleby i wyrówny-
wanie powierzchni pola maszyny aktywne czêsto s¹ stosowane w zestawach z siew-
nikami. Na glebach ciê¿kich, zeschniêtych lub nadmiernie wilgotnych ich dzia³anie
mo¿e byæ niewystarczaj¹ce, gdy¿ w warstwie uprawnej mog¹ pozostawiaæ znaczne
iloœci nierozdrobnionych bry³ utrudniaj¹cych pracê redlic.

Najliczniejsz¹ grupê maszyn aktywnych stanowi¹ urz¹dzenia wyposa¿one w ele-
menty robocze wykonuj¹ce ruch obrotowy wokó³ osi poziomej lub osi pionowej.

Kinematyka zespo³ów roboczych i jakoœæ pracy maszyn
uprawowych z poziom¹ osi¹ obrotu

W pierwszej grupie maszyn uprawowych z elementami roboczymi obracaj¹cymi
siê wokó³ osi poziomej mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe typy: glebogryzarki i brony
rotacyjne (rototillery). Ich sposób dzia³ania ma wiele cech wspólnych, a zasadnicze
ró¿nice wynikaj¹ z budowy elementów roboczych. W glebogryzarce zespo³em robo-
czym s¹ tarcze z no¿ami (k¹towe o dzia³aniu tn¹cym lub ³ukowe o dzia³aniu miesza-
j¹co-tn¹cym) zakrzywionymi na przemian na boki (rys. 1). G³ówny wa³, na którym s¹
spiralnie zamocowane elementy robocze ustawiony jest poziomo poprzecznie do
kierunku pracy narzêdzia.
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Bêben glebogryzarki podczas pracy wykonuje jednoczeœnie ruch obrotowy ele-
mentów roboczych i ruch postêpowy ca³ego agregatu, dlatego no¿e przymocowane
do bêbna odcinaj¹ kolejne kêsy gleby (rys. 2), które s¹ przemieszczane ku ty³owi
i ciête jednoczeœnie [2, 4].

Koñce zêbów glebogryzarki obracaj¹ siê z prêdkoœci¹ obwodow¹:

(1)

gdzie: D – œrednica bêbna z no¿ami [m],
n – prêdkoœæ obrotowa bêbna [obr · min–1].

D³ugoœæ kêsa gleby odciêtego przez jeden nó¿ glebogryzarki wynosi:

(2)

gdzie: s0 – d³ugoœæ kêsa [m],
u – prêdkoœæ obwodowa [m · s–1],
v – prêdkoœæ postêpowa agregatu [m · s–1],
z – liczba zêbów odcinaj¹cych kêsy w jednej p³aszczyŸnie.

Rozpatruj¹c przedstawion¹ zale¿noœæ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e d³ugoœæ odciêtego
przez nó¿ kêsa zale¿y wprost proporcjonalnie od prêdkoœci postêpowej agregatu
i odwrotnie proporcjonalnie od prêdkoœci obwodowej. Jest to kluczowe, je¿eli chodzi
o jakoœæ pracy glebogryzarki, gdy¿ w³aœnie d³ugoœæ kêsa decyduje o stopniu rozdrob-
nienia gleby. Im kêsy s¹ krótsze tym wiêksza iloœæ ciêæ, a tym samym cieñsza warstwa
gleby odcinana za ka¿dym razem.

Brona rotacyjna (rys. 3), mimo budowy bardzo podobnej do glebogryzarki
i identycznej kinematyki zespo³ów roboczych, charakteryzuje siê inn¹ zasad¹ dzia³a-
nia. Podczas pracy no¿y brony rotacyjnej, gleba w zale¿noœci od typu i kszta³tu ostrza
jest przecinana i procesowi temu towarzyszy szereg zjawisk [8]. Wraz z wchodze-
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Rysunek 2. Tor pracy no¿y glebogryzarki
przy obrotach wspó³bie¿nych bêbna
(D – œrednica wirnika, a – g³êbokoœæ pracy,

� – prêdkoœæ k¹towa)



niem elementu roboczego w glebê jest ona rozpychana na boki, co powoduje jej
pêkanie i tworzenie grud. Zjawisko to wystêpuje silniej na glebach o wiêkszej
zawartoœci czêœci sp³awianych i lekko podsuszonych, co ma miejsce zw³aszcza
w okresie upraw jesiennych. Na efekty pracy i zapotrzebowanie energii znacz¹co
wp³ywa liczba, rodzaj, kszta³t i ustawienie elementów roboczych. W bronach rotacyj-
nych, w zale¿noœci od warunków polowych i wymaganego efektu pracy mo¿na
stosowaæ ró¿nego rodzaju zêby, które mocuje siê w spiralnych rzêdach do g³ównego
wa³u.

Brony rotacyjne maj¹ trzy podstawowe rodzaje elementów roboczych o ró¿nym
przeznaczeniu. Bêbny z no¿ami k¹towymi przykrywaj¹ do 85% masy s³omiastej,
dobrze nadaj¹ siê do uprawy wyroœniêtego miêdzyplonu. Bêbny ³opatkowe i palcowe
przykrywaj¹ do 70% masy s³omiastej, oprócz tego zagregatowane z gruberem dobrze
nadaj¹ siê do upraw bezorkowych. Bêben z palcami dobrze sprawdza siê w uprawie
przedsiewnej zbrylonych pól.

W szczególnych przypadkach mo¿na zastosowaæ specjalny rodzaj zêbów wypo-
sa¿onych w p³askie dwustronne ostrza, które umo¿liwiaj¹ pociêcie du¿ej iloœci
resztek roœlinnych, np. po zbiorze kukurydzy na ziarno, s³omy zbó¿ itp. Ze wzglêdu na
maksymaln¹ g³êbokoœæ robocz¹ ok. 15 cm dobre efekty uprawowe uzyskuje siê
poprzez agregatowanie bron rotacyjnych z g³êboszami lub g³êboko pracuj¹cymi
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Rysunek 3. Brona rotacyjna z ³opatkami a) wersja z palcami d³utowymi, b) wersja z palcami
³opatkowymi



gruberami. Takie zestawy spulchniaj¹ g³êbsze warstwy gleby, usuwaj¹ ugniecenia po
koleinach i jednoczeœnie doprawiaj¹ wierzchni¹ warstwê gleby, zapewniaj¹ komplek-
sow¹ uprawê roli. Po³¹czenie tych maszyn pozwala zrezygnowaæ z orki, jednoczeœnie
w wyniku starannej uprawy roli ogranicza tendencjê do sp³ycania g³êbokoœci roboczej
w miejscach zwiêkszonego oporu pracy agregatu w wyniku miejscowych zmian
zagêszczenia gleby, zapewniaj¹c równoczeœnie wiêksz¹ statecznoœæ agregatu.

Wa¿n¹ zalet¹ glebogryzarek i bron rotacyjnych jest ich uniwersalnoœæ zastosowa-
nia. Mog¹ byæ stosowane zarówno do mieszania resztek po¿niwnych z gleb¹ jak i do
przedsiewnego doprawienia gleby. Jednak ze wzglêdu na poziom¹ oœ wa³u, na polach
po niestarannie wykonanej orce mog¹ pozostawiæ nierównoœci, dlatego te¿ lepiej
sprawdzaj¹ siê w uprawach bezp³u¿nych.

Ocenia siê, ¿e no¿e glebogryzarki oddzia³uj¹ na glebê dwanaœcie razy wiêksz¹
energi¹ ni¿ lemiesz p³uga, a powierzchnia ciêcia jest siedem razy wiêksza. Dlatego
maszyny te zalecane s¹ tylko na gleby œrednie i ciê¿kie, gdzie intensywnie krusz¹
bry³y gleby, a w warunkach pól z glebami ciê¿kimi i bardzo ciê¿kimi zalecane s¹ bro-
ny rotacyjne. Mo¿na spotkaæ opiniê [20], ¿e stosowanie narzêdzi aktywnych do przed-
siewnego doprawienia roli jest uzasadnione tylko tam, gdzie nie wystarcza podwójny
przejazd agregatem biernym. Zarówno glebogryzarki jak i brony rotacyjne, maszyny
intensywnie mieszaj¹ce glebê, mog¹ byæ z powodzeniem stosowane do uprawy
œciernisk, a tak¿e do przykrywania miêdzyplonów. Czêsto s¹ te¿ stosowane do upraw
miêdzyrzêdowych w winnicach, sadach itp. Szczególnym rodzajem glebogryzarki
produkowanym przez firmy Maschio i Akpil jest model do uprawy miêdzyrzêdzi
w plantacjach truskawek, kukurydzy, buraków, fasoli itp. Do ramy g³ównej, o prze-
œwicie 67 cm s¹ zamocowane mini sekcje glebogryzarki o szerokoœciach 12–61 cm.

Prêdkoœæ obrotowa wirnika glebogryzarek i bron rotacyjnych mieœci siê w prze-
dziale od 100 do 400 obr · min–1, ale podczas pracy najczêœciej stosowane s¹ prêdkoœci
w zakresie 200–300 obr · min–1. Zbyt du¿a prêdkoœæ obwodowa jest szczególnie
niekorzystna w glebogryzarkach, gdzie przy du¿ej liczbie no¿y i ma³ej prêdkoœci po-
stêpowej ruchu agregatu wystêpuje odcinanie zbyt ma³ych kêsów gleby (kilka mili-
metrów d³ugoœci) prowadz¹ce czêsto do niszczenia struktury gleby (nadmierne roz-
drobnienie, uszkadzanie agregatów wodoodpornych, pogorszenie stosunków wodno-po-
wietrznych itp). Na jednej tarczy glebogryzarki montuje siê zazwyczaj cztery no¿e.
Mo¿na to zmieniaæ odkrêcaj¹c nó¿. Zmniejszaj¹c liczbê no¿y nale¿y mieæ na uwadze
fakt, ¿e np. przy trzech no¿ach na tarczy uzyskanie tej samej d³ugoœci kêsa wymaga
zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej o 34%, a co za tym idzie mocy ci¹gnika o 40%.

W innych badaniach [17] stwierdzono, ¿e dla gleby o wilgotnoœci w zakresie od 24
do 30% najlepsz¹ strukturê uzyskuje siê odcinaj¹c du¿e kêsy o d³ugoœci 15 do 25 cm
i przy szerokoœci no¿a 55–75 mm. Drobno skruszona gleba nie zawsze daje dobre
plony. W du¿ej mierze zale¿y to od rodzaju uprawianych roœlin. W naszym kraju
dominuj¹ce uprawy, w których stosuje siê aktywn¹ uprawê to zbo¿a i warzywa.
Dlatego z pewnym uproszczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e w uprawie przedsiewnej
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najlepsz¹ jakoœæ doprawienia gleby uzyskuje siê, gdy w warstwie uprawnej iloœæ
gruze³ków o œrednicy nie wiêkszej ni¿ 25 mm nie przekracza 20% przy gêstoœci gleby
w granicach 1–1,3 g · cm–3 i wyrównanej porowatoœci zapewniaj¹cej zawartoœæ
powietrza glebowego 15–25% (w odniesieniu do objêtoœci gleby) [3].

Potwierdzaj¹ to tak¿e onne wyniki badañ [19], w których autorzy stwierdzaj¹, i¿
mimo przeœwiadczenia rolników, ¿e drobno rozdrobniona gleba i jej g³adka powierz-
chnia s¹ najlepszym stanowiskiem do siewu roœlin, to nie zawsze siê to potwierdza.
W wielu przypadkach wschody roœlin s¹ w takich warunkach na ogó³ lepsze ni¿ na
polach z powierzchni¹ o znacznej zawartoœci grud, ale plony s¹ zazwyczaj ni¿sze.
Dlatego niektórzy autorzy [1] zalecaj¹, aby na powierzchni gleby przygotowanej do
siewu znajdowa³o siê 15–25 bry³ek · m–2 o œrednicy nieco wiêkszej, tj. 30–40 mm.
Pozostawienie niewielkich rozmiarów grudek gleby na powierzchni uprawionego
pola znacznie ogranicza wystêpowanie niekorzystnych zjawisk zwi¹zanych z erozj¹
wodn¹ i powietrzn¹, a tak¿e minimalizuje niebezpieczeñstwo zaskorupienia siê gleby
szczególnie po intensywnych deszczach.

Wed³ug Olsena i Borresena [10] uprawa pól maszyn¹ aktywn¹ z poziom¹ osi¹
obrotu nie zawsze daje najlepsze agrotechniczne efekty, gdy¿ gleba na ca³ej g³êbo-
koœci zasiêgu no¿y maszyny ma podobn¹ strukturê. Zdaniem Ptaszyñskiego [12] ma
to negatywne strony, gdy¿ w rezultacie zarówno na powierzchni, jak i w strefie siewu
znajduje siê mieszanina czêœci drobnych i grubych, wilgotnych i suchych, co prowa-
dzi do zubo¿enia w wodê strefy bezpoœrednio s¹siaduj¹cej z nasionami.

Kinematyka zespo³ów roboczych
i jakoœæ pracy brony wirnikowej

Wa¿n¹ grup¹ aktywnych narzêdzi uprawowych s¹ maszyny z pionow¹ osi¹
obrotu, a najpopularniejsz¹ z nich jest brona wirnikowa (rys. 4). Zespó³ roboczy brony
wirnikowej stanowi¹ no¿e mocowane do pionowo obracaj¹cych siê wirników. Napêd
wirników od WOM ci¹gnika jest przekazywany uk³adem przek³adni zêbatych umiesz-
czonych w poziomej obudowie, ustawionej poprzecznie do kierunku jazdy maszyny.

Na ka¿dym wa³ku zamocowany jest wirnik z dwoma zêbami. Zêby obracaj¹c siê
razem z wirnikiem poruszaj¹ siê w kierunku pracy agregatu, przez co tor ich ruchu
stanowi¹ skrócone cykloidy, czyli trochoidy (rys. 5).

D³ugoœæ odcinanych przez zêby kêsów zale¿y od stosunku prêdkoœci obwodowej
wirnika do prêdkoœci ruchu agregatu, oznaczony wspó³czynnikiem (�), który mo¿na
wyznaczyæ wed³ug wzoru:

(3)

gdzie: vl – prêdkoœæ obwodowa wirnika [m · s–1],
vn – prêdkoœæ robocza agregatu [m · s–1],
R – odleg³oœæ no¿a od osi wirnika,
� – prêdkoœæ k¹towa wirnika.
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Z przedstawionej zale¿noœci wynika, ¿e im wiêksza prêdkoœæ obwodowa no¿a
i im mniejsza prêdkoœæ robocza maszyny tym wartoœæ wspó³czynnika jest wiêksza
i wzrasta szerokoœæ pêtli, jak¹ zakreœla z¹b podczas pracy. Oznacza to, ¿e ze wzrostem
wartoœci wspó³czynnika dzia³anie zêba na glebê jest intensywniejsze. Przy pewnej
szerokoœci pêtle zaczynaj¹ na siebie zachodziæ, przez co dzia³anie zêbów w tych
obszarach jest znacznie bardziej intensywne. Natomiast, gdy pêtle zakreœlane przez
no¿e s¹ od siebie odsuniête, gleba miêdzy nimi te¿ jest uprawiona ze wzglêdu na
czêœciowe jej przemieszczanie przez zêby brony wirnikowej.

Sadikov [14] na podstawie przeprowadzonej szczegó³owej analizy teoretycznej
wykaza³, ¿e dla uzyskania odpowiedniej jakoœci pracy minimalna prêdkoœæ obwodo-
wa no¿a powinna wynosiæ 4,42 m · s–1. Dla celów porównawczych i uzyskania
podstawy do oceny dzia³ania maszyny wa¿ne jest ujednolicenie jednostek opisu-
j¹cych parametry techniczno-eksploatacyjne. Spotykane w charakterystykach opisy
podaj¹ce prêdkoœci no¿y w m · s–1 lub obr · min–1 trudno porównywaæ, zw³aszcza przy
istotnych ró¿nicach œrednicy wirników, prowadz¹cych do ró¿nych wartoœci promieni
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Rysunek 4. Brona wirnikowa

Rysunek 5. Tor ruchu no¿y brony wirnikowej dla � = 2,75: R – odleg³oœæ no¿a od osi wirnika,

� – prêdkoœæ k¹towa wirnika, � – k¹t nachylenia p³aszczyzny zêba do promienia



roboczych. Podawanie prêdkoœci w obrotach na minutê jest w³aœciwe tylko przy
za³o¿eniu, ¿e œrednice wirników wszystkich bron s¹ jednakowe, chocia¿ ich wymiary,
w zale¿noœci od producenta, mog¹ siê znacznie ró¿niæ. Na przyk³ad firma Amazone
w swoich bronach na trzech metrach szerokoœci roboczej umieszcza po dziesiêæ
wirników, natomiast w bronach innych producentów (np. Lemken, Howard) wirniki
s¹ mniejsze i jest ich dwanaœcie. Oznacza to, ¿e przy jednakowej prêdkoœci jazdy obu
maszyn i jednakowych prêdkoœciach obrotowych wirników, w bronie Amazone, no¿e
bêd¹ siê poruszaæ z wiêksza prêdkoœci¹ obwodow¹, co mo¿e wp³ywaæ na uzyskiwane
wyniki jakoœci pracy i enrgetycznego obci¹¿enia. Sadikov [13] podaje, ¿e przy za³o-
¿eniu minimalnego zu¿ycia energii i odpowiednim rozdrobieniu gleby najlepsze
efekty uzyskiwano dla k¹ta ustawienia no¿y 68°–70° i dla prêdkoœci obrotowej
wirników mieszcz¹cej siê w zakresie 345–360 obr · min–1. Wartoœæ drugiego parame-
tru powinna byæ powi¹zana ze stanem gleby, (sucha, wilgotna, zbrylona, zaskoru-
piona itp.) i jej rodzajem, a zw³aszcza zawartoœci¹ czêœci sp³awianych, gdy¿ niew³aœ-
ciwy dobór wartoœci parametrów mo¿e prowadziæ do utraty i rozpylenia uprawianej
warstwy.

Ze wzglêdu na sposób dzia³ania zespo³u roboczego brony wirnikowej (rozdrab-
nianie warstwy uprawianej, mieszanie, wyrównanie powierzchni) nadaje siê ona
przede wszystkim do przedsiewnej uprawy pól w systemie orkowym. Szczególnie
chêtnie jest stosowana do uprawy powierzchni zw³aszcza w przypadku niestarannie
wykonanej orki. Brona wirnikowa miesza resztki roœlinne z gleb¹ raczej s³abo,
a jakoœæ obni¿a siê ze wzrostem ich masy na powierzchni ziemi. Jednak¿e prowa-
dzone s¹ prace konstrukcyjne zmierzaj¹ce do rozwi¹zania tego problemu. Firma
Amazone stosuje du¿o d³u¿sze mocowania wa³ków uzyskuj¹c w ten sposób wiêksz¹
odleg³oœæ miêdzy obudow¹ przek³adni a wirnikiem umo¿liwiaj¹c w ten sposób
przemieszczanie nadmiaru resztek roœlinnych lub gleby.

Z obserwacji praktycznych i badañ polowych wynika, ¿e brony wirnikowe
zapewniaj¹ najwiêksze rozdrobnienie gleby przy odpowiednim dobraniu prêdkoœci
obrotowej i prêdkoœci jazdy. Natomiast stosuj¹c brony rotacyjne efekt wiêkszego
rozdrobnienia gleby mo¿na uzyskaæ dopiero poni¿ej prêdkoœci 4 km · h–1 [1].
Prêdkoœæ obrotowa wirników, oprócz zmiany obrotów WOM, mo¿e byæ tak jak przy
bronach rotacyjnych regulowana poprzez wymianê kó³ w przek³adni g³ównej. Umo¿-
liwia to dobranie prêdkoœci w zale¿noœci od po¿¹danego rozdrobnienia gleby. Ponad-
to, istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoœæ pracy brony wirnikowej jest g³êbo-
koœæ spulchniania. Z obserwacji autorów wynika, ¿e ze wzrostem g³êbokoœci pracy
no¿y, jakoœæ przecinania warstwy gleby przez nó¿ i jakoœæ kruszenia gleby stawa³y siê
coraz gorsze, a obci¹¿enie wirników gwa³townie ros³o, zw³aszcza gdy g³êbokoœæ
przekracza³a 9–10 cm.
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Energetyka maszyn uprawowych

Wyznaczaj¹c wielkoœæ zu¿ycia energii przez zespó³ roboczy aktywnej maszyny
uprawowej nale¿y pamiêtaæ o zmiennoœci parametrów kszta³tuj¹cych warunki pracy
maszyny. Kuczewski [7] wykaza³, ¿e wyznaczanie zu¿ycia energii przez ostrze
glebogryzarki dokonuje siê zak³adaj¹c, ¿e gleba jest skrawana tylko przez ostrze no¿a,
a jego tylna czêœæ nie dotyka gleby. W rzeczywistoœci dzieje siê tak tylko przy
pewnym stosunku prêdkoœci obrotowej bêbna do prêdkoœci ruchu agregatu i d³ugoœci
no¿a. Gdy ten stosunek jest inny to tylna czeœæ ostrza oddzia³uje na glebê ugniataj¹c
j¹, co wi¹¿e siê z poborem znacznej czêœci energii.

Kszta³t no¿a wp³ywa nie tylko na efekt pracy, ale te¿ na zapotrzebowanie mocy. Na
podstawie badañ przeprowadzonych przez Gupte i Visvanathan [5] z zastosowaniem
glebogryzarki wyposa¿onej w no¿e w kszta³cie litery L na nasyconej glebie glinias-
to-piaszczystej o wilgotnoœci 72,4% odcinanie kêsów gleby poch³ania tylko 0,34–0,59%
mocy. Najwiêcej mocy by³o zu¿ywane na odrzucanie kêsów gleby 30,5–72,4%. Reszta
mocy by³a poch³aniana przez pokonywanie tarcia gleby o stal 0,96–2,45%, pokony-
wanie tarcia gleby o glebê 0,62–0,99% oraz na bieg ja³owy 23,1–64,6% [5]. Wyniki te
s¹ potwierdzeniem analizy, wykonanej przez Shibusawê [15].

Rozpatruj¹c dzia³anie narzêdzia rotacyjnego wyró¿niono cztery rodzaje pracy
zale¿nie od stosunku g³êbokoœci pracy do wielkoœci no¿y i kierunku obrotów bêbna
wzglêdem kierunku jazdy. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, ¿e najwiêksza
czêœæ mocy by³a pobierana na ponowne przerobienie (przerzucenie przez wirnik)
gleby ju¿ raz uprawionej, która nie by³a odrzucona w momencie odciêcia kêsa i nadal
pozostawa³a w strefie pracy no¿y.

Na charakterystykê energetyki pracy glebogryzarki wp³yw ma równie¿ moment
uderzenia w uprawian¹ warstwê gleby wzglêdem innych no¿y. Praca no¿a glebo-
gryzarki jest cykliczna, czyli wystêpuje faza ciêcia i odrzucania kêsów, a nastêpnie
ja³owego obrotu do pocz¹tku cyklu. Przesuniêcie no¿y zamocowanych na s¹siednich
tarczach na obwodzie o k¹t od 15° do 30°zmniejsza wahania w zapotrzebowaniu
momentu obrotowego. To za³o¿enie weryfikowano na glebie o wilgotnoœci 29,2%,
zwiêz³oœci 1,17 MPa i g³êbokoœci pracy 15 cm [18]. Stwierdzono istotny wp³yw
przesuniêcia k¹towego no¿y na stopieñ rozdrobnienia gleby i zapotrzebowanie mocy
przez maszynê. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e nie ma uniwersalnego ustawienia no¿y
dla ka¿dych warunków pracy. Ze wzglêdu na moment obrotowy zalecane jest jak
najmniejsze ich przemieszczenie k¹towe nieprzekraczaj¹ce 12–14°, które zapewnia
dobre pokruszenie gleby. Jednak¿e przy uprawie pola o wilgotnoœci 28% nastêpuje
oblepianie bêbna gleb¹ i wtedy zalecane jest, aby przesuniêcie k¹towe mia³o wartoœæ
powy¿ej 30°. Przy uprawie pola po orce przedzimowej k¹t przesuniêcia pracy zêbów
nie ma wiêkszego znaczenia Zapewne jest to spowodowane tym, i¿ gleba uprzednio
spulchniona kruszy siê du¿o ³atwiej. Potwierdza³by to fakt, i¿ jedynie za ko³ami
ci¹gnika gleba by³a prawie dwukrotnie gorzej pokruszona. Ponadto, du¿e rozdrob-
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nienie gleby powoduje jej szybkie wysychanie, które jest niewskazane g³ównie
w uprawie przedsiewnej.

Wa¿nym aspektem u¿ytkowania maszyn aktywnych jest ich wysoka energoch³on-
noœæ. Zapotrzebowanie na moc do napêdu tych maszyn wynosi ok. 10–12 kW · m–1

szerokoœci roboczej. Z wielu praktycznych obserwacji autorów a tak¿e z publiko-
wanych na ten temat badañ wynika, ¿e pobór mocy przez uprawow¹ maszynê
aktywn¹ podczas pracy w znacznym stopniu zale¿y równie¿ od kszta³tu i geometrycz-
nych wymiarów elementów roboczych, a tak¿e od g³êbokoœci roboczej i stosunku
prêdkoœci obrotowej wirnika do prêdkoœci jazdy agregatu [9]. Liczba czynników
wp³ywaj¹cych na wielkoœæ zapotrzebowania energii przez wirnik uprawowej ma-
szyny aktywnej z pewnoœci¹ jest znacznie wiêksza. Wœród równie wa¿nych mo¿na
wymieniæ stan gleby (zwiêz³oœæ, wilgotnoœæ, rodzaj) w momencie uprawy, typ
i sposób napêdu zespo³u roboczego frezuj¹cego glebê, liczba i stan no¿y na tarczy,
rodzaj stosowanych no¿y i ich parametry konstrukcyjne, odleg³oœci pomiêdzy tarcza-
mi, do których s¹ mocowane no¿e, kierunek jego obrotów w stosunku do kierunku
jazdy maszyny i œrednica bêbna. Badania laboratoryjne prowadzone przez Suslova
i Maksimova [16] z zastosowaniem bêbnów o ró¿nej liczbie (1–2–4) no¿y spulchnia-
j¹cej glebê z prêdkoœci¹ obrotow¹ 336 obr · min–1 i prêdkoœci¹ postêpow¹ 1,5 m · s–1

wykaza³y, ¿e najwiêkszy wp³yw na energoch³onnoœæ uprawy gleby mia³ stopieñ
wstêpnego jej spulchnienia, nastêpnie kszta³t no¿y i ich konstrukcyjne parametry,
w³asnoœci fizyczne gleby, prêdkoœæ obrotowa bêbna, a najmniejszy wp³yw mia³y
kierunek obrotów bêbna i prêdkoœæ maszyny. Du¿e znaczenie maj¹ tak¿e wzajemne
proporcje miêdzy poszczególnymi czynnikami. Przeprowadzone badania [6] w po-
szukiwaniu najlepszej kombinacji parametrów roboczych (prêdkoœci roboczej, prêd-
koœci obwodowej zêbów i g³êbokoœci roboczej w stosunku do œredniej wa¿onej
œrednicy bry³, wydajnoœci i zapotrzebowania energii) wykaza³y, ¿e wœród osiemnastu
kombinacji wytypowanych metod¹ analizy statystycznej, szeœæ nie ró¿ni³o siê w spo-
sób istotny od siebie. Ze wzglêdu na wydajnoœæ i minimalizacjê zu¿ycia energii
najlepsz¹ by³a kombinacja prêdkoœci roboczej 4,87 km · h–1, prêdkoœci obwodowej
zêbów 5,91 m · s–1 i g³êbokoœci uprawy 12 cm. Przy takim ustawieniu parametrów
roboczych uzyskano jednostkowe zapotrzebowanie na energiê 140,5 kJ · m–3 lub
168,6 MJ · ha–1 przy wydajnoœci 1,31 ha · h–1. Nastêpna korzystna kombinacja
charakteryzowa³a siê mniejszym o 23,9% zu¿yciem energii przy wydajnoœci maszyny
wy¿szej o 47,0%. Oznacza to, ¿e do zagadnienia energetyki pracy zespo³ów robo-
czych maszyn pracuj¹cych w glebie nale¿y podchodziæ wieloaspektowo, gdy¿ przy
niewielkich zmianach w wartoœciach pojedynczego parametru mo¿na uzyskaæ znacz-
ne zmiany efektu koñcowego, wyra¿anego jakoœci¹ i wydajnoœci¹ pracy czy wartoœ-
ci¹ energetycznego obci¹¿enia.

Wp³yw warunków glebowych na zapotrzebowanie energii podczas pracy maszyn
aktywnych potwierdzaj¹ tak¿e badania niemieckie [21], z udzia³em dziesiêciu bron
rotacyjnych ró¿nych producentów, które wykaza³y, ¿e praca maszyny na glebie
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uprzednio spulchnionej poch³ania 5–15 kW · m–1 szerokoœci roboczej, a na œciernisku
o 2–3 razy wiêcej. Rozdrobnienie gleby, mierzone jako œrednia wa¿ona wielkoœæ
bry³ek do g³êbokoœci pracy 10 cm, by³o zadowalaj¹ce i wynosi³o 70%, a przykrycie
roœlin na œciernisku dochodzi³o do 85%. Wed³ug Ptaszyñskiego [11] najmniejszym
zapotrzebowaniem mocy cechuje siê bêben z no¿ami k¹towymi. Zapotrzebowanie
mocy przez wirnik podczas pracy na glebie „œrednio zwiêz³ej”, przy mieszaniu wyroœ-
niêtej gorczycy poplonowej i g³êbokoœci uprawy ok. 10 cm, prêdkoœci 4,7 km · h–1 oraz
obrotach bêbna 230 obr · min–1, wynosi³o 14 kW · m–1. W tych samych warunkach
zapotrzebowanie mocy przez bêben z no¿ami ³opatkowymi wynosi³o 17 kW · m–1,
bêben z palcami 25 mm × 25 mm – 20 kW · m–1. Przy wspó³pracy z kultywatorem
U 424 zapotrzebowanie energii wynosi³o odpowiednio 9,5 kW · m–1, 10 kW · m–1

i 12 kW · m–1.” Wydajnoœæ uprawy maszyn z bêbnowym zespo³em roboczym
wynosi³a 0,4–0,55 ha · h–1 · m–1.

Podsumowanie

Maszyny aktywne s¹ wa¿nym elementem infrastruktury technicznej gospodarstw
rolniczych. Ze wzglêdu na szeroki zakres zastosowañ, znaczne korzyœci wynikaj¹ce
ze skrócenia czasu uprawy gleby, a tak¿e coraz wiêksze wymagania stawiane gospo-
darstwom przez warunki gospodarki rynkowej, ich znaczenie stale siê zwiêksza.
Uzyskiwanie dobrych efektów jakoœci pracy tymi maszynami wymaga znajomoœci
wielu aspektów zwi¹zanych z dzia³aniem ich zespo³ów roboczych na glebê.

Maszyny te zalecane s¹ jedynie na gleby ciê¿kie, poniewa¿ ³atwo mog¹ zniszczyæ
strukturê gleby. Ze wzglêdu na intensywn¹ pracê no¿y bardziej ni¿ narzêdzia bierne
spulchniaj¹ glebê i bardziej j¹ przesuszaj¹. Stosowane w zestawach z g³êboszami
dobrze przygotowuj¹ stanowisko pod uprawê nastêpnej roœliny.

Podczas pracy glebogryzarki najwiêcej energii jest zu¿ywane na odrzucenie
kêsów gleby (30,5–72,4%). Tarcze z no¿ami powinny byæ przestawione o k¹t 12–14°
ze wzglêdu na równe roz³o¿enie momentu obrotowego, ale przestawienie o k¹t
powy¿ej 30° eliminuje problemy oblepiania siê gleb¹. Najlepsz¹ strukturê gleby jest
uzyskiwana przy odcinaniu kêsów o d³ugoœci 15–25 cm no¿em o szerokoœci 55–75 mm.
Du¿e rozdrobnienie gleby daje lepsze wschody jednak nie wp³ywa to wzrost plonów,
czasem wrêcz przeciwnie powoduje ich spadek. Glebogryzarka jest zalecana na gleby
œrednie i ciê¿kie.

Na gleby bardzo ciê¿kie zalecana jest brona rotacyjna, która najlepsze parametry
pracy uzyskuje przy prêdkoœci agregatu 4,87 km · h–1 i 5,91 m · s–1 prêdkoœci obwodowej.

Po przeprowadzeniu szczegó³owej analizy teoretycznej brony wirnikowej okaza³o
siê, ¿e minimalna prêdkoœæ obwodowa powinna mieæ wartoœæ 4,42 m · s–1. W analizach
teoretycznych przy za³o¿eniu minimalnego zu¿ycia energii i odpowiedniego rozdrob-
nienia gleby, optymalne obroty okreœlono na 345–360 obr · min–1 przy k¹cie ustawienia
no¿a � 68–70°.
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Energetic and qualitative aspects

of the operation of tillage machines

Key words: soil tillage, tillage machines, quality of tillage, energy consump-
tion (energy input)

Summary

The quality of work and energy consumption were analysed for selected soil
tillage machines. Tillage machines exert an intensive influence on the soil, changing
its structure; thus, their use is recommended mainly on the heavy soils. For tillage of
very heavy soils a rotary harrow is recommended; best operation parameters the har-
row reaches at working speed of 4,87 km · h–1 and tangential velocity 5,91 m · s–1. The-
oretical analysis of working parameters of rotary harrow cutters showed that the mini-
mum tangential velocity for working assemblies should amount to 4,42 m · s–1. The ac-
tive machines on average10–12 kW per 1 m of working width.
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Wstêp

Wszechstronnoœæ wykorzystania plonów kukurydzy w ró¿nych ga³êziach gospo-
darki narodowej: do celów spo¿ywczych, przemys³owych i paszowych, przyczyni³a
siê do wzrostu popularnoœci i znaczenia gospodarczego tej roœliny tak¿e i w Polsce
[6]. Postêp w hodowli mieszañców kukurydzy, wyra¿aj¹cy siê w tworzeniu nowych
plenniejszych odmian o krótkim okresie wegetacyjnym, o mniejszych wymaganiach
cieplno-wilgotnoœciowych, wiêkszej odpornoœci na choroby i wyleganie powoduje,
i¿ zwiêksza siê zasiêg uprawy kukurydzy na tereny, na których wczeœniej uprawa nie
by³a mo¿liwa [5]. W naszym kraju szczególnie korzystna jest ekspansja kukurydzy na
regiony pó³nocno-wschodnie i wschodnie [21].

Postêp w jakoœci odmian mieszañców kiszonkowych jest równie¿ wyra¿ony
w zwiêkszaj¹cym siê udziale kolb w plonie, co ma wp³yw na zwiêkszenie wartoœci
od¿ywczych i energetycznych paszy [11, 12, 29, 30]. Istotny jest udzia³ masy suchej
substancji kolb w ca³ej masie roœliny (ok. 50%) oraz zawartoœæ masy suchej substancji
ca³ych roœlin, która powinna mieœciæ siê w zakresie 28–35%, co zapewnia najwy¿sz¹
jakoœæ zakiszonego surowca roœlinnego i du¿¹ strawnoœæ paszy [23]. Wartoœæ energe-
tyczna wzrasta wraz z dojrza³oœci¹ kukurydzy, a du¿a zawartoœæ cukru i ma³a bia³ka
powoduj¹, ¿e kukurydza stanowi bardzo dobry surowiec do zakiszania [31]. Ca³kowi-
te wykorzystanie zawartych w paszy sk³adników jest mo¿liwe dziêki stosowaniu
w³aœciwych metod zbioru i kiszenia [28, 33].
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Wysokoœæ koszenia

Na jakoœæ kiszonki ma wp³yw wysokoœæ œcinania kukurydzy, co potwierdzi³y
badania prowadzone przy dwóch wysokoœciach koszenia 15 cm i 55 cm (tab. 1).
Powi¹zany z du¿¹ wysokoœci¹ ciêcia (55 cm) spadek wielkoœci plonu o ok. 16%
(6,5 t · ha–1) w œwie¿ej masie i 3% w masie suchej substancji rekompensowany jest
przez wzrost jego jakoœci i wartoœci paszowej kiszonki, gdy¿ roœnie udzia³ kolb
o 6,8% w œwie¿ej masie i o 5,2% w masie suchej substancji. Zwiêkszenie udzia³u kolb
wp³ywa na wzrost o 2% energii netto laktacji w masie suchej substancji. Wzrasta tak¿e
udzia³ bia³ka i t³uszczu, ale spada udzia³ w³ókna i popio³u w wyniku zmniejszenia
iloœci ³odyg i liœci [12, 24].

Tabela 1. Wp³yw wysokoœci ciêcia na plony i jakoœæ surowca oraz kiszonki w latach
1999–2000 [24]

W³aœciwoœci Wartoœci

Wysokoœæ ciêcia [cm] 15 55

Plon œwie¿ej masy [Mg · ha
–1

] 40,7 34,2

Udzia³ masy suchej substancji [%] 36,1 39,2

Udzia³ kolb w plonie œwie¿ej masy [%] 35,7 42,5

Plon masy suchej substancji [Mg · ha
–1

] 14,6 13,3

Udzia³ kolb w plonie masy suchej substancji [%] 53,3 58,5

Energia netto laktacji, NEL [MJ · kg
–1

s.m.] 6,6 6,7

Bia³ko [% s.m.] 7,7 8,2

T³uszcz [% s.m.] 2,7 2,9

W³ókno [% s.m.] 20,4 18,6

Popió³ [% s.m.] 4,0 3,6

NFE [% s.m.] 65,3 66,9

Przy wiêkszej wysokoœci koszenia na polu pozostaj¹ mniej wartoœciowe czêœci
roœlin, czyli g³ównie dolne czêœci ³odyg i niewielka iloœæ liœci [22]. Wymaga to jednak
przeprowadzenia dodatkowego zabiegu, w celu rozdrobnienia zbyt wysokiego œcier-
niska, aby podczas przeprowadzania zabiegów uprawowych mog³o byæ ono wymie-
szane i przykryte gleb¹. Dlatego te¿ w praktyce stosuje siê zwykle koszenie na
wysokoœci ok. 20 cm.

Parametry konstrukcyjne sieczkarni
i wymagania dotycz¹ce rozdrabniania kukurydzy

Rozwój techniki i przyrost mocy silników zainstalowanych w sieczkarniach
samojezdnych powoduje ci¹g³y wzrost ich wydajnoœci, a adaptery w najwiêkszych
sieczkarniach mog¹ zbieraæ jednoczeœnie kukurydzê z 4, 6 i 8 a nawet z 10,12 i 14
rzêdów [3]. Zastosowanie adaptera rzêdowego, wymaga zachowania szerokoœci
miêdzyrzêdzi wynosz¹cej 0,75 m (+/– 0,05 m) [13]. Zbiór kukurydzy sianej w rzêdy
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o dowolnej szerokoœci umo¿liwiaj¹ adaptery z rotacyjno-palcowym zespo³em tn¹cym
o szerokoœciach od 3 do 7,5 m opatentowane przez firmê Kemper [8].

Podawanie roœlin do zespo³u rozdrabniaj¹cego realizuj¹ najczêœciej cztery walce,
przy czym górne mog¹ siê przesuwaæ w pionie i dziêki temu przystosowywaæ do
gruboœci warstwy materia³u podawanego do zespo³u rozdrabniaj¹cego [3].

Mo¿liwoœæ zmiany prêdkoœci walców podaj¹cych pozwala uzyskaæ wymagan¹
d³ugoœæ sieczki. Najlepsze w³aœciwoœci do zakiszania i póŸniejszego skarmiania ma
sieczka, której d³ugoœæ w 80–90% wynosi poni¿ej 30 mm, co uzyskiwane jest przy
nastawieniu teoretycznej d³ugoœci ciêcia na 10 mm. Natomiast przy zbiorze roœlin
o mniejszej wilgotnoœci stosowana mo¿e byæ d³ugoœæ ciêcia od 4 do 8 mm [3]. Obok
w³aœciwej d³ugoœci sieczki wymagane jest rozdrobnienie lub uszkodzenie ziarna, aby
mog³o ono ulec procesowi zakiszania i byæ strawione w uk³adzie pokarmowym
zwierz¹t. Zgodnie z norm¹ PN-91/R55025 liczba uszkodzonych ziaren (zgniecio-
nych, pokruszonych lub otartych) powinna wynosiæ 95–97% [13]. W zwi¹zku z tym
do zbioru kukurydzy na kiszonkê z ca³ych roœlin przydatne s¹ sieczkarnie wypo-
sa¿one w zespo³y dok³adnego ciecia, w których rozdrabnianie roœlin odbywa siê na
zasadzie ciêcia podporowego, a roœliny s¹ przecinane przez no¿e we wspó³pracy
z krawêdzi¹ przeciwtn¹c¹ stalnicy [4]. W praktyce do rozdrabniania ca³ych roœlin
kukurydzy stosuje siê zespó³ toporowy lub bêbnowy, przy czym zespó³ toporowy
najczêœciej w sieczkarniach przyczepianych, natomiast bêbnowy w samojezdnych.

Konstrukcje zespo³ów rozdrabniaj¹cych nowoczesnych sieczkarñ samojezdnych
ró¿ni¹ siê wymiarami bêbna oraz liczb¹ i sposobem rozmieszczenia no¿y. Spoœród
proponowanych, przez ró¿ne firmy, sposobów rozmieszczenia no¿y, mo¿na wskazaæ
nastêpuj¹ce rozwi¹zania: no¿e pojedyncze, no¿e podzielone na pó³ i ustawione
w dwóch rzêdach w kszta³cie litery „V”, no¿e podzielone na cztery segmenty
i ustawione w linii spiralnej [4, 16, 33]. Skoœne zamocowanie no¿y zapewnia
uzyskanie ciêcia œlizgowego i równomierne obci¹¿enie zespo³ów napêdzaj¹cych.
Bêbny z krótkimi no¿ami s¹ mniej wra¿liwe na uszkodzenia przez cia³a obce i ni¿sze
s¹ koszty ich wymiany [32].

Dla uzyskania dobrych efektów przy rozdrabnianiu ziarna, zw³aszcza w póŸniej-
szych fazach dojrza³oœci kukurydzy sieczkarnie s¹ wyposa¿ane w przeciwbie¿ne
walce z rowkami o przekroju trójk¹tnym (corn-cracker) obracaj¹ce siê z ró¿nymi
prêdkoœciami (poœlizg wynosi do 20%). To rozwi¹zanie uwa¿ane jest za standardowe
[34]. Jednak firma Case, maj¹c na uwadze poprawê skutecznoœci rozdrabniania
ziarna, w sieczkarni Mammut 8790 zastosowa³a trzy walce, miêdzy którymi prze-
mieszcza siê sieczka z rozdrobnionych ca³ych roœlin kukurydzy, proponuj¹c przy tym
prosty sposób ominiêcia tego zespo³u przez strumieñ sieczki przy zbiorze zielonek
niskich [9]. Stosowanie nowoczesnych sieczkarni zbieraj¹cych znacznie poprawi³o
jakoœæ produkowanych obecnie kiszonek [1].
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Badania sieczkarni samojezdnych

W literaturze mo¿na spotkaæ publikacje dotycz¹ce badañ sieczkarni zbieraj¹cych
samojezdnych i przyczepianych prowadzonych, przez wielu badaczy w ró¿nych
warunkach eksploatacyjnych [2]. Uwzglêdniono przy tym g³ównie sieczkarnie samo-
jezdne z zespo³em bêbnowym i ci¹gnikowe z zespo³em toporowym. Jednak wyniki
tych badañ, zw³aszcza dotycz¹ce jakoœci pracy zespo³ów rozdrabniaj¹cego ca³e
roœliny jak i ziarna nie s¹ kompletne. W tym wzglêdzie zdecydowanie bardziej
miarodajne s¹ badania sieczkarni samojezdnych, które prowadzono w porówny-
walnych warunkach eksploatacyjnych (tab. 2) [33].

Tabela 2. Parametry robocze oraz wskaŸniki jakoœci pracy badanych sieczkarni zbieraj¹cych [33]

WskaŸnik Claas
Jaguar
840

Claas
Jaguar
960 SL

Fiatagri
Hesston
7725

Claas
Jaguar
682 SL

John
Deere
6610

Fortsch-ritt
E-281C

Liczba zbieranych rzêdów 6 6 5 4 4 4

Prêdkoœæ robocza [km · h
–1

] 7,3 5,3 5,8 7,3 7,2 5,4

Liczba no¿y w zespole tn¹cym 24 24 12 20 48 12

Dodatkowe urz¹dzenie rozdrabniaj¹ce corn-
-cracker

klepisko z list-
wami ciernymi

— corn-
-cracker

— —

Teoretyczna d³ugoœæ ciêcia [mm] 5,5 5,5 6 5,5 8 5

Rzeczywista d³ugoœæ ciêcia [mm] 7,9 12,5 10,2 8,7 45,8 41,6

Udzia³ sieczki o d³ugoœci do 30 mm [%] 97,3 93,3 94,6 97,1 65,7 64,8

Wspó³czynnik nierównomiernoœci
rozdrobnienia sieczki [%]

296 477 476 344 875 767

Stopieñ rozdrobnienia ziarna [%] 98 91 83 93 70 64

Straty œcierniskowe [%] 3,75 3,4 4 5,11 5,19 4,34

Spoœród badanych sieczkarni najgorszymi parametrami charakteryzowa³y siê ma-
szyny JD 6610 i Fortschritt E 281C, gdy¿ tylko ok. 60% d³ugoœci sieczki mieœci³o siê
w wymaganej d³ugoœci poni¿ej 30 mm, jak równie¿ wystêpowa³y zdecydowanie
najwy¿sze wartoœci wspó³czynników nierównomiernoœci rozdrobnienia sieczki oraz
najni¿sze wspó³czynniki rozdrobnienia ziarna, ze wzglêdu na brak zespo³ów do uszka-
dzania ziarna. Spoœród badanych maszyn jedynie sieczkarnia Claas Jaguar 840 spe³ni³a
wymagania w zakresie stopnia rozdrobnienia ziaren (98%). Na podstawie danych
literaturowych mo¿na stwierdziæ, ¿e w przesz³oœci stosowano tak¿e inne rozwi¹zania
techniczne tych zespo³ów: sita, ruszty lub kraty docinaj¹ce umieszczone pod zespo³em
tn¹cym, o k¹cie opasania od 45° do 90°. Badania wykaza³y, i¿ tego typu rozwi¹zania nie
pozwala³y jednak na uzyskanie wystarczaj¹cych efektów jakoœciowych uszkadzania
ziaren, adekwatnych do zwiêkszenia zapotrzebowania na moc przez zespó³ rozdrab-
niaj¹cy nawet o 30-40% w przypadku sit docinaj¹cych [15, 25, 27].

Badania wykaza³y, ¿e klasyczny zespó³ zgniataj¹cy ziarno w postaci pary walców,
poch³ania ok. 18% mocy ca³kowitej [7]. Najwiêcej mocy potrzeba do napêdu bêbna
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tn¹cego sieczkarni (54%). Podstawowym czynnikiem bezpoœrednio wp³ywaj¹cym na
wartoœæ mocy pobieranej przez bêben sieczkarni jest d³ugoœæ sieczki. Im jest ona
mniejsza tym wiêksze jest zapotrzebowanie na moc zespo³ów rozdrabniaj¹cych.
Natomiast niska jest wartoœæ mocy pobieranej przez uk³ady jezdne wynosz¹ca ok.
10% ogólnej mocy pobieranej z silnika maszyny.

Pintara [27] podaje, i¿ na przetaczanie sieczkarni zu¿ywane jest ok. 20% mocy
ca³kowitej, przy podobnej ok. 50% pobieranej przez bêben rozdrabniaj¹cy. Podkreœla
równie¿, ¿e du¿e zapotrzebowanie na moc mo¿na ograniczaæ poprzez stosowanie
odpowiednich rozwi¹zañ konstrukcyjnych, wytrzyma³ych materia³ów do produkcji
tych elementów, jak równie¿ ich w³aœciw¹ eksploatacjê, a w szczególnoœci przez
zapewnienie wymaganych parametrów ostrza no¿y i stalnicy. Sieczkarnie s¹ ma-
szynami z³o¿onymi i parametry konstrukcyjne maj¹ znacz¹cy wp³yw na zapotrzebo-
wanie mocy, które z kolei determinuje zu¿ycie paliwa podczas pracy.

Pintara [27] sformu³owa³ zale¿noœæ, która pozwala okreœliæ zu¿ycie paliwa
na jednostkê masy (Qpm) materia³u obrabianego przez sieczkarniê samojezdn¹
z zespo³em zgniataj¹cym (1)

Qpm = log0,074L–0,212 (1)

gdzie: L – d³ugoœæ sieczki [mm].

Coraz wiêksza szerokoœæ robocza wymaga coraz wiêkszej mocy oraz przepusto-
woœci od sieczkarni. W ci¹gu kilkudziesiêciu lat moc silników sieczkarni samojezd-
nych wzros³a od ok. 100 kW do ponad 500 kW [7, 36], a w najnowszych konstrukcjach
do 750 kW.

Badania sieczkarni ci¹gnikowych

Szeroko zakrojone badania sieczkarni przyczepianej produkcji krajowej z toporo-
wym zespo³em tn¹cym prowadzono w Zak³adzie Maszyn Rolniczych SGGW. Maszy-
nê poddano badaniom w warunkach polowych przy zbiorze ró¿nych materia³ów
roœlinnych, w tym ca³ych roœlin kukurydzy z przeznaczeniem do zakiszania [14, 18,
19, 20, 35].

Na bazie sieczkarni polowej zaprojektowano i wykonano stanowisko do badañ
stacjonarnych, przy czym napêd na zespo³y technologiczne przekazany by³ od WOM
ci¹gnika, natomiast roœliny kukurydzy transportowane by³y do sieczkarni przenoœ-
nikiem taœmowym [20]. Sieczkarniê wyposa¿ono w ró¿ne elementy technologiczne,
wspomagaj¹ce rozdrabnianie ziaren kukurydzy. Badania te dostarczy³y wielu infor-
macji dotycz¹cych pracy zespo³ów roboczych sieczkarni [17], jak równie¿ pozwoli³y
na wyznaczenie zale¿noœci opisuj¹cych zapotrzebowanie na moc sieczkarni przycze-
pianej, w tym mocy na WOM – Nwom (2), która stanowi g³ówn¹ czêœæ mocy
efektywnej [14].

(2)
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gdzie: qs – przepustowoœæ sieczkarni w przeliczeniu na masê suchej substancji
kukurydzy [kg · s–1],

qw – przepustowoœæ sieczkarni przy wilgotnoœci kukurydzy podczas zbio-
ru [kg · s–1],

Ls – d³ugoœæ sieczki [mm].

Szczegó³owe badania stanowiskowe wykaza³y, ¿e dobry poziom uszkadzania
ziarna (99,1%) oraz d³ugoœæ sieczki wynosz¹c¹ 7,8 mm uzyskuje siê dopiero przy
zastosowaniu najwiêkszej liczby no¿y (10), najwiêkszej prêdkoœci obrotowej tarczy
(1000 obr · min–1), niskiej masie podawanego materia³u (2,5 kg · m–1), przy prêdkoœci
zasilania 1 m · s–1 oraz du¿ej wilgotnoœci kukurydzy i najmniejszej szczelinie roboczej
(2 mm).

W praktyce sieczkarnie wspó³pracuj¹ce z ci¹gnikami s¹ systematycznie wypie-
rane przez sieczkarnie samojezdne [8]. Natomiast specjaliœci z Instytutu Organizacji
Przedsiêbiorstw i Techniki Rolniczej w Tänikon zalecaj¹ dla gospodarstw szwajcar-
skich sieczkarnie zawieszane na ci¹gniku jedno- lub dwurzêdowe [26]. Uzasadniaj¹
to g³ównie wzglêdami ekologicznymi, gdy¿ w znacznie mniejszym stopniu agregat
zestawiony z ci¹gnika i sieczkarni ugniata glebê ni¿ sieczkarnia samojezdna.

Nowe konstrukcje sieczkarni

Z doniesieñ literaturowych wynika, ¿e ca³y czas prowadzone s¹ prace nad
nowymi konstrukcjami zespo³ów roboczych sieczkarni o coraz lepszych parame-
trach, mog¹cych sprostaæ rosn¹cym wymaganiom w zakresie jakoœci kiszonki z ku-
kurydzy. Karpenko [10] zaprezentowa³ konstrukcjê zespo³u rozdrabniaj¹cego, w któ-
rym bêben jest wyposa¿ony w specjalne no¿e, a za stalnic¹ zamontowane s¹ no¿e
stanowi¹ce dodatkowe przeciwostrza. No¿e te zamontowane s¹ ukoœnie w ten sposób,
¿e zielonka pociêta wstêpnie przez bêben tn¹cy jest przez nie dodatkowo rozdrab-
niana. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e ten prototypowy ze-
spó³ zapewnia 3–4 razy lepszy efekt rozdrabniania roœlin ni¿ starsze konstrukcje,
a udzia³ sieczki d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 2 cm wynosi 90%.

Z kolei Zhang i in. [37] zaproponowali rozwi¹zanie sieczkarni znacz¹co odbie-
gaj¹ce od klasycznych, której konstrukcja uwzglêdnia elementy maceratorów do zie-
lonek niskich. W zwi¹zku z tym ca³e roœliny kukurydzy s¹ w pierwszej kolejnoœci
intensywnie zgniatane przez zespo³y dwóch par walców zgniataj¹cych oraz dwóch
par walców rozrywaj¹cych, a nastêpnie rozdrabniane przez zespó³ bijakowy. Odleg-
³oœæ miêdzy powierzchniami roboczymi rolek jest ma³a: pierwszej pary wynosi
10–15 mm, a drugiej 1–2 mm. Ponadto walce obracaj¹ siê wzglêdem siebie
z prêdkoœciami ró¿ni¹cymi siê o 15 lub 30%, a w zwi¹zku z tym roœliny s¹ zgniatane
i nastêpuje rozw³óknianie tkanek. W efekcie dzia³ania tego zespo³u uzyskuje siê
zwiêkszenie powierzchni cz¹stek paszy i d³ugoœci w³ókna, co sprzyja uzyskaniu
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kiszonki lepszej jakoœci. Oceniaj¹c pracê sieczkarni w aspekcie jakoœciowym stwier-
dzono, ¿e wyst¹pi³y w tym zespole du¿e ró¿nice w wielkoœciach cz¹stek, przy czym
90% cz¹stek mieœci³o siê w przedziale od 9 do 26,9 mm.

Maszyny te stanowi¹ próbê wdro¿enia nowych konstrukcji i jak siê wydaje ta
tendencja powinna byæ utrzymana. Potrzebne jest zw³aszcza doskonalenie sieczkarni
ci¹gnikowych poprzez zast¹pienie prostego zespo³u rozdrabniaj¹cego tarczowego
zespo³ami nowymi. Ich konstrukcja mo¿e byæ bardziej rozbudowana, jednak¿e
zapewniaj¹ca skuteczne uszkadzanie ziarna kukurydzy przy zachowaniu odpowied-
niej przepustowoœci, a tym samym i wydajnoœci godzinowej. Równolegle z pracami
konstrukcyjnymi niezbêdne s¹ równie¿ wspomagaj¹ce prace badawczo-rozwojowe.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e zbiór kukurydzy,
mo¿e byæ realizowany z zastosowaniem sieczkarni samojezdnych lub ci¹gnikowych,
wyposa¿onych w odpowiedni adapter do koszenia roœlin, a ponadto dodatkowo
wyposa¿onych w zespo³y zapewniaj¹ce uzyskanie wymaganej d³ugoœci sieczki i roz-
drobnienie ziarna. Zwiêkszanie wysokoœci koszenia powoduje wzrost wartoœci paszy
ze wzglêdu na wiêkszy udzia³ kolb, jednak¿e praktyczna wysokoœæ koszenia wynosi
ok. 20 cm. Dotychczasowe prace konstrukcyjne i badania sieczkarni samojezdnych
doprowadzi³y do typowego rozwi¹zania zespo³ów rozdrabniaj¹cych roœliny i ziarno
w postaci bêbna no¿owego o ró¿nej liczbie i d³ugoœci no¿y wspó³pracuj¹cych ze
stalnic¹ oraz par¹ walców ze ¿³obkowan¹ powierzchni¹ o zró¿nicowanej prêdkoœci
obrotowej. Koncepcja budowy zespo³u tarczowego ogranicza mo¿liwoœci konstruk-
cyjne rozwi¹zañ zespo³ów rozdrabniaj¹cych ziarno. Dlatego te¿ niezbêdne jest pro-
wadzenie prac konstrukcyjnych i badawczo-wdro¿eniowych, celem opracowania
nowych bardziej skutecznych, a przy tym wydajnych, rozwi¹zañ zespo³ów rozdrab-
niaj¹cych roœliny i uszkadzaj¹cych ziarna kukurydzy.
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Technological and technical aspects of maize crop

harvesting for silage

Key words: maize, harvest, technologia, forage harvesters testing

Summary

On the basis of literature review the harvesting of maize crop was analysed in re-
spect of using various self-propelled and tractor driven forage harvesters, their
equipment and influence on chaff quality of both, plant stems and corn. It was empha-
sized that hitherto conducted designing works and investigations of self-propelled for-
age harvesters, resulted in a typical solution of plant and corn cutting assemblies.
These assemblies consist of a chopping drum equipped with various number and
length of knives, cooperating with the counterpart beam and a pair of rolls with
grooved surface and diversified rotational speed.
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Wstêp

Kukurydza jest roœlin¹ dobrze zakiszaj¹c¹ siê w prawie wszystkich warunkach, ze
wzglêdu na nisk¹ pojemnoœæ buforow¹, wynikaj¹c¹ z ma³ej zawartoœci bia³ka oraz
du¿ej cukrów rozpuszczalnych. Jednak ze wzglêdu na fakt, i¿ w zakiszanej masie,
oprócz po¿¹danego kwasu mlekowego znajduj¹ siê równie¿ bakterie kwasu mas³o-
wego, bakterie gnilne i dro¿d¿e, konieczne jest stworzenie warunków blokuj¹cych
rozwój mikroorganizmów oraz grzybów. Dlatego te¿ przy formowaniu pryzm i na-
pe³nianiu silosów wa¿na jest dobra organizacja pracy. Niezbêdny jest w³aœciwy dobór
liczby przyczep o okreœlonej ³adownoœci, stosownie do wydajnoœci sieczkarñ i od-
leg³oœci pola od miejsca sk³adowania sieczki z kukurydzy [8, 23].

Od kilkudziesiêciu lat prowadzone s¹ badania dotycz¹ce gêstoœci zielonki w silo-
sach poziomych i czynników na ni¹ wp³ywaj¹cych. Gêstoœæ najczêœciej jest uzale¿-
niana od takich czynników, jak masa pojazdu ugniataj¹cego lub nacisk jednostkowy
wywierany na sieczkê, czas ugniatania, gruboœæ warstwy sieczki przed ugniataniem,
dok³adnoœæ ciêcia, dodatkowe rozgniatanie zielonki i jej wilgotnoœæ, wysokoœæ
pryzmy sieczki w silosie i teoretyczna d³ugoœæ ciêcia [8].

Sk³adowanie sieczki

Do prawid³owego przebiegu fermentacji i unikniêcia strat zwi¹zanych z przecho-
wywaniem kiszonki, wa¿ne jest sk³adowanie surowca roœlinnego o zalecanej wilgot-
noœci podczas zbioru, tj. ok. 65% wilgotnoœci wzglêdnej. Przy wilgotnoœci od 72% do
76% wycieki soku kiszonkowego wynosz¹ one 1–3%. Du¿a wilgotnoœæ roœlin powo-
duje straty oraz zagro¿enie dla œrodowiska. Soki kiszonkowe zaliczane s¹ do silnych
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zanieczyszczeñ i nie mog¹ przedostawaæ siê do wód gruntowych, gdy¿ zawieraj¹ du-
¿e iloœci azotu powoduj¹cego zanieczyszczenie i pozbawienie wody tlenu [6, 16, 19].

Za³adowana na pryzmê lub do silosu sieczka musi zostaæ starannie rozgarniêta
i ugnieciona. Stworzenie beztlenowych warunków w pryzmie, o czym zasadniczo
decyduje w³aœciwe jej ugniecenie i szczelne okrycie, jest niezmiernie wa¿nym
czynnikiem, maj¹cym wp³yw na wyprodukowanie wysokiej jakoœci kiszonki. Zaki-
szanie materia³u w warunkach beztlenowych i œrodowisku kwaœnym (najbardziej
odpowiednie jest pH poni¿ej 4) powoduje zahamowanie procesów gnilnych, rozwoju
grzybów i szkodliwych dla procesu zakiszania bakterii. Nastêpuje natomiast wydzie-
lanie dwutlenku wêgla, a tak¿e kwasu mlekowego dzia³aj¹cych pozytywnie na proces
konserwacji kiszonki [13, 15].

Szczelne okrycie pryzmy foli¹ kiszonkow¹ po³¹czone z jej obci¹¿eniem, sprzyja
osiadaniu sieczki i zapobiega powstawaniu komór powietrznych pomiêdzy foli¹
i sieczk¹ [9, 14]. Stosowane folie o gruboœci 0,15–0,20 mm powinny mieæ odpo-
wiednie w³aœciwoœci, takie jak odpornoœæ na promieniowanie s³oneczne, deszcz,
wahania temperatury, uszkodzenia mechaniczne [11].

Ze wzglêdów ekologicznych zakiszanie kukurydzy (zw³aszcza zbyt wilgotnej)
powinno siê odbywaæ na p³ytach betonowych lub w silosach przejazdowych, wy-
posa¿onych w rynienki odp³ywowe i zbiorniki na soki kiszonkowe [6, 10, 19].
Podkreœla siê przy tym, ¿e wa¿na jest odpornoœæ betonu na kwasy organiczne.
Wskazane jest u¿ywanie betonów asfaltowych lub ¿ywicowych [22].

Materia³ roœlinny mo¿e byæ zakiszany tak¿e w silosach wie¿owych, jednak¿e
wysoki koszt budowy oraz trudnoœci z wybieraniem kiszonki spowodowa³y, ¿e w rol-
nictwie krajowym zaniechano sk³adowania w tego typu zbiornikach, na korzyœæ
metody przechowywania sieczki w d³ugich workach foliowych [2, 8]. Metoda ta po-
lega na nape³nianiu specjalnymi prasami, tzw. silosowymi, worków foliowych ró¿nej
œrednicy (2,4; 2,7; 3,0 m), d³ugoœci (45, 60 lub 75 m) i gruboœci folii (0,224 do 0,24 mm).
Worki s¹ produkowane z folii odpornej na œwiat³o – w tym UV, kwasy, dwutlenek
wêgla, uszkodzenia mechaniczne i zmienn¹ temperaturê [24]. Ta forma sk³adowania
umo¿liwia zagêszczenie sieczki o d³ugoœci 1–5 cm z traw i roœlin motylkowatych do
gêstoœci 500–700 kg · m–3 oraz trwa³e zabezpieczenie przed dostêpem powietrza
i ulatnianiem siê gazów, co przyczynia siê do uzyskania bardzo wysokiej jakoœci
kiszonki [3, 16, 17, 21, 24]. Jakoœæ uzyskiwanej kiszonki w workach foliowych jest
wy¿sza ni¿ kiszonki z silosów przejazdowych (tab. 1) [16].

Kiszonki w workach foliowych wykazuj¹ brak kwasu mas³owego, du¿¹ zawar-
toœæ kwasu mlekowego i prawid³owe pH, co œwiadczy o pewnoœci metody i gwarancji
dobrej jakoœci w ten sposób sporz¹dzanych kiszonek. Ponadto straty kiszonki w wor-
kach, niezale¿nie od ich wielkoœci, s¹ znacznie mniejsze ni¿ w tradycyjnych formach
sk³adowania. Wynika to z lepszej ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycz-
nymi i z korzystniejszych warunków dla beztlenowej fermentacji.
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Tabela 1. Porównanie wartoœci pokarmowej i jakoœci kiszonki z kukurydzy sporz¹dzonej
w zbiorniku przejazdowym i rêkawie foliowym [16]

Wyszczególnienie Zakiszana zielonka Rodzaj zbiornika

silos przejazdowy worek foliowy

Sucha masa [%] 25,5 22,3 23,1

Zawartoœæ w s.m. [%]:

Popió³ surowy 6,7 6,6 6,5

Bia³ko surowe 13,3 13,8 13,2

T³uszcz surowy 3,0 2,2 3,1

W³ókno surowe 23,4 24,9 23,7

Bezazotowe wyci¹gowe 53,6 52,5 53,5

NDF 58,4 57,0 56,5

ADF 34,2 35,6 35,2

Cukry rozpuszczalne
w wodzie

25,0 16,0 20,0

WskaŸnikowo [%] 100 64 80

Kwas mlekowy — 10,4 11,3

Kwas octowy 2,2 0,6

Kwas mas³owy 0,4 0,04

pH 4,18 4,10

N-NH3 do N ogólnego [%] 18,8 14,1

Ocena jakoœci wg skali Fliega-Zimmera

Punkty 68 100

Jakoœæ dobra b. dobra

NEL [MJ · kg
–1

s.m.] 6,15 6,00 6,10

WskaŸnikowo [%] 100 97 99

Masa 1 m
3

[kg] 560 810

Badania nad ugniataniem sieczki

Wiêkszoœæ badañ zosta³a przeprowadzona w warunkach produkcyjnych kiszonki
sk³adowanej w silosach, a mniejsza czêœæ w warunkach laboratoryjnych. Z badañ
wynika, ¿e zasadnicze czynniki determinuj¹ce odpowiednio wysok¹ gêstoœæ kiszonki
to masa maszyn ugniataj¹cych lub nacisk jednostkowy [4, 12, 18, 20].

Wielu autorów uzale¿nia gêstoœæ tak¿e od czasu ugniatania [12, 18] oraz gruboœci
warstwy rozrzuconej, ale nie ugniecionej jeszcze sieczki [12, 20]. Badania laborato-
ryjne dowodz¹, ¿e czas ugniatania jest bardzo wa¿ny, szczególnie przez pierwszy okres
ugniatania tu¿ po rozrzuceniu zielonki. Wtedy gêstoœæ zielonki zmienia siê znacz¹co,
a w póŸniejszym czasie ugniatania zmiany gêstoœci s¹ ju¿ coraz mniejsze [20].

Na podstawie analiz statystycznych wyników przeprowadzonych badañ powsta³y
modele pozwalaj¹ce na okreœlanie gêstoœci sieczki w przeliczeniu na masê suchej
substancji w silosach poziomych. Darby i Jofriet [4] gêstoœæ sieczki uzale¿niaj¹ tylko
od masy maszyny ugniataj¹cej.

Technologiczne i metodyczne aspekty sk³adowania … 103



� = 200 + 4mv (1)

gdzie: � – zagêszczenie sieczki [kg s.m. · m–3],
mv – masa maszyn ugniataj¹cych [t].

Zale¿noœæ ta jest s³uszna dla ciê¿kiego sprzêtu ugniataj¹cego (ok. 10 t). Autorzy
uzyskali gêstoœci masy suchej substancji wynosz¹ce œrednio 245 kg · m–3, a maksy-
malnie 325 kg · m–3. Badania te opiera³y siê na pomiarach w 21 silosach wykonanych
w latach 1987–1988. Z badañ tych wynika, i¿ istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
gêstoœæ jest tak¿e wilgotnoœæ materia³u roœlinnego, jednak¿e jej wp³yw nie zosta³
jednoznacznie okreœlony.

Ruppel i in. [18] wskazali na istotnoœæ równie¿ tego czynnika, jakim jest masa
maszyny. Dodatkowo analiza statystyczna wskaza³a na istotnoœæ takich czynników
jak powierzchnia silosu oraz czas ugniatania. Zaproponowany przez nich model (2)
obliczania gêstoœci wyprowadzono na podstawie dwuletnich badañ na 30 wype³nie-
niach 15 silosów poziomych.

� = 189 + 83,61(Ppow.) (2)

przy czym

gdzie: � – zagêszczenie sieczki [kg s.m. · m–3],
Ppow – wspó³czynnik ugniatania powierzchni sieczki [h · t · m–2]
tup – czas ugniatania [h],
mc – masa ci¹gnika [t],
Fp – powierzchnia [m2].

W tym zakresie badania by³y tak¿e prowadzone w warunkach laboratoryjnych.
Eksperymenty takie pozwalaj¹ miêdzy innymi na badanie gêstoœci sieczki tu¿ po ugnie-
ceniu, jeszcze przed zakiszeniem i dok³adne jej ugniecenie na ca³ej powierzchni
w silosie laboratoryjnym, dziêki p³ycie dociskanej hydraulicznie. Wad¹ tego typu
badañ s¹ ograniczenia gabarytowe. Tak¿e badania te przeprowadzono na du¿o
mniejszej liczbie warstw (6 warstw po 30 cm) ni¿ w warunkach rzeczywistych.

Na podstawie doœwiadczeñ uzyskano model logarytmiczny (3), uwzglêdniaj¹cy
takie czynniki jak ciœnienie wywierane na sieczkê, które by³o przy tym czynnikiem
o najwiêkszej wadze i najbardziej wp³ywa³o na zagêszczenie paszy.

� = a + b · ln N (x) (3)

przy czym: a = 118,9 + 8,53 · PROC + 0,228 · Pugn

b = 29,2 – 2,3 · Lw + 0,189 · Pugn

gdzie: a – parametr odzwierciedla rozluŸnion¹ gêstoœæ pierwszej lub najmocniej
zagêszczonej warstwy. Dla ka¿dego testu parametr a by³ liczony dla
pierwszej wrastwy o gruboœci 30 cm,

b – parametr odzwierciedla przyrost w masie rozluŸnionej wraz z przyby-
waniem warstw,
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PROC – dodatkowe rozdrabnianie (PROC = 0, dla nierozdrobnionego plonu,
a PROC = 1 dla rozdrobnionego),

Pugn – ciœnienie ugniatania [kPa],
Lw – gruboœæ warstwy [m].

Istotn¹ zmienn¹ okaza³a siê te¿ wysokoœæ warstwy przed ugnieceniem, która by³a
skorelowana ujemnie, podobnie jak w badaniach zamieszczonych w pracy Muck
i Holmes [12]. Okaza³o siê tak¿e, ¿e bardzo wa¿nym czynnikiem jest uszkodzenie
w³ókien i struktury roœlin.

Ahmels i Isensee [1] uzyskali podobn¹ zale¿noœæ i zalecali zakiszanie zwiêdniê-
tych zielonek z ma³ym udzia³em w³ókna surowego, które powoduje utrudnienia w za-
gêszczaniu. W dalszych badaniach autorzy ci wykazali, ¿e bardzo wa¿ne jest u¿ywa-
nie maszyn do zbioru posiadaj¹cych dodatkowe zespo³y zgniataj¹co-rozdrabniaj¹ce,
dziêki którym otrzymuje siê, obok w³aœciwego rozdrobnienia ziarna, sieczkê o w³aœ-
ciwoœciach pozwalaj¹cych na du¿o wiêksze zagêszczenie.

W silosie laboratoryjnym uzyskano gêstoœci o nie du¿ych, aczkolwiek akcepto-
walnych wartoœciach, czyli 170–204 kg s.m. · m–3, dla zakresu nacisków od 20 do
80 kPa i warunków normalnych, czyli Lw = 0,3 m i PROC = 0. Natomiast rozdrabnianie
(PROC = 1) wp³ywa na zwiêkszenie gêstoœci o 8,5 kg s.m. · m–3.

Znacz¹ce badania przeprowadzili Muck i Holmes [12] w latach 1997–1998.
Badali oni gêstoœæ i czynniki wp³ywaj¹ce na ni¹ w 168 silosach, które umo¿liwi³y
sformu³owaæ zale¿noœci (4) na wartoœæ wskaŸnika ugniatania:

WskaŸnik ugniatania zawiera w sobie najwa¿niejsze czynniki wp³ywaj¹ce na
gêstoœæ sieczki po zagêszczeniu w silosie. Do najistotniejszych nale¿¹: masa maszyn
ugniataj¹cych i gruboœæ warstwy.

(4)

gdzie: P – wskaŸnik ugniatania [kg · cm–1 (h · g · t–1kg–1)0,5]
mc – masa ci¹gnika [kg],
Lw – gruboœæ warstwy [cm],
tup – czas ugniatania [h],
w – wilgotnoœæ wzglêdna [%].

Masa ci¹gnika powinna byæ jak najwiêksza, zalecane jest u¿ycie nawet kilku
maszyn jednoczeœnie, co zwiêkszy wydajnoœæ i efektywnoœæ ugniatania. Natomiast
gruboœæ warstwy powinna byæ jak najmniejsza, co wymaga w praktyce intensywnego
rozgarniania sieczki w silosie przed ugnieceniem. Na ogóln¹ œredni¹ gêstoœæ sk³ado-
wanej sieczki w silosie ma wp³yw tak¿e wysokoœæ pryzmy, gdy¿ im wiêksza wyso-
koœæ, tym wiêksze samozagêszczanie w ni¿szych warstwach. Mniej istotny okaza³ siê
czas ugniatania oraz zawartoœæ suchej masy. Jeœli jednak zakiszany materia³ bêdzie
zbyt wysuszony, mo¿e to wp³yn¹æ odwrotnie na mo¿liwoœæ ugniecenia. Uwzglêd-
niaj¹c te czynniki opracowano model dla okreœlania gêstoœci materia³u roœlinnego
w silosie, w danych warunkach:
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� = (136,3 + 0,042P) · (0,818+0,0446hs) (5)

gdzie: P – wskaŸnik ugniatania [kg · cm–1 (h · g · t–1kg–1)0,5],
hs – wysokoœæ pryzmy w silosie [m].

Badania nad zagêszczaniem sieczki z ca³ych roœlin kukurydzy prowadzili
D’Amours i Savoie [5] w szeœciu gospodarstwach w 2004 roku. Próbki kiszonki
pobierane by³y w 24 miejscach w ka¿dym silosie z czterech warstw – w œrodku i przy
œcianie bocznej. Sieczka w silosach by³a ugniatana jednym lub dwoma ci¹gnikami.
Rozpatrywano przy tym takie czynniki jak: czas rozgarniania, czas ugniatania, czas
zbioru na jeden ³adunek, masa ci¹gników i wydajnoœæ ugniatania (t s.m. · h–1). Wyniki
badañ pozwoli³y na sformu³owanie zale¿noœci (6), z której wynika, ¿e na gêstoœæ
sieczki zasadniczy wp³yw maj¹ wysokoœæ silosu i procentowy udzia³ ziarna w plonie.

� = 87,7 + 2,55 Uzp + 25,5hs (6)

gdzie: Uzp – udzia³ ziarna w plonie [%],
hs – wysokoœæ pryzmy w silosie [m].

W doniesieniach literaturowych dotycz¹cych gêstoœci sieczki w silosie autorzy
zwracaj¹ tak¿e uwagê na zmianê jej wartoœci wraz z wysokoœci¹ pryzmy. Stwier-
dzono, ¿e nacisk powodowany przez maszyny ugniataj¹ce dzia³a w najwiêkszym
stopniu na wierzchni¹ warstwê sieczki, a w warstwach g³êbszych powoduje dodatko-
wo odkszta³cenia mechaniczne ŸdŸbe³. Jednak¿e wraz ze zwiêkszaniem siê g³êbo-
koœci warstwy wraz z g³êbokoœci¹ sumuj¹ siê wielokrotne przejazdy ci¹gnika i czas
ugniatania w ci¹gu dnia [1].

Darby i Jofriet [4] stwierdzili niewielki wzrost gêstoœci wraz z g³êbokoœci¹ tylko dla
2/3 silosów. Ponadto badania nad ugniataniem sieczki z jêczmienia lub traw w silosach
nie wykaza³y wp³ywu g³êbokoœci na zró¿nicowanie gêstoœci zakiszanych roœlin.

Powy¿sze wyniki wskazuj¹, ¿e badañ w tym zakresie jest zbyt ma³o, aby mo¿na
by³o okreœliæ z du¿ym prawdopodobieñstwem, jakie czynniki i w jakim stopniu
wp³ywaj¹ na gêstoœæ kiszonki w silosach, jakie s¹ ró¿nice gêstoœci wynikaj¹ce
z gatunku roœliny, a tak¿e stopnia ich dojrza³oœci, zawartoœci masy suchej substancji
oraz ziarna w plonie. Proces zagêszczania jest bardzo z³o¿ony, zale¿ny od wielu
czynników, jednak obecnie mo¿na wskazaæ jej zale¿noœæ od masy sprzêtu ugniata-
j¹cego i czasu ugniatania. Dlatego dla zapewnienia wymaganego zagêszczenia
w praktyce wa¿ny jest prawid³owy dobór maszyn w technologii zbioru i zakiszania
kukurydzy, poprzez dostosowanie do wydajnoœci maszyny zbieraj¹cej ci¹gników do
ugniatania sieczki w silosie. Ponadto analizowane modele empiryczne na zagêsz-
czenie sieczki w silosie pozwalaj¹ na okreœlenie masy zakiszanej sieczki, co nie
zawsze jest mo¿liwe poprzez wa¿enie wszystkich przyczep [7].

Celowe jest prowadzenie dalszych badañ nad ugniataniem rozdrobnionego mate-
ria³u roœlinnego, dla doskonalenia istniej¹cych modeli matematycznych. Brak jest
opracowañ dla bardziej z³o¿onych zestawów ugniataj¹cych, w których ci¹gnik
wspó³pracuje z biernymi urz¹dzeniami ugniataj¹cymi lub czynnymi rozluŸniaj¹cymi
i równoczeœnie wyrównuj¹cymi wierzchni¹ warstwê sieczki w pryzmie.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e prowadzono bada-
nia nad ugniataniem sieczki w silosie i na pryzmie, których wyniki przedstawiano
w postaci uogólnionych formu³ matematycznych. Z zale¿noœci matematycznych
wynika, ¿e stosuj¹c tradycyjne metody zakiszania nale¿y w szczególnoœci zwracaæ
uwagê na takie czynniki jak: masa sprzêtu ugniataj¹cego i czas ugniatania. Potrzebne
jest prowadzenie dalszych badañ dla doskonalenia istniej¹cych formu³ matema-
tycznych i opracowania nowych dla bardziej z³o¿onych zestawów rozgarniaj¹cych
i ugniataj¹cych rozdrobnione roœliny w pryzmie. Wyniki porównawczych analiz
jakoœci kiszonki wykaza³y, ¿e lepsz¹ jakoœciowo paszê mo¿na uzyskaæ w worku
foliowym ni¿ w silosie przejazdowym, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wiêkszego zagêsz-
czenia sieczki z kukurydzy przez prasê silosow¹.
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Technological and methodological aspects

of storage, compacting and ensiling

of chopped maize plants

Key words: maize, ensiling, compacting, theoretical relationships

Summary

The study analysed compaction process of the chopped maize plants in the silo and
on the pile. Results of investigations were presented in form of generalized mathemat-
ical formulas taking into account different factors; the most significant appeared to be
the mass of kneading machines and pressing duration.
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Wstêp

W ostatnich latach w Polsce i na œwiecie podejmuje siê dzia³ania zwi¹zane ze
strategi¹ zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa, w tym tak¿e sadownictwa, której
celem jest uzyskiwanie wysokiej jakoœci plonów, przy zachowaniu równowagi biolo-
gicznej ekosystemów. Regulacje prawne dotycz¹ce zasad produkcji ekologicznej na
szczeblu UE zawarte by³y w Rozporz¹dzeniu Rady Nr 2092/91. Rozporz¹dzenie to
wprowadzi³o jednolity europejski system kontroli, zasady oraz produkty dozwolone
w produkcji ekologicznej, które wczeœniej oparte by³y na dobrowolnych standardach
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Przepisy te
zosta³y ostatnio zast¹pione Rozporz¹dzeniem Rady Nr 847/2007 oraz Rozporz¹dze-
niem Rady Nr 889/2008, które zaczê³y obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2009 r.

Badania nad rozwojem technik ekologicznej uprawy roœlin sadowniczych prowa-
dzone s¹ pod k¹tem agrotechnicznych aspektów produkcji ekologicznej [50], hodowli
nowych odmian, lepiej dostosowanych do warunków œrodowiska i o podwy¿szonej
odpornoœci na niekorzystne czynniki œrodowiska [19], wykorzystania p³odozmianu
w celu ograniczenia wystêpowania organizmów patogenicznych w glebie, œció³ko-
wania gleby [20], zwiêkszenia aktywnoœci procesów zachodz¹cych w rizosferze,
w³¹czaj¹c korzystne oddzia³ywanie symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bak-
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terii rizosferowych [56, 65, 66] oraz stosowania œrodków ochrony roœlin pochodzenia
naturalnego w celu ochrony roœlin przed patogenami [2, 23] i szkodnikami [22, 34].

Bardzo wa¿nym aspektem w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie gleby
w kulturze oraz sposób nawo¿enia roœlin. W konwencjonalnej produkcji owoców
powszechnie stosuje siê nawozy mineralne. W sadach ekologicznych dopuszczalne
jest stosowanie naturalnych nawozów oraz œrodków poprawiaj¹cych w³aœciwoœci
gleby. S¹ to preparaty pochodzenia nieorganicznego lub organicznego przyjazne dla
ludzi i œrodowiska. Na rynku europejskim wystêpuj¹ nawozy organiczne i œrodki
poprawiaj¹ce w³aœciwoœci gleby produkowane na bazie naturalnych ekstraktów
z roœlin l¹dowych i wodnych oraz kompostów. Biopreparaty obejmuj¹ce ekstrakty
z roœlin zawieraj¹ce po¿yteczne mikroorganizmy glebowe s¹ tak¿e stosowane do
zwalczania chorób i szkodników.

Jednak¿e w Polsce niewiele jest nawozów pochodzenia naturalnego i substancji
ochronnych wzbogaconych mikrobiologicznie, odpowiednich dla ekologicznej upra-
wy i nawo¿enia roœlin sadowniczych. Przegl¹d tego typu produktów, ich wp³yw na
wzrost roœlin i jakoœæ owoców s¹ przedmiotem niniejszego artyku³u.

Charakterystyka biopreparatów

Biopreparaty zawieraj¹ jeden lub kilka biologicznie aktywnych zwi¹zków orga-
nicznych (aminokwasy, witaminy, enzymy, hormony roœlinne), jak równie¿ makro-
i�mikroelementy [72]. Dotychczasowe badania nad wp³ywem biopreparatów na
wzrost i plonowanie roœlin sadowniczych prowadzono g³ównie na drzewach owoco-
wych [7] i w mniejszym stopniu, na roœlinach jagodowych [45, 52]. Pomimo ¿e
badania nad stosowaniem substancji wzrostowych i innych regulatorów wzrostu
prowadzone s¹ na œwiecie i w Polsce od kilkudziesiêciu lat, nieznany jest w pe³ni
wp³yw biopreparatów na przebieg procesów fizjologicznych.

Odrêbn¹ grupê œrodków stanowi¹ biopreparaty wyprodukowane z wykorzys-
taniem ¿ywych mikroorganizmów [31, 34, 75]. S¹ to produkty zawieraj¹ce ró¿ne
rodzaje bakterii i grzybów, a w szczególnoœci grzybów mikoryzowych, które sty-
muluj¹ wzrost i plonowanie roœlin. W tej grupie produktów znajduj¹ siê tak¿e
nieliczne preparaty mikrobiologiczne bêd¹ce szczepionkami zawieraj¹cymi ¿ywe
mikroorganizmy paso¿ytnicze, drapie¿ne lub antagonistyczne w stosunku do pato-
genów roœlinnych [46, 78]. Jednak¿e dotychczas stosowane w rolnictwie ekolo-
gicznym w Polsce œrodki ochrony oparte s¹ g³ównie na bazie olejów parafinowych
oraz na wyci¹gach roœlinnych. Istnieje wiêc potrzeba opracowania skutecznych
œrodków ochrony roœlin pochodzenia naturalnego do ochrony roœlin sadowniczych
w uprawach ekologicznych.
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Badania rizosfery roœlin sadowniczych

Dla prawid³owego rozwoju roœlin we wszystkich zbiorowiskach naturalnych, jak
równie¿ w sadach i uprawach roœlin jagodowych, wa¿ny jest prawid³owy rozwój
systemu korzeniowego oraz aktywnoœæ procesów zachodz¹cych w rizosferze, w³¹cz-
nie z korzystnym dzia³aniem symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bakterii
rizosferowych [55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66]. Arbuskularne grzyby
mikoryzowe s¹ wa¿nym komponentem rizosfery roœlin sadowniczych. Grzybnia
mikoryzowa zwiêksza powierzchniê ch³onn¹ korzeni i dostêpnoœæ fosforu dla roœlin
[11, 31]. Bakterie rizosferowe (PGPR) i symbiotyczne grzyby mikoryzowe wspo-
magaj¹ wzrost i rozwój roœlin [75]. Bakterie rizosferowe czêsto dzia³aj¹ synergis-
tycznie z grzybami mikoryzowymi jako bioprotektanty przeciwko patogenom roœlin-
nym [74] lub produkuj¹ zwi¹zki stymuluj¹ce wzrost roœlin (witaminy, hormony
roœlinne) [6, 30].

Populacja symbiotycznych mikroorganizmów glebowych, w tym grzybów miko-
ryzowych, zmniejsza siê na skutek stosowania zabiegów agrotechnicznych tj. inten-
sywne nawo¿enie mineralne NPK, które ogranicza korzystne dzia³anie po¿ytecznej
mikroflory gleby [31, 67]. Aktywnoœæ symbiotycznych mikroorganizmów w rizo-
sferze jest czynnikiem warunkuj¹cym wzrost roœlin oraz ich odpornoœæ na patogeny
[4, 67]. Z tego powodu inokulacja roœlin symbiotycznymi mikroorganizmami glebo-
wymi jest coraz powszechniej stosowana w rolnictwie ekologicznym, a tak¿e w inte-
growanej i konwencjonalnej uprawie roœlin.

Badania procesów zachodz¹cych w rizosferze roœlin sadowniczych maj¹ istotne
znaczenie i obejmuj¹ doœwiadczenia nad okreœleniem roli naturalnych komponentów
biosfery gleby (bakterii i grzybów mikoryzowych) w od¿ywianiu roœlin, ich wzroœcie
i plonowaniu. W tym celu izolowane, identyfikowane i aplikowane s¹ szczepy
grzybów mikoryzowych i bakterii o najlepszych w³aœciwoœciach uprawowych m.in.:
� stymuluj¹cych wzrost i plonowanie roœlin,
� wspomagaj¹cych pobieranie zwi¹zków mineralnych i wody przez roœliny,
� zwiêkszaj¹cych odpornoœæ roœlin na stresy œrodowiskowe m.in. o dzia³aniu anta-

gonistycznym w stosunku do patogenów glebowych (tzw. biopestycydy).
Z powodu korzystnych oddzia³ywañ po¿ytecznych mikroorganizmów na wzrost

i plonowanie roœlin mikoryzacja jest w coraz wiêkszym stopniu praktycznie stosowana
w nowoczesnej uprawie roœlin [42]. Zwiêkszenie efektywnoœci pobierania i przyswa-
jania sk³adników od¿ywczych z biostymulatorów wzbogaconych mikrobiologicznie
przyczyni siê do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i innych œrodków
produkcji roœlin. Ponadto, zanieczyszczenia gleby wi¹zane s¹ w strefie rizosfery i w tej
czêœci ulegaj¹ rizodegradacji przy udziale mikroorganizmów glebowych.

Poznanie bio-fizyko-chemicznych procesów zachodz¹cych w rizosferze oraz roli
symbiotycznych mikroorganizmów, maj¹cych najwiêkszy wp³yw na dostêpnoœæ
i pobieranie sk³adników od¿ywczych przyczyni siê do rozwoju ekologicznych metod
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uprawy roœlin sadowniczych. W celu lepszego zrozumienia mechanizmu dzia³ania
mikroorganizmów rizosferowych niezbêdna jest ich identyfikacja oraz ocena efek-
tywnoœci ich dzia³ania. Identyfikacjê mikroorganizmów oraz ocenê aktywnoœci mi-
krobiologicznej gleby prowadzi siê w celu okreœlenia bioró¿norodnoœci mikro-
organizmów glebowych oraz wp³ywu warunków œrodowiska i dzia³alnoœci cz³owieka
na wielkoœæ ich populacji w glebie. Do identyfikacji bakterii i grzybów miko-
ryzowych wykorzystywane s¹ konwencjonalne techniki mikroskopowe oraz techniki
biologii molekularnej oparte na analizie DNA, który stanowi stabilny sk³adnik
genomu ka¿dego organizmu i jest niezale¿ny od warunków œrodowiska [35, 38].
Analiza RNA pozwala oceniæ aktywnoœæ mikrobiologiczn¹ gleby [16]. Techniki
stosowane do identyfikacji szczepów bakterii i grzybów mikoryzowych wykorzys-
tuj¹ zró¿nicowanie mikroorganizmów w obrêbie rybosomalnego DNA (rDNA),
sk³adaj¹cego siê z konserwatywnych domen przedzielonych zmiennymi regionami
[3, 35, 38, 39]. W ostatnich latach stosuje siê technikê PCR w czasie rzeczywistym,
która pozwala zidentyfikowaæ mikroorganizmy oraz okreœliæ iloœciowo matrycê
DNA testowanego genotypu [18].

Stosowanie biopreparatów w uprawach polowych

W³aœciwe stosowanie œrodków ochrony roœlin i nawozów w ekologicznej produkcji
roœlin jest jednym z kluczowych elementów skutecznoœci ich dzia³ania [27, 29].
Wymogi ochrony œrodowiska naturalnego i zdrowia cz³owieka ukierunkowuj¹ pro-
dukcjê rolnicz¹ na produkcjê metodami ekologicznymi. Prowadzi to do coraz szerszego
stosowania omawianych w tej pracy bionawozów, œrodków ochrony roœlin i ulepszaczy
glebowych. Nowe rodzaje preparatów wymagaj¹ jednak opracowania nowych œrodków
technicznych i zasad ich stosowania, pozwalaj¹cych na skuteczn¹ ich aplikacjê w wa-
runkach produkcji towarowej [25]. Bardzo wa¿nym aspektem jest rozwój nowych
metod aplikacji biopreparatów m.in. zapewnienie odpowiednich parametrów ich stoso-
wania, tak by nie zmniejszyæ populacji/efektywnoœci dzia³ania ¿ywych mikroorga-
nizmów obecnych w biopreparatach (bakterie, grzyby mikoryzowe).

Nowe preparaty pochodzenia organicznego stosowane w rolnictwie ekologicz-
nym w znacznym stopniu ró¿ni¹ siê w³aœciwoœciami fizycznymi od syntetycznych
œrodków chemicznych, u¿ywanych w rolnictwie konwencjonalnym. Powa¿ny prob-
lem techniczny stanowi precyzyjne rozk³adanie preparatów z grupy substratów
organicznych [37, 44]. Nowoczesne opryskiwacze i rozsiewacze nawozów z auto-
matyk¹ regulacji parametrów roboczych (komputery pok³adowe) umo¿liwiaj¹ odpo-
wiedni¹ aplikacjê preparatów do produkcji ekologicznej [26, 28]. W celu ulepszenia
rozwi¹zañ technicznych adaptowane s¹ parametry pracy rozrzutników obornika
i aplikatorów preparatów doglebowych [15].
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Ekologiczne metody nawo¿enia w szkó³kach i sadach

M³ode roœliny w szkó³ce ekologicznej bêd¹ce na etapie podk³adek przeznaczo-
nych do okulizacji, czy okulantów wybranych odmian roœlin sadowniczych czêsto
cierpi¹ na niedostatek sk³adników mineralnych, niezbêdnych do ich normalnego
wzrostu i rozwoju. Objawia siê to przewa¿nie zielono¿ó³tym kolorem liœci lub s³abym
przyrostem pêdów. Niedo¿ywione podk³adki s³abo zrastaj¹ siê z za³o¿onymi na nie
oczkami szlachetnych odmian drzew owocowych, a wyrastaj¹ce z nich okulanty
przewa¿nie nie osi¹gaj¹ wymaganych dla nich rozmiarów. Nieprawid³owo od¿y-
wione roœliny w szkó³ce ekologicznej s¹ znacznie mniejsze od tych, jakie uzyskuje siê
w szkó³kach konwencjonalnych, gdzie jest dozwolone stosowanie nawozów mineral-
nych. W tym przypadku mo¿liwe jest tylko nawo¿enie roœlin preparatami organicz-
nymi, których sk³ad i sposób aplikacji w szkó³ce nie jest jeszcze dostatecznie opra-
cowany, uwzglêdniaj¹c wymagania pokarmowe roœlin.

Inokulacja korzeni roœlin uprawnych symbiotycznymi mikroorganizmami sprzyja
lepszemu rozwojowi roœlin, szczególnie we wczesnych stadiach ich rozwoju [21, 41]
i jest skuteczna przy niskim poziomie nawo¿enia fosforem [74, 75, 78]. W przypadku
roœlin rozmna¿anych in vitro technika ta poprawia aklimatyzacjê roœlin w szklarni oraz
stymuluje rozwój i produktywnoœæ roœlin po ich wysadzeniu w polu [40].

M³ode drzewka w dwóch pierwszych latach wzrostu w sadzie ekologicznym
mog¹ rosn¹æ i rozwijaæ siê prawid³owo. Problem z od¿ywianiem tych drzewek za-
czyna siê z chwil¹ ich wejœcia w okres owocowania. Z przeprowadzonych obserwacji
wynika, ¿e u drzew owocuj¹cych rosn¹cych w takim obiekcie z roku na rok w coraz
wiêkszym stopniu mo¿e wystêpowaæ deficyt sk³adników mineralnych. Odbija siê to
niekorzystnie na jakoœci plonów i szybkim procesie starzenia siê drzew. Stosowanie
omawianych w niniejszej pracy bioproduktów mo¿e temu zapobiec. Na przyk³ad
dolistna aplikacja wyci¹gów z ró¿nych roœlin czy doglebowe stosowanie zwi¹zków
próchniczych s¹ zabiegami poprawiaj¹cymi stan od¿ywienia roœlin [43, 57].

Wp³yw ekologicznych metod uprawy na prozdrowotne
w³aœciwoœci owoców i zdrowie cz³owieka

Poza istotnym wp³ywem biopreparatów na wzrost i zdrowotnoœæ roœlin, bardzo
wa¿nym aspektem badañ jest ocena wp³ywu biopreparatów na jakoœæ i trwa³oœæ
przechowalnicz¹ owoców. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e jakoœæ owoców zale¿y
w du¿ym stopniu od cech gatunkowych i odmianowych. Nie mniej jednak du¿y
wp³yw na kszta³towanie tych cech wywiera zarówno przebieg warunków pogodo-
wych podczas sezonu wegetacyjnego jak i prowadzone w sadzie zabiegi agrotech-
niczne [36, 53, 54]. W badaniach stwierdzono równie¿ wp³yw stosowanych fungi-
cydów (przeciwko chorobom przechowalniczym) na jakoœæ jab³ek [10]. Ponadto
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technologia uprawy roœlin (ekologiczna czy konwencjonalna) mo¿e wp³ywaæ na
kszta³towanie jakoœci owoców, m.in. na ró¿nice w sk³adzie i iloœci cukrów lub
kwasów organicznych [8, 44, 72]. Jednak¿e jab³ka pochodz¹ce z ró¿nych technologii
uprawy mog¹ nie wykazywaæ ró¿nic w jakoœci sensorycznej [51]. Bior¹c pod uwagê
bezpieczeñstwo spo¿ycia owoców nale¿y stwierdziæ, ¿e w zale¿noœci od rodzaju
fungicydu i terminu jego stosowania pozosta³oœci substancji czynnej w owocach
podczas przechowywania mog¹ siê zmniejszaæ lub pozostawaæ na niezmienionym
poziomie [48]. Preparaty te mog¹ równie¿ wp³ywaæ na termin dojrzewania jab³ek oraz
ich podatnoœæ na wystêpowanie chorób fizjologicznych podczas ich przechowywania
[33]. Technologia uprawy roœlin sadowniczych mo¿e mieæ tak¿e wp³yw na termin
dojrzewania owoców. Soria i in. wykazali, ¿e owoce z uprawy ekologicznej dojrze-
wa³y póŸniej, ni¿ te z uprawy konwencjonalnej [69].

Istotnym elementem wysokiej jakoœci owoców w produkcji ekologicznej jest
hodowla odmian, charakteryzuj¹cych siê mniejsz¹ podatnoœci¹ lub wrêcz odpornoœ-
ci¹ na choroby grzybowe. W przypadku jab³ek na rynku dostêpne s¹ czêsto odmiany
parchoodporne charakteryzuj¹ce siê dobrym smakiem i du¿¹ przydatnoœci¹ do d³ugo-
trwa³ego przechowywania [19, 36].

Obecnie wzrasta zainteresowanie konsumentów w³aœciwoœciami prozdrowot-
nymi owoców, w tym zawartoœci¹ zwi¹zków polifenolowych i witaminy C. Badania
jakoœci owoców wyprodukowanych metodami ekologicznymi nie da³y jednoznacz-
nych wyników. Coraz czêœciej wskazuje siê na wy¿szy poziom zawartoœci polifenoli
i witaminy C w owocach pochodz¹cych z upraw ekologicznych [8, 24]. Tarozzi i in.
[72] wskazuj¹ na wy¿sz¹ zawartoœæ witaminy C i kwasu chlorogenowego w truskaw-
kach z uprawy ekologicznej ni¿ z uprawy konwencjonalnej, a z drugiej strony na
wy¿sz¹ zawartoœæ flawonoidów w owocach z uprawy konwencjonalnej. Autorzy ci
i inni [5] wskazuj¹ na brak ró¿nic pomiêdzy aktywnoœci¹ antyoksydacyjn¹ owoców
z obu ocenianych technologii uprawy. Konieczne jest dok³adniejsze poznanie mecha-
nizmów wp³ywaj¹cych na akumulacjê prozdrowotnych sk³adników w owocach i ich
trwa³oœæ podczas przechowywania. Niezbêdnym jest tak¿e poszerzenie mo¿liwoœci
badawczych i wiedzy na temat wp³ywu technologii uprawy na charakterystykê
zwi¹zków prozdrowotnych w owocach.

Wa¿ne miejsce w kontekœcie walorów prozdrowotnych owoców zajmuje ocena
wp³ywu diety bogatej w owoce na zdrowie konsumentów. Dieta bogata w œwie¿e
warzywa i owoce wykazuje korzystny wp³yw na zdrowie cz³owieka. Mo¿e ona
dzia³aæ przeciwmia¿d¿ycowo, hamowaæ nadmiern¹ produkcjê aktywnych form tlenu
w organizmie (mo¿e spowalniaæ kancerogenezê) i opóŸniaæ procesy starzenia siê
komórek [79].

Jedn¹ z grup zwi¹zków biologicznie czynnych (obok witamin) odpowiedzialnych
za te procesy s¹ polifenole roœlinne i ich metabolity. W badaniach na zwierzêtach
wykazuj¹ one dzia³anie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. W ostatnio prze-
prowadzonych badaniach klinicznych wykazano, ¿e po zjedzeniu jagód zaobser-
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wowano zmiany stê¿enia cholesterolu frakcji LDL i HDL oraz funkcji p³ytek krwi,
korzystne z punktu widzenia zapobiegania rozwojowi mia¿d¿ycy i chorób uk³adu
kr¹¿enia [17]. Podobne zale¿noœci uzyskano po spo¿yciu œwie¿ych pomidorów lub
soku pomidorowego, co zwiêksza³o ca³kowit¹ zdolnoœæ antyoksydacyjn¹ polifenoli
w osoczu krwi [67]. U osób spo¿ywaj¹cych owoce i warzywa wyprodukowane
metodami ekologicznymi zaobserwowano znacz¹cy wzrost ogólnej zdolnoœci prze-
ciwutleniaj¹cej osocza krwi, w porównaniu z osoczem osób stosuj¹cych dietê kon-
wencjonaln¹ [14].

Z drugiej strony, w szeregu kontrolowanych badaniach klinicznych (czy to
z powodu zbyt malej dawki owoców, zbyt krótkiego czasu podawania lub b³êdów
metodycznych, tj. ma³a grupa badanych osób, ma³a czu³oœæ stosowanych metod
pomiarowych) nie zaobserwowano wyraŸnego dzia³ania antyoksydacyjnego wyra¿a-
j¹cego siê wzrostem aktywnoœci antyoksydacyjnej osocza po spo¿yciu ro¿nych
owoców bogatych w polifenole [13].

Polska jest wiod¹cym producentem jab³ek, truskawek i wiœni. Owoce te charak-
teryzuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ polifenoli [51, 77], znacznie wy¿sz¹ ni¿ owoce kiwi,
arbuza, melona i cytrusów, których spo¿ywanie wykazywa³o dzia³anie przeciw-
mia¿d¿ycowe i antyoksydacyjne [1, 9, 49]. Wœród konsumentów w Polsce istnieje
przekonanie, ¿e owoce produkowane konwencjonalnie s¹ zanieczyszczone ro¿nymi
œrodkami chemicznymi. Dlatego te¿ przed spo¿yciem obieraj¹ owoce ze skórki,
sparzaj¹ je lub nadmiernie p³ucz¹, co powoduje utratê lub modyfikacjê polifenoli.
Owoce z produkcji ekologicznej mog³yby wiêc dostarczyæ wiêksze iloœci zwi¹zków
prozdrowotnych.

Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji owoców

Poza korzystnym wp³ywem ekologicznej produkcji na œrodowisko, jakoœæ i war-
toœci prozdrowotne owoców nie mniej istotnym elementem jest op³acalnoœæ ekono-
miczna tego typu produkcji.

Wœród konsumentów wzrasta popyt na owoce pochodz¹ce z produkcji ekolo-
gicznej. Z tych powodów w ostatnich latach w Europie dynamicznie zwiêksza siê
powierzchnia upraw ekologicznych [12]. Wprowadzenie w Polsce pomocy finan-
sowej w 1999 r. i uregulowañ prawnych w 2001 roku, stworzy³o warunki do
szybkiego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych. Œrednia wielkoœæ gospodar-
stwa ekologicznego wynosi obecnie ponad 20 ha. W 2004 r. liczba producentów
rolnych w Polsce prowadz¹cych produkcjê metodami ekologicznymi wynosi³a 3760,
a w latach 2004–2008 odnotowano blisko czterokrotny ich wzrost. W roku 2008
liczba gospodarstw ekologicznych stanowi³a 15206, o ogólnej powierzchni oko³o
170 tys. ha. W uprawach ekologicznych Polska zajmuje 25 miejsce na œwiecie, 12
w Europie i 11 w Unii Europejskiej. W najbli¿szych latach przewidywany jest dalszy
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rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do 20000 gospodarstw w roku 2013,
o ³¹cznej powierzchni 600 tys. ha.

W porównaniu z krajami „starej UE” w Polsce ma³y jest udzia³ gospodarstw
ekologicznych, specjalizuj¹cych siê w produkcji owoców i warzyw. Obecnie naj-
wiêkszy odsetek sadów prowadzonych metodami ekologicznymi wystêpuje w Litwie
13,3%, w Austrii 12,6%, we W³oszech 8,3% i w Niemczech 7,6% (ogó³em 27 tys. ha).
W Polsce procent ten stanowi oko³o 2,1% i obejmuje powierzchniê oko³o 6500 ha
sadów i plantacji roœlin jagodowych.

Pomimo wzrostu znaczenia produkcji ekologicznej owoców, w literaturze nauko-
wej nie ma zbyt wielu publikacji na temat kosztów i op³acalnoœci produkcji metodami
ekologicznymi. Na podstawie dotychczasowych doniesieñ mo¿na wnioskowaæ, ¿e
koszty te s¹ bardzo zró¿nicowane, przede wszystkim w zale¿noœci od rodzaju
stosowanej technologii, warunków glebowych, a tak¿e pogodowych lub klimatycz-
nych. Koszty upraw ekologicznych s¹ trudniejsze do oszacowania, ni¿ koszty upraw
standardowych. Ró¿nice w kosztach zwalczania chwastów mog¹ byæ kilkukrotne,
w zale¿noœci od tego czy stosowano zwalczanie mechaniczne, wypalanie, czy te¿
œció³ki syntetyczne [71]. Wed³ug niektórych autorów, koszty produkcji metodami
ekologicznymi nie s¹ ni¿sze, ni¿ produkcji konwencjonalnej, zarówno w odniesieniu
do jednostki powierzchni jak i kosztów jednostkowych wyprodukowanych owoców
[76]. Produkcja ekologiczna jest bardzo pracoch³onna, wymaga znacznych nak³adów
pracy ludzkiej [70]. Dlatego w przypadku owoców pestkowych koszty te mog¹ byæ
nawet o 25% wy¿sze. W tym aspekcie Polska ma przewagê w postaci ni¿szych
kosztów pracy, co mo¿e byæ nasz¹ szans¹ w produkcji i eksporcie owoców ekologicz-
nych do pozosta³ych krajów UE. Z drugiej strony, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e w ci¹gu
ostatnich lat koszty œrodków do produkcji konwencjonalnej wzros³y œrednio o oko³o
25%. Przyczyn¹ wzrostu cen tych nak³adów technicznych s¹ z kolei rosn¹ce ceny
surowców do ich produkcji oraz rosn¹ce koszty transportu. Koszty nak³adów dopusz-
czalnych w rolnictwie ekologicznym s¹ czasami ni¿sze, co zwiêksza zysk zwi¹zany
z t¹ metod¹ uprawy.

Mo¿liwoœci rozwoju sektora produkcji ekologicznej zale¿¹ od zapotrzebowania
rynku na œrodki do produkcji ekologicznej. W Unii Europejskiej rolnictwo ekolo-
giczne stanowi oko³o 2% ca³kowitej wartoœci produkcji rolnej, a udzia³ produktów
ekologicznych na rynku europejskim stanowi oko³o 15 miliardów Euro [47]. Instytut
Badañ i Rozwoju Zdrowych Stylów ¯ycia oblicza wielkoœæ rynku eko¿ywnoœci
w Polsce na 300–600 mln z³. W 2004 r. przeciêtny Polak wyda³ na ¿ywnoœæ
ekologiczn¹ 4 eurocenty, a w 2006 r. 1,3 Euro. Prognozy przewiduj¹, ¿e w 2010 r.
przeciêty Polak kupi ¿ywnoœæ ekologiczn¹ za 2,5 Euro.
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Wnioski

W praktyce sadowniczej mo¿na zauwa¿yæ tendencjê zwiêkszonego zaintereso-
wania ekologicznymi metodami produkcji owoców. Istnieje ku temu wiele powodów,
wœród których wymieniæ mo¿na: obawy konsumentów o pozosta³oœci szkodliwych
substancji w owocach, obecne trendy w ustawodawstwie i zmniejszanie liczby
dopuszczonych do u¿ytku pestycydów, pojawianie siê nowych odpornych ras szkod-
ników oraz niszczenie po¿ytecznej fauny, w tym owadów zapylaj¹cych oraz wzrost
œwiadomoœci o wp³ywie konsumpcji owoców na zdrowie. Pozosta³o jednak jeszcze
kilka technicznych aspektów, które nadal wymagaj¹ zbadania, aby móc zoptyma-
lizowaæ naturalne metody produkcji owoców, a w szczególnoœci:
� opracowanie bioproduktów do od¿ywiania roœlin i ich ochrony, z wykorzystaniem

korzystnych interakcji pomiêdzy roœlinami a mikroorganizmami glebowymi za-
wartymi w tych produktach;

� optymalizacja zabiegów agrotechnicznych, które mog¹ zwiêkszyæ produkcjê i do-
chód z produkcji szkó³karskiej;

� opracowanie nowych maszyn, które mog³yby zwiêkszyæ skutecznoœæ œrodków
technicznych stosowanych w rolnictwie ekologicznym;

� powi¹zanie konsumpcji owoców wyprodukowanych metodami ekologicznymi
z ich jakoœci¹ oraz wartoœciami prozdrowotnymi.
Ten kierunek badañ zosta³ uwzglêdniony w projekcie „Innowacyjne produkty

i metody dla ekologicznej uprawy roœlin sadowniczych”(Akronim EkoTechProdukt),
realizowanym przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz
Uniwersytet Medyczny w £odzi, wraz z innymi jednostkami badawczymi w Polsce
(www.insad.pl/EkoTechProdukt.html). (�ród³em finansowania Projektu EkoTechProdukt
jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, kontrakt nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00.)
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Environmental and health-related importance

of organic fruit production

Keywords: biostimulators, bio-fertilizers, mycorrhiza, rhizosphere bacteria,
pro-health compound

Summary

An increased interest in applying organic farming practices in fruit orchards is
raising the demand for technical solutions to different agrotechnical issues. In particu-
lar, there is a need for developing and applying new organic fertilizers and plant pro-
tection products based on beneficial microorganisms (mycorrhizal fungi and rhizo-
sphere bacteria). Different aspects dealing with these products and their potential use
in organic farming, together with issues related to their impact on nursery and fruit
production, and the dependence of their efficacy on the kind of machines used for field
application, including some economic reflections, are discussed in the review. An
overview of the effect of orchard management practices on the quality and chemical
composition of organic fruits and the possible consequences on human health is also
presented.

Œrodowiskowe i zdrowotne znaczenie … 121





Rozwój i doskonalenie fizycznych metod

wykrywania owadów

– szkodników przechowywanych zbó¿

Pawe³ Olejarski

Instytut Ochrony Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy, Zak³ad Entomologii,
ul. W³adys³awa Wêgorka 20, 60-318 Poznañ

e-mail: P.Olejarski@ior.poznan.pl

S³owa kluczowe: metody wykrywania, fizyczne metody wykrywania,
szkodniki magazynowe, ziarno zbó¿

Wstêp

Oko³o 10 000 lat temu cz³owiek zacz¹³ uprawiaæ roœliny i magazynowaæ zbierane
p³ody rolne. Od tego momentu produkty takie jak ziarno zbó¿, w³ókna roœlinne czy
skóry zwierzêce zgromadzone w jednym miejscu sta³y siê bardzo atrakcyjnym
i ³atwym do zdobycia po¿ywieniem dla wielu ró¿nych organizmów ¿ywych [34, 47],
które dzisiaj nazywamy szkodnikami magazynowymi. W wiêkszoœci s¹ to owady. S¹
one ma³e, co u³atwia im ukrywanie siê. Wykrycie ich w zmagazynowanym ziarnie
zbó¿ mo¿e byæ trudne szczególnie, kiedy wystêpuj¹ nielicznie lub gdy rozwijaj¹ siê
wewn¹trz ziarniaków powoduj¹c tzw. ukryte zasiedlenie ziarna [40, 42, 46].

Nie wiadomo kiedy cz³owiek zda³ sobie sprawê z koniecznoœci wykrywania
owadów – szkodników magazynowych. Jedno jest pewne. Metody wykrywania
ewoluowa³y przez stulecia od bardzo prostych – jak metoda wizualnej oceny –
stosowana do dzisiaj, do metod bardzo specjalistycznych – jak metoda serologiczna
zwi¹zana z testem ELISA, czy najnowsza i najbardziej precyzyjna metoda mole-
kularna. W ci¹gu wieków metody wykrywania zmienia³y siê od pocz¹tkowej formy
przekazów s³ownych do postaci konkretnych, œciœle sprecyzowanych i udokumen-
towanych metodyk.

Dostêpne dziœ metody pozwalaj¹ wykryæ szkodniki nawet wtedy, gdy wystêpuj¹
one w magazynowanej pryzmie ziarna w minimalnych iloœciach, a nawet okreœliæ
konkretne ich gatunki, czy stadia rozwojowe. Niektóre umo¿liwiaj¹ wykrycie tylko
szkodników znajduj¹cych siê w przestrzeniach miêdzyziarnowych (jawne zasied-
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lenie ziarna), inne tylko szkodników ukrytych wewn¹trz ziarniaków (ukryte zasied-
lenie ziarna), a jeszcze inne wszystkich wystêpuj¹cych szkodników. Metody ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ dok³adnoœci¹ i czu³oœci¹ wykrywania, czaso- i pracoch³onnoœci¹,
stopniem skomplikowania, aparatur¹ badawcz¹ i niezbêdnymi w procesie wykry-
wania odczynnikami chemicznymi. Niektóre metody umo¿liwiaj¹ wykrycie szkodni-
ków bezpoœrednio, inne poœrednio na podstawie odpowiedniej interpretacji uzyska-
nych wyników badañ.

W zale¿noœci od przyjêtych kryteriów metody wykrywania szkodników magazy-
nowych dziel¹ siê na fizyczne i chemiczne, niszcz¹ce – gdy wykrywanie szkodników
prowadzi do zniszczenia badanej próbki ziarna i nie niszcz¹ce – gdy do tego nie
dochodzi oraz inne [24, 36]. Podzia³y te maj¹ charakter umowny, u³atwiaj¹cy zaszere-
gowanie metod do okreœlonej grupy, np. ze wzglêdu na ³¹cz¹ce je wspólne cechy, co
u³atwia poruszanie siê w coraz wiêkszej liczbie metod. Stan taki nie jest jednak sta³y.
Wiele metod jest wci¹¿ udoskonalanych i unowoczeœnianych dziêki dokonuj¹cemu
siê postêpowi technologicznemu, co utrudnia ich precyzyjne zaszeregowanie.

Praktycznie ¿adna z metod wykrywania nie gwarantuje 100% skutecznoœci
z wyj¹tkiem metody hodowli szkodników. Ta, niestety z powodu zbyt d³ugiego
oczekiwania na wyniki, nie ma zastosowania w praktyce magazynowej, w której
wci¹¿ stosuje siê metody najprostsze.

Ca³y czas poszukuje siê nowych, uniwersalnych metod wykrywania szkodników.
jest to niezwykle wa¿ne, bo szkodniki magazynowe nie wykryte w porê i nie
zwalczone mog¹ w bardzo krótkim czasie spowodowaæ znaczne straty.

Fizyczne metody wykrywania
owadów – szkodników magazynowych

Do grupy metod fizycznych zaliczane s¹ te, w których do wykrywania szkodników
magazynowych wykorzystuje siê ró¿ne czynniki fizyczne – od bardzo prostych jak me-
chaniczne oddzielanie szkodników od ziarna np. na sitach, do bardziej skompliko-
wanych jak oddzia³ywanie wysokiej temperatury, czy promieniowania o ró¿nej d³ugoœ-
ci fali (rentgenowskie, podczerwone) lub zjawiska rezonansu magnetycznego i inne.

Metoda wizualnej oceny. Prawdopodobnie jest to najstarsza metoda wykry-
wania szkodników stosowana do dnia dzisiejszego. Prosta, polegaj¹ca na prze-
gl¹daniu ziarna zbó¿ i obiektów magazynowych w poszukiwaniu ¿ywych lub mart-
wych szkodników oraz œladów ich obecnoœci: wygryzionych ziarniaków, wylinek,
przêdzy czy odchodów. Pozwala na bezpoœrednie wykrycie szkodników wystêpu-
j¹cych w przestrzeniach miêdzyziarnowych, a podczas wykrywania ziarno nie ulega
zniszczeniu. Poœrednio metoda ta mo¿e dawaæ przes³anki do stwierdzenia ukrytego
zasiedlenia ziarna przez szkodniki. O obecnoœci np. wo³ków mog¹ œwiadczyæ ma³e,
owalne otworki wygryzione w ziarniakach przez chrz¹szcze oraz wiêksze o nieregu-
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larnym kszta³cie powstaj¹ce po ich wyjœciu z ziarniaków, po zakoñczeniu ca³ego
rozwoju przebiegaj¹cego we wnêtrzu [37]. Metodê wizualnej oceny mo¿na stosowaæ
w ma³ych obiektach magazynowych. W du¿ych magazynach zbo¿owych jest to
niemo¿liwe. Nie ma bowiem technicznych mo¿liwoœci skontrolowania w ten sposób
ca³oœci zmagazynowanego ziarna (setki czy tysi¹ce ton). Problem ten rozwi¹zuje
procedura próbobrañ. Oparta jest ona na pobieraniu rêcznie lub mechanicznie (prób-
nikami zbo¿owymi i zg³êbnikami magazynowymi) okreœlonych iloœci ziarna z wielu
ró¿nych miejsc (zgodnie z przyjêt¹ procedur¹) i poddawaniu ich szczegó³owym
badaniom, w tym wizualnej ocenie z u¿yciem szk³a powiêkszaj¹cego lub mikroskopu.
Obecnie w Polsce zasady pobierania próbek reguluje rozporz¹dzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków
pobierania próbek artyku³ów rolno-spo¿ywczych [44].

Próbobrania obarczone s¹ pewnym b³êdem. Szkodniki wystêpuj¹ bardzo nie-
równomiernie w pryzmie ziarna (w ró¿nych miejscach i w ró¿nej liczebnoœci)
i w czasie próbobrania mog¹ nie zostaæ pobrane z ziarnem i wykryte. Z tego te¿
powodu próbobrania nale¿y okresowo powtarzaæ.

Obecnie w metodzie wizualnej oceny dodatkowo stosuje siê urz¹dzenia do
wykrywania (monitoringu) obecnoœci szkodników zwane popularnie pu³apkami lub
detektorami.

W praktyce magazynowej stosowane s¹ dwojakiego rodzaju pu³apki: mechanicz-
ne i wabi¹ce (feromonowe i pokarmowe) umo¿liwiaj¹ce wykrywanie chrz¹szczy
i motyli magazynowych. Chrz¹szcze magazynowe trudniej wykryæ poniewa¿ mog¹
znajdowaæ siê w ka¿dym miejscu pryzmy ziarna w przeciwieñstwie do motyli
wystêpuj¹cych zwykle tylko w jej wierzchniej warstwie.

Do wykrywania chrz¹szczy obecnych w pryzmie ziarna stosuje siê pu³apki
mechaniczne, które umieszcza siê na ró¿nej g³êbokoœci pryzmy. S¹ to plastikowe,
d³ugie rurki o perforowanych œciankach (np. Probe Trap), czy lejkowatego kszta³tu
pojemniki z perforowanymi wieczkami (np. Pitfall Trap). Perforowane œcianki pu³a-
pek imituj¹ przestrzenie miêdzyziarnowe, w których ¿yj¹ szkodniki. Wchodz¹ wiêc
one do nich bez obaw, a œliska wewnêtrzna powierzchnia uniemo¿liwia im wydos-
tanie siê z powrotem na zewn¹trz. W pustych magazynach stosuje siê plastikowe,
p³askodenne pu³apki z perforowanym wieczkiem (np. PC Floor Trap) lub papierowe
z powierzchni¹ klej¹c¹ (np. Window Trap na trojszyki), które umieszcza siê na
powierzchniach p³askich obiektu (np. pod³oga, parapety itp.). Dla zwiêkszenia efektu
wabienia chrz¹szczy magazynowych wewn¹trz pu³apek umieszcza siê specjalny
atraktant feromonowy lub pokarmowy [7, 8, 57].

Do wykrywania obecnoœci motyli magazynowych potocznie zwanych molami
spo¿ywczymi stosuje siê pu³apki feromonowe. S¹ to plastikowe, owalnego kszta³tu
pojemniki (np. Lejkowa pu³apka na mkliki), kartonikowe pude³ka (np. SP Lokator
Pu³apka na mkliki) czy paski/taœmy (np. Ferokap EP) z powierzchni¹ klej¹c¹, do
której przyklejaj¹ siê zwabione motyle. Elementem wabi¹cym jest feromon p³ciowy

Rozwój i doskonalenie fizycznych metod wykrywania owadów … 125



zawarty w tzw. dyspenserze – elemencie pu³apki lub w warstwie klej¹cej. Uwalniany
jest on do otoczenia przez okreœlony czas (do 3 miesiêcy) po czym dyspenser lub ca³¹
pu³apkê wymienia siê na now¹. Pu³apki feromonowe s¹ bardzo czu³e i zwabiaj¹
motyle z kilkudziesiêciu m2 powierzchni magazynu lub kilkuset m3 pomieszczenia.
Ich niedoskona³oœci¹ jest wykorzystywanie do zwabiania tylko feromonu p³ciowego
wydzielanego przez samice (przemys³owo uzyskiwanego na drodze syntezy che-
micznej), a zwabiaj¹cego tylko samce. Najnowsze pu³apki opatentowane i produko-
wane w USA umo¿liwiaj¹ zwabianie zarówno samców jak i samic. Po³¹czono w nich
dzia³anie feromonu p³ciowego zwabiaj¹cego samce i substancji zwabi¹j¹cej zap³od-
nione samice poszukuj¹ce odpowiedniego miejsca na z³o¿enie jaj (np. Moth Suppres-
sion). Rozwi¹zanie takie umo¿liwia nie tylko wczesne wykrycie motyli magazy-
nowych w obiekcie, czy produkcie, ale tak¿e stopniowe ograniczanie ich liczebnoœci
do ca³kowitej eliminacji w d³u¿szym czasie. Pu³apki tego typu dostêpne s¹ w Polsce,
ale wysoka cena ogranicza ich powszechne stosowanie.

Pu³apki chwytne mechaniczne i wabi¹ce (feromonowe i pokarmowe) s¹ bezpiecz-
ne dla ludzi, zwierz¹t i zmagazynowanego ziarna. Systematyczna kontrola obecnoœci
i liczebnoœci szkodników z³apanych w takich pu³apkach umo¿liwia ocenê stanu
zagro¿enia i jest podstaw¹ przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zwalczaniu
wykrytych szkodników [35, 36, 46].

Pu³apki stosowane s¹ powszechnie w praktyce magazynowej w wielu krajach
miêdzy innymi w Grecji, Polsce, Portugalii i Niemczech.

Metoda liczenia ziarniaków z wygryzieniami. W metodzie tej pobran¹ próbkê
ziarna roluje siê porcjami pomiêdzy kawa³kami œciernego papieru, co powoduje
zdzieranie okrywy owocowo-nasiennej. Tak spreparowane ziarniaki przegl¹da siê
w poszukiwaniu wygryzionych otworów, larw, poczwarek i doros³ych osobników
wo³ka zbo¿owego. Metoda ta umo¿liwia wykrywanie ukrytego zasiedlenia ziarna
przez szkodniki [3]. W wyniku badania próbka ziarna podlega niszczeniu. Ze wzglêdu
na pracoch³onnoœæ nie jest stosowana w praktyce magazynowej.

Metoda przesiewania. Stosowana jest od bardzo dawna. Polega na przesiewaniu
próbek ziarna na sitach rêcznie lub mechanicznie i poszukiwaniu w przesiewie
(metod¹ wizualnej oceny) ¿ywych i martwych szkodników oraz œladów ich obecnoœci
jak wylinki, przêdza czy odchody. Podczas wykrywania ziarno nie ulega niszczeniu.
Metoda ta jest bardzo tania i stosowana w wiêkszoœci krajów œwiata miêdzy innymi
w Danii, Francji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, i USA. Mimo ¿e jest pracoch³onna
pozwala na szybkie wykrycie szkodników, co czyni j¹ najbardziej popularn¹ metod¹
wykrywania [21, 23].

Na skutecznoœæ wykrywania t¹ metod¹ ma wp³yw liczebnoœæ szkodników i równo-
mierne ich roz³o¿enie w pryzmie ziarna [60]. Szkodniki nierównomiernie roz³o¿one
w pryzmie jak np. wo³ki mog¹ podczas próbobrania zostaæ pominiête i nie wykryte [26].

W Polsce wykrywanie szkodników w magazynowanych zbo¿ach metod¹ przesie-
wania opisane jest w normie PN-69/R-74016 (Ziarno zbó¿. Oznaczanie szkodników,
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zanieczyszczeñ i zaœniecenia) i PN-74/A-74016 (Przetwory zbo¿owe. Oznaczanie
szkodników, ich pozosta³oœci i zanieczyszczeñ). Normy te obecnie przeznaczone s¹
do nowelizacji [30].

Metoda przesiewania nie nadaje siê do wykrywania ukrytego zasiedlenia ziarna
(jaj, larw, poczwarek).

Metoda wyp³aszania. Jest jedn¹ ze starszych, ale do dzisiaj stosowanych metod.
Opracowana zosta³a oko³o 1904 roku przez w³oskiego entomologa Antonia Berlese
do wyp³aszania ciep³em z ³aŸni parowej drobnych stawonogów (mikrofauny glebo-
wej) z próbek gleby, umieszczonej w skonstruowanym w tym celu aparacie [2].
Pierwotn¹ konstrukcjê aparatu zmodyfikowa³ Tullgren stosuj¹c jako Ÿród³o ciep³a
¿arówkê elektryczn¹, st¹d metoda ta niekiedy nazywana jest metod¹ Berlese-Tull-
grena [58]. Z czasem zaadoptowano j¹ do wykrywania szkodników wystêpuj¹cych
w ziarnie. Umo¿liwia wykrywanie miedzy innymi larw omacnicy spichrzanki i mkli-
ków [13]. Nie nadaje siê do wykrywania jaj, poczwarek, martwych szkodników
i ukrytego zasiedlenia ziarna. Na jej dok³adnoœæ ma wp³yw m.in. stadium rozwojowe
szkodnika, wielkoœæ próbki ziarna i jego wilgotnoœæ [46].

W Polsce stosowano aparaty Tullgrena (termoeklektory), do wyp³aszania z ziarna
szkodników. Skutecznoœæ takiego wykrywania oceniano na oko³o 75%, a zbadanie
200–250 g ziarna trwa³o co najmniej 4 godziny [27]. Wed³ug innych badañ na
sprawdzenie 1 kg próbki ziarna potrzeba 5–6 godzin [31, 36]. Metoda ta jest wiêc
d³ugotrwa³a choæ prosta do wykonania i stosunkowo tania [46], a proces wykrywania
nie niszczy badanego ziarna. Stosowana jest miêdzy innymi w terminalach zbo¿o-
wych w Kanadzie do wykrywania ¿ywych i ruchomych stadiów rozwojowych
szkodników. Jest tak¿e sporadycznie stosowana w Niemczech. W Polsce obecnie nie
jest stosowana w praktyce magazynowej.

Metoda akustyczna. Oparta jest na wzmocnieniu, pomiarze, odpowiednim prze-
filtrowaniu i interpretacji fal dŸwiêkowych wytwarzanych przez ¿eruj¹ce i porusza-
j¹ce siê miêdzy ziarniakami i w ich wnêtrzu larwy i stadia doros³e szkodników [25].
Po raz pierwszy mo¿liwoœæ takiego wykrywania szkodników przedstawi³ w 1954 r.
M. Milner na Kongresie Amerykañskich Chemików [3]. W opracowanej metodzie
pomiar próbki ziarna wykonywano w specjalnym przenoœnym aparacie sk³adaj¹cym
siê z 3 czêœci: izolowanej skrzynki, zawieraj¹cej mikrofon, wzmacniacza dŸwiêków
i Ÿród³a energii elektrycznej. Aparat mo¿na by³o na sta³e umieszczaæ wewn¹trz
pryzmy ziarna, co umo¿liwia³o ci¹g³¹ kontrolê stanu zmagazynowanych zbó¿ [16].

Odpowiednia analiza rejestrowanych dŸwiêków umo¿liwia wykrycie i rozpozna-
nie szkodników. DŸwiêki o niskiej czêstotliwoœci odpowiadaj¹ poruszaniu siê larw
i poczwarek. DŸwiêki o wysokiej czêstotliwoœci odpowiadaj¹ ¿erowaniu larw. Na
identyfikacjê dŸwiêków wydawanych przez larwy trzeba poœwiêciæ minimum
1 tydzieñ [3].

Metoda ta umo¿liwia wykrycie tylko ¿ywych, poruszaj¹cych siê i ¿eruj¹cych
form szkodników, czyli larw i stadiów doros³ych – imago, wystêpuj¹cych zarówno
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w przestrzeniach miêdzyziarnowych jak i wewn¹trz ziarniaków. Nie wykrywa jaj,
poczwarek i martwych osobników [22, 36, 56]. Czu³oœæ metody pozwala na wykrycie
larw wo³ka zbo¿owego i ry¿owego ¿eruj¹cych wewn¹trz ziarniaków, jednak poziom
wykrywalnoœci jest ró¿ny. W przeprowadzonych badaniach oszacowano go na 5 larw
albo jednego chrz¹szcza wo³ka w kilogramie ziarna [14]. Wed³ug innych na jednego
szkodnika w 650 g próbce ziarna. Czu³oœæ metody zale¿y od wielu ró¿nych czynni-
ków fizycznych takich jak: intensywnoœæ dŸwiêku, czas jego trwania, odleg³oœæ od
odbiornika, czu³oœæ odbiornika dŸwiêku, a tak¿e szumu t³a. Im wiêksza liczebnoœæ
szkodników w okreœlonej masie i bliskoœæ mikrofonu tym ³atwiej szkodniki s¹
wykrywane [22].

Postêp technologiczny umo¿liwia miniaturyzacjê wielu urz¹dzeñ i obecnie ze-
staw do wykrywania metod¹ akustyczn¹ jest niewielki i sk³ada siê z sondy z bardzo
czu³ym mikrofonem, umieszczanej w pryzmie ziarna, wzmacniacza, s³uchawek i aku-
mulatora do zasilania ca³oœci [25]. Podczas wykrywania metod¹ akustyczn¹ nie
niszczy siê badanej próbki ziarna.

Metoda akustyczna nie jest wykorzystywana w powszechnej praktyce magazyno-
wej. W Niemczech i Francji stosowana jest tylko w laboratoriach naukowych do
wykrywania szkodników.

Nietypowe wykorzystanie metody akustycznej znalaz³o zastosowanie w aparacie
skonstruowanym do wykrywania szkodników i uszkodzonych ziarniaków na pod-
stawie analizy dŸwiêku wydawanego przez upadaj¹ce na metalowy blok ziarniaki,
a rejestrowanego przez bardzo czu³y mikrofon [41]. W przeprowadzonych badaniach
stwierdzono, ¿e zdrowe ziarniaki wydaj¹ inny dŸwiêk ni¿ uszkodzone.

Metoda rentgenograficzna. Jest to jedna z najlepszych metod umo¿liwiaj¹ca
bezpoœrednio wykrywanie ukrytego zasiedlenia ziarna przez szkodniki (wo³ki i inne)
[28, 33], w tym tak¿e szkodniki ¿eruj¹ce wewn¹trz nasion roœlin str¹czkowych (np.
str¹kowiec fasolowy). Wykorzystano w niej zjawisko przenikania promieniowania
rentgenowskiego przez ziarniaki, co umo¿liwia obserwacjê ich wnêtrza bez niszcze-
nia i wykonywania skomplikowanych zabiegów. W tym celu po raz pierwszy zasto-
sowano j¹ w 1950 roku [32]. Obraz przeœwietlanych ziarniaków utrwalany jest na
kliszy fotograficznej i nastêpnie dok³adanie analizowany. Pewn¹ niedogodnoœci¹
metody rentgenowskiej jest to, ¿e ziarniaki nale¿y odpowiednio uk³adaæ przed
naœwietleniem dla uzyskania wyraŸnych obrazów, co wyd³u¿a czas badania. Metod¹
t¹ dobrze wykrywane s¹ zaawansowane stadia rozwojowe szkodników, takie jak du¿e
larwy i poczwarki, jednak problematyczne mo¿e byæ wykrywanie jaj i bardzo
m³odych stadiów larwalnych [16]. Mo¿liwe jest jednak wykrywanie ju¿ 8-dniowych
larw wo³ka ry¿owego i wo³ka kukurydzowego, 15-dniowych larw skoœnika zbo¿o-
wiaczka i 27-dniowych larw kapturnika zbo¿owca [50].

W Polsce stosowano specjalne aparaty rentgenowskie produkcji ZSRR – Elektro-
nika 25 oraz aparat krajowej produkcji RP-12 opracowany przez Domanusa i Matzke-
go w 1955 r., a czas potrzebny do zbadania jednej próbki wynosi³ oko³o 15 minut.
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Metoda rentgenograficzna jest o oko³o 25–50% bardziej dok³adna ni¿ metody:
flotacji, barwienia, rozjaœniania i metoda akustyczna [3]. Obecnie metoda ta nie jest
stosowana w praktyce magazynowej w Polsce.

W USA metoda rentgenograficzna jest jedn¹ z metod polecanych do wykrywania
szkodników w magazynowanych zbo¿ach [1]. Wiele m³ynów zbo¿owych w tym kraju
wyposa¿onych jest w odpowiedni¹ aparaturê do takiego wykrywania.

Metoda rentgenograficzna jest szybka, ale ze wzglêdu na odpowiedni sprzêt do
radiografii raczej droga. Jej stosowanie mo¿e stanowiæ pewne zagro¿enie dla zdrowia
z powodu szkodliwego promieniowania [51].

Nale¿y ona do technik obrazowania i jest stale rozwijana. W Polsce na potrzeby
badañ metoda ta jest stosowana w Pracowni Fizycznych Podstaw Oceny Jakoœci
Ziarna, Zak³adu Fizycznych i Technologicznych W³aœciwoœci Agromateria³ów w Ins-
tytucie Agrofizyki PAN w Lublinie miêdzy innymi do okreœlania parametrów
fizycznych ziarna i obecnoœci wo³ka zbo¿owego w ziarniakach [17, 18, 20], gdzie
prowadzone s¹ tak¿e prace rozwojowe nad t¹ metod¹.

Postêp technologiczny pozwoli³ na zast¹pienie kliszy rentgenowskiej detekto-
rami (kamery) CCD. Otrzymane obrazy badanych ziarniaków widoczne s¹ na ekranie
monitora natychmiast po ich przeœwietleniu. S¹ rejestrowane i poddawane analizie
[36]. Odpowiednie oprogramowanie i cyfrowa obróbka otrzymywanych obrazów
umo¿liwiaj¹ wykrycie stadiów larwalnych wo³ka z du¿¹ dok³adnoœci¹ [15].

Do wykrywania stadiów rozwojowych szkodników ukrytych wewn¹trz ziarnia-
ków mo¿na tak¿e wykorzystaæ tomografiê komputerow¹ [55]. Niestety wysoki koszt
urz¹dzeñ – tomografów uniemo¿liwia ich powszechnie zastosowanie w praktyce
magazynowej.

Metoda spektroskopii bliskiej podczerwieni. NIR lub NIRS (z ang.
Near-Infrared Spectroscopy). Metoda ta nale¿y do technik obrazowania i opiera siê na
wykorzystaniu zjawiska odmiennego poch³aniania i odbijania wi¹zki fal œwietlnych
z zakresu bliskiej podczerwieni przez ró¿ne substancje obecne w badanej próbce
produktu [36, 46]. Wykorzystywana jest powszechnie miêdzy innymi w przemyœle
spo¿ywczym do okreœlania zawartoœci wody, bia³ek czy t³uszczu w produktach [61],
a tak¿e w wielu ró¿nych laboratoriach kontroluj¹cych jakoœæ pasz, w przemyœle
farmaceutycznym, chemicznym i kosmetycznym do analizy surowców i gotowych
produktów, a tak¿e do analizy spalin samochodowych i samolotowych, w badaniach
fotochemicznych, monitorowaniu wielu procesów przemys³owych, detekcji zanie-
czyszczeñ atmosfery i wielu innych. S³u¿y do szybkiej analizy próbek praktycznie bez
jakiegokolwiek wczeœniejszego ich przygotowania do badañ. Analiza taka przepro-
wadzana jest w spektrofotometrach odbiciowych i transmisyjnych, w zakresie d³u-
goœci fal w przedzia³ach od 400 do 2500 nm i od 700 do 1100 nm [38]. Szkodniki
w ziarnie mo¿na stwierdziæ na podstawie obecnoœci hemolimfy, bia³ek, t³uszczów
i chityny pochodz¹cej z ich cia³ [46, 49]. Metoda mo¿e byæ stosowana zarówno do
analizy ziarna ca³ego jak i zmielonego. Mo¿e byæ wykorzystywana zarówno do
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okreœlania obecnoœci szkodników wolno ¿yj¹cych jak i stadiów rozwojowych
szkodników ukrytych wewn¹trz ziarniaków [5, 6]. Zastosowanie spektroskopii
odbiciowej (np. spektrofotometr NIR System 6500) umo¿liwia odró¿nienie ziarna
zdrowego od zasiedlonego wo³kiem zbo¿owym (poczwarki i larwy), ale powy¿ej
liczebnoœci 270 szkodników w 1 kg ziarna. Umo¿liwia tak¿e wykrywanie ró¿nych
stadiów rozwojowych szkodników powoduj¹cych ukryte zasiedlenie ziarna. Na
przyk³ad skutecznoœæ wykrywania 3. i 4. stadium larwalnego wo³ka ry¿owego
oszacowano na 95% [10]. W innych badaniach skutecznoœæ wykrywania stadiów
rozwojowych tego szkodnika wynosi³a odpowiednio 94% dla poczwarek, 92% dla
du¿ych larw, 84% dla œrednich larw i 62% dla ma³ych larw [12]. Przeprowadzone
badania pszenicy (spektrofotometr NIR System 6500) zasiedlonej przez kapturnika
zbo¿owca i wo³ka ry¿owego wykaza³y mo¿liwoœæ rozró¿nienia ziarna zasiedlonego
od wolnego od szkodników. Wykazano mo¿liwoœæ wykrywania w ziarnie tych dwóch
gatunków szkodników przy poziomie oko³o 25% ziarniaków zasiedlonych przez
doros³e larwy. Ograniczeniem tej metody jest ma³a, a tym samym ma³o reprezen-
tacyjna próbka ziarna poddawana jednorazowemu badaniu [49], a uzyskiwane wyniki
nie pozwalaj¹ na rozró¿nienie czy wykrywane s¹ w ziarnie ¿ywe czy martwe
szkodniki.

Mo¿liwoœæ odpowiedniego przetwarzania wyników pomiarów uzyskiwanych na
aparatach NIR, a opartych na analizie wielowymiarowej czy sieciach neuronowych
umo¿liwia uzyskanie zadowalaj¹cych wyników. Przeprowadzone badania wykaza³y
dok³adnoœæ wykrywania 11 ró¿nych gatunków szkodników magazynowych (m.in.
wo³ków i trojszyków) na ponad 99% [11]. Spektroskopia umo¿liwia tak¿e wykry-
wanie fragmentów cia³ szkodników znajduj¹cych siê w produktach przemia³u ziarna
takich jak m¹ka. Wyniki przeprowadzonych badañ by³y zbli¿one co do skutecznoœci
wykrywania fragmentów cia³ owadów jak przy badaniu metod¹ flotacji i by³y na
poziomie oko³o 94% [43]. W przeprowadzonych badaniach aparat odbiciowy NIR
pracuj¹cy razem z aparatem SKCS model 4170 wykrywa³ ziarno zawieraj¹ce ¿ywe
poczwarki wo³ka ry¿owego z 94% dok³adnoœci¹, ziarno z ¿ywymi, du¿ymi larwami –
93%, ze œrednimi larwami – 84% i ma³ymi – 63% [29]. Niestety chityna mo¿e
wystêpowaæ tak¿e w grzybach rozwijaj¹cych siê na magazynowanym ziarnie, co
mo¿e powodowaæ b³êdn¹ interpretacjê, co do obecnoœci szkodników w badanej
próbce [9].

Metoda spektroskopii nuklearnego rezonansu magnetycznego. W skrócie
NMR lub NMRS. Jest to nieniszcz¹ca metoda obrazowania umo¿liwiaj¹ca badanie
w³aœciwoœci molekularnych materii, wykorzystuj¹c w tym celu j¹dra atomowe pier-
wiastków promieniotwórczych znajduj¹ce siê w polu magnetycznym o czêstotliwoœci
fal radiowych. Metoda stosowana jest obecnie miedzy innymi w medycynie i wielu
ga³êziach przemys³u [45]. Mo¿e byæ wykorzystana do wykrywania zarówno szkod-
ników ¿yj¹cych w przestrzeniach miêdzyziarnowych jak np. chrz¹szcze i larwy
trojszyka gryz¹cego, a tak¿e stadiów doros³ych i larwalnych szkodników powodu-
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j¹cych ukryte zasiedlenie ziarna jak: wo³ek ry¿owy [52], czy wo³ek zbo¿owy [4].
Podstawow¹ wad¹ metody jest niestety jej niska czu³oœæ i jak dot¹d nie zosta³a ona
szerzej przetestowana i przeanalizowana w kierunku wykrywania szkodników maga-
zynowych [46].

Metoda widzenia maszynowego. Metoda widzenia maszynowego (z ang. ma-
chine vision) nale¿y do technik obrazowania i opiera siê na automatycznej analizie
obrazów uzyskanych z kamery lub aparatu fotograficznego. Analizowane mog¹ byæ
ró¿ne parametry: wielkoœæ, kszta³t, kolor, elementy obce (np. zanieczyszczenia) i inne
zarówno w dwu- jak i w trójwymiarowej przestrzeni (2D i 3D). Metoda wykorzys-
tywana jest ju¿ z powodzeniem w wielu dziedzinach miêdzy innymi w biologii,
medycynie, chemii i fizyce. W wielu sektorach produkcji wzrasta zainteresowanie t¹
metod¹ i w przysz³oœci mo¿e ona staæ siê standardowym elementem wielu linii
produkcyjnych do optycznej kontroli jakoœci wytwarzania [59].

W metodzie tej próbka ziarna jest fotografowana, a uzyskany obraz porównywany
jest do fotograficznego wzorca reprezentatywnego dla danego ziarna. Dziêki kom-
puterowej analizie uzyskanych obrazów mo¿liwe jest odró¿nienie ziarniaków od
fragmentów obcych w tym tak¿e szkodników [36]. Metoda umo¿liwia wykrywanie
zarówno zanieczyszczeñ jak i chrz¹szczy magazynowych znajduj¹cych siê w prze-
strzeniach miêdzyziarnowych, z dok³adnoœci¹ oko³o 90% [24, 48, 63]. Nie nadaje siê
jednak do wykrywania ukrytego zasiedlenia ziarna [36]. Wad¹ metody jest jej
czasoch³onnoœæ i mo¿liwoœæ zbadania jednorazowo niewielkiej próbki ziarna, co
znacznie ogranicza jej powszechne zastosowanie w praktyce magazynowej. Nadal
jest rozwijana i doskonalona.

Metoda pomiaru przewodnictwa elektrycznego. W metodzie tej wykorzystano
zjawisko odmiennego przewodnictwa elektrycznego ró¿nych cia³ w zale¿noœci od
zawartoœci w nich wody. Ju¿ na pocz¹tku lat 60. XX wieku podjêto próby wykrywania
szkodników powoduj¹cych ukryte zasiedlenie ziarna wykorzystuj¹c to zjawisko [62].
W badaniach wykazano skutecznoœæ wykrywania szkodników magazynowych t¹
metod¹ przy u¿yciu aparatu SKCS model 4100 [40] stosowanego w œwiecie do
badania wyrównania ziarna. Wykrywalnoœæ ró¿nych stadiów rozwojowych wo³ka
ry¿owego i kapturnika zbo¿owca znajduj¹cych siê wewn¹trz ziarniaków oceniono
odpowiednio na 88,4% dla poczwarek, 87,5% dla du¿ych larw, 62,2% dla œrednich
larw i 24,5% dla ma³ych larw. Pewn¹ wad¹ aparatu SKCS 4100 jest niewielka próbka
ziarna poddawana jednorazowo badaniom (300 ziarniaków).

Pozytywne wyniki doœwiadczeñ z SKCS 4100 doprowadzi³y jednak do skonstru-
owania specjalnego aparatu do analizy du¿ych objêtoœciowo próbek ziarna sk³ada-
j¹cego siê z dwóch walców zgniataj¹cych ziarniaki i których jednoczeœnie mierzona
jest przewodnoœæ elektryczna. Pomiar 1 kg próbki ziarna trwa oko³o 2 minut [39].
Aparat zosta³ skonstruowany specjalnie do wykrywaniu ukrytego zasiedlenia ziarna
przez szkodniki.
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W wyniku pomiaru przewodnictwa elektrycznego ziarniaków otrzymuje siê du¿¹
liczbê danych, które mo¿na poddawaæ precyzyjnym technikom obliczeniowym z wy-
korzystaniem sieci neuronowych w celu stwierdzenia obecnoœci szkodników [53, 54].

W trakcie badañ ziarno z próbki jest niszczone. Metoda pomiaru przewodnictwa
elektrycznego nie jest w praktyce stosowana do wykrywania szkodników. Na po-
trzeby badañ stosowana jest w Pracowni Fizycznych Podstaw Oceny Jakoœci Ziarna,
Zak³adu Fizycznych i Technologicznych W³aœciwoœci Agromateria³ów w Instytucie
Agrofizyki PAN w Lublinie miêdzy innymi do okreœlania parametrów fizycznych
ziarna i obecnoœci wo³ka zbo¿owego w ziarniakach [19, 20]. Jest jednak rozwijana
i doskonalona.

Metoda hodowli szkodników. Jedna z najdok³adniejszych metod umo¿liwia-
j¹cych wykrycie wszystkich szkodników wystêpuj¹cych w ziarnie, w tym gatunków
powoduj¹cych jego ukryte zasiedlenie. Niestety jest to tak¿e metoda najbardziej
czaso- i pracoch³onna.

Próbkê ziarna umieszcza siê w szklanym naczyniu w optymalnych dla rozwoju
szkodników warunkach temperatury (25–27°C) i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza
(75–85%) na odpowiednio d³ugi czas (4–6 tygodni) w celu wyhodowania potencjalnie
wszystkich szkodników, jakie mog¹ siê w niej znajdowaæ. Co kilka dni przegl¹da siê
ziarno w poszukiwaniu szkodników do czasu zaprzestania ich pojawiania siê [16, 46].

Metoda hodowli szkodników daje 100% skutecznoœæ wykrycia wszystkich
szkodników wystêpuj¹cych w badanej próbce ziarna. Stosowana jest w niektórych
krajach w celu stwierdzenia ukrytego zasiedlenia ziarna miedzy innymi w Danii.

Podsumowanie

Wspó³czesna praktyka magazynowa stawia bardzo wysokie wymagania meto-
dom wykrywania owadów – szkodników magazynowych. Z jednej strony musz¹ to
byæ metody ³atwe do wykonania, z drugiej umo¿liwiaæ uzyskanie w krótkim czasie
wiarygodnych i jednoznacznych wyników. Niestety, pomimo znacznego postêpu
technologicznego, jaki dokona³ siê w XX wieku, spoœród wielu fizycznych metod
wykrywania owadów – szkodników magazynowych wci¹¿ wiele jest niedoskona³ych
i niespe³niaj¹cych wymagañ praktyki magazynowej. S¹ przewa¿nie czaso- i praco-
ch³onne, skomplikowane, wymagaj¹ du¿ej wiedzy i przygotowania, a nawet odpo-
wiedniego laboratorium czy sprzêtu. Niska wykrywalnoœæ szkodników w niektórych
metodach fizycznych uniemo¿liwia ich wprowadzenie do praktyki magazynowej.
Z tych powodów w wielu krajach do wykrywania szkodników nadal stosuje siê tylko
najprostsze metody fizyczne, takie jak np. przesiewanie próbek ziarna. Pozwala ono
wykryæ wy³¹cznie stadia rozwojowe owadów – szkodników magazynowych znajdu-
j¹ce siê w przestrzeniach miêdzyziarnowych. Szkodniki rozwijaj¹ce siê wewn¹trz
ziarniaków, np. wo³ek zbo¿owy, które powoduj¹ tzw. ukryte zasiedlenie s¹ t¹ metod¹
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niewykrywalne, co prowadzi do zanieczyszczenia ziarna i stanowi zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa produkowanej z niego ¿ywnoœci.

W wielu krajach œwiata nieustannie prowadzi siê badania nad udoskonaleniem
istniej¹cych fizycznych metod wykrywania i opracowaniem nowych, które bêd¹
spe³niaæ wysokie wymagania praktyki magazynowej. Rozwój metod bêdzie nastêpo-
wa³ w kierunku ich uproszczenia i zautomatyzowania, przy jednoczesnym podnie-
sieniu czu³oœci i dok³adnoœci wykrywania.
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Development and improvement

of the physical methods

for detection insect pest in stored cereal grain

Key words: detection methods, physical detection methods, store insect pest,
cereal grain

Summary

Paper presents a review of physical detection methods of store insect pests. Pres-
ent store practice should include only those detection methods which fulfil the highest
standards. Applied methods are expected to be simple and to give reliable and un-
equivocal results.

Physical detection methods were developed for many years from the simplest
ones such as a visual inspection method (applied until the present) to more precise
methods: X-ray method, near-infrared spectroscopy and electrical method. Physical
detection methods are still developed and improved. A considerable progress in tech-
nology leads to drawing up some new, more sophisticated methods.

Among numerous physical methods worked out for store insect pest detection,
due to many respects, only the simplest ones (such as a sieving method and a heat ex-
traction method) are commonly used in many countries. More advanced methods usu-
ally requiring a technical measurement equipment (X-ray method) are rarely applied.

Majority of physical detection methods do not allow to detect a broad range of in-
sect pests and their developmental stages in stored cereal grain. With the use of simple
methods it is possible to detect external pest infestation of stored grain, while the inter-
nal infestation is only possible to detect by more precise methods, such as an X-ray
method.

In spite of considerable technological progress in the20th century, numerous
physical methods for store insect pest detection are still not precise enough, and they
do not fulfil the store practice requirements. Applied physical detection methods are
time and work consuming, complicated, and require operation-knowledge, prepara-
tions as well a suitable laboratory equipment. A low detection of stored grain infesta-
tion by pest insects by physical methods does not allow to recommend them for com-
mon storage practice.
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Wstêp

W praktyce magazynowej do wykrywania owadów – szkodników zmagazynowa-
nych zbó¿, obok metod fizycznych, stosowane s¹ tak¿e metody chemiczne. Ró¿ne
odczynniki i roztwory chemiczne stosowane w tych metodach wchodz¹ w specyficz-
ne reakcje (zwykle barwne) ze sk³adnikami cia³ szkodników, ich wydalinami i wy-
dzielinami, co jest podstaw¹ do poœredniego wnioskowania o obecnoœci szkodników
w zmagazynowanym ziarnie. Wyniki uzyskane tymi metodami nie daj¹ jednak
pewnoœci czy w zmagazynowanym ziarnie znajduj¹ siê stadia rozwojowe szkod-
ników (¿ywe czy martwe), czy s¹ to tylko ich wydzieliny i wydaliny. Aby mieæ co do
tego pewnoœæ nale¿y przeprowadziæ dodatkowe badania uzupe³niaj¹ce (np. stosuj¹c
jedn¹ z fizycznych metod wykrywania).

Metody flotacji

Metody flotacji s¹ proste, szybkie i nie wymagaj¹ specjalistycznego laboratorium.
Opieraj¹ siê na zjawisku ró¿nej wypornoœci cia³ umieszczonych w tzw. p³ynie
flotacyjnym (np. woda, roztwory soli). Po raz pierwszy zjawisko to wykorzystano do
wykrywania szkodników magazynowych ju¿ w latach 50. XX wieku. Metody flotacji
przydatne s¹ do wykrywania ukrytego zasiedlenia ziarna przez szkodniki [31],
szczególnie trudnego do stwierdzenia z powodu braku widocznych zewnêtrznych
oznak [23, 24, 26]. Obecnoœæ szkodników stwierdza siê zwykle poœrednio. Zdrowe
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ziarniaki jako ciê¿sze ton¹ w p³ynie flotacyjnym, a uszkodzone – l¿ejsze p³ywaj¹ na
lub przy powierzchni.

Flotacji poddaje siê ca³e i rozgniecione ziarno. Wszystkie metody flotacji ca³ego
ziarna obarczone s¹ du¿ym b³êdem. Dok³adnoœæ ich wykrywania oceniana jest tylko
na oko³o 50% [10]. Nie nadaj¹ siê do wykrywania obecnoœci jaj i m³odych larw
w ziarniakach. Na dno opadaj¹ ziarniaki zarówno zdrowe jak i zawieraj¹ce jaja
i m³ode larwy. Na powierzchni oprócz ziarniaków z du¿ymi larwami i poczwarkami
p³ywaj¹ tak¿e ziarniaki mocno pora¿one grzybami [6, 10]. Metody te nie nadaj¹ siê
równie¿ do wykrywania konkretnych gatunków szkodników i stadiów rozwojowych,
a tak¿e szkodników w ziarnie oplewionym, jak jêczmieñ czy owies, i ziarnie du¿ym,
jak kukurydza [24]. Aby potwierdziæ otrzymane wyniki podejrzane ziarniaki nale¿y
dodatkowo przekroiæ, co jest bardzo pracoch³onne [10] i prowadzi do niszczenia
próbki badanego ziarna.

Metoda flotacji w zimnej wodzie. W metodzie tej próbkê ziarna umieszcza siê
w naczyniu z wod¹ o temperaturze pokojowej i ca³oœæ dok³adnie miesza [10]. Metoda
opisana jest w Polskich Normach (PN-69/R-74016).

Metoda flotacji w gor¹cej wodzie. Modyfikacja w.w. metody, w której jako p³yn
flotacyjny zastosowano gor¹c¹ wodê, co nieznacznie tylko zwiêksza jej czu³oœæ [6].

Metoda flotacji w roztworze azotanu amonu i chlorku sodu. W metodzie tej
p³ynem flotacyjnym jest 30% roztwór równych iloœci azotanu amonu (NH4NO3)
i chlorku sodu (NaCl) [10].

Metoda flotacji w roztworze gliceryny. W metodzie tej p³ynem flotacyjnym jest
roztwór gliceryny o ciê¿arze w³aœciwym 1,5 g · cm–3 [10].

Metoda flotacji benzydynowa wed³ug Schmorla. W metodzie tej p³ynem
flotacyjnym jest mieszanina równych czêœci czterochlorku wêgla i benzydyny [10].

Metoda flotacji wed³ug Apta. W metodzie tej p³ynem flotacyjnym jest 2%
roztwór azotanu ¿elazawego (Fe(NO3)2). Metodê opracowano w 1952 r., a jej pod-
stawowym za³o¿eniem jest twierdzenie, ¿e jeden ziarniak, w którego wyszed³ doros³y
chrz¹szcz, przypada na 5 ziarniaków ze szkodnikiem znajduj¹cym siê wewn¹trz [10].

Niektóre z w.w. metod flotacji ca³ego ziarna stosowane s¹ miêdzy innymi w Danii
i Niemczech.

Metoda flotacji rozgniecionego ziarna. W metodzie tej drobno zmielone ziarno
umieszcza siê w odpowiednim p³ynie flotacyjnym, w którym fragmenty owadów jako
l¿ejsze wyp³ywaj¹ na powierzchniê. Po zebraniu na papier filtracyjny s¹ liczone pod
mikroskopem. Obecnoœæ szkodników stwierdza siê bezpoœrednio. Metoda umo¿liwia
wykrycie ró¿nych stadiów rozwojowych szkodników, a dok³adnoœæ wykrywania
stadiów larwalnych oceniana jest na 95–97% [26].

Metoda ta jest stosowana miêdzy innymi w Danii i w USA, gdzie polecana jest
przez Association of Analytical Communities (AOAC International) dawniej Associ-
ation of Official Analytical Chemists (AOAC) do wykrywania szkodników magazy-
nowych [2, 11]. Metoda jest pracoch³onna. W trakcie badañ nastêpuje niszczenie
próbki ziarna.

138 P. Olejarski



Metody barwienia

Trudnoœæ wykrycia stadiów rozwojowych wo³ków ukrytych wewn¹trz ziarnia-
ków, w po³¹czeniu z wielkoœci¹ strat, jakie powoduj¹, by³a podstaw¹ opracowania
wiêkszoœci metod barwienia ukierunkowanych w³aœnie na wykrywanie tego szkod-
nika. Opieraj¹ siê one na barwnym zjawisku zachodz¹cym miêdzy substancj¹ wy-
dzielan¹ przez samicê wo³ka zbo¿owego, znajduj¹c¹ siê w tzw. „koreczku”, a zasto-
sowanym barwnikiem. W zale¿noœci od rodzaju u¿ytego barwnika koreczki barwi¹
siê na odpowiedni kolor. Ziarniaki przegl¹da siê wybieraj¹c te z zabarwionymi
i widocznymi „koreczkami”. O obecnoœci szkodnika stwierdza siê poœrednio na
podstawie obecnoœci koreczków na powierzchni ziarniaków.

Metody barwienia nie pozwalaj¹ na stwierdzenie konkretnego stadium rozwojo-
wego szkodnika. W tym celu ziarniaki nale¿y przekroiæ, co jest bardzo pracoch³onne
i prowadzi do niszczenia próbki badanego ziarna. Wyniki oblicza siê podaj¹c procent
zasiedlonych ziarniaków w stosunku do ogólnej liczby badanych.

Metody barwienia pozwalaj¹ na szybkie uzyskanie wyników (kilkanaœcie minut
na 1 próbkê nie licz¹c czasu potrzebnego do przygotowania roztworu barwi¹cego).
Dok³adnoœæ ich jest ró¿na w zale¿noœci od zastosowanego roztworu barwi¹cego.
Mog¹ dawaæ b³êdne wyniki jeœli chodzi o liczebnoœæ szkodników, poniewa¿ czêœæ
koreczków mo¿e zostaæ usuniêta w czasie transportu i magazynowania ziarna (otar-
cia, mechanicznie usuniête itp.) [25]. Metody barwienia nie nadaj¹ siê do wykrywania
kapturnika zbo¿owca i skoœnika zbo¿owiaczka [26], g³ównie ze wzglêdu na brak
koreczka, który podlega w tych metodach barwieniu.

Metoda Frankenfelda-Harrisa barwienia kwaœn¹ fuksyn¹. W metodzie tej
roztworem barwi¹cym jest kwaœna fuksyna, która barwi koreczki na kolor ciemno-
wiœniowy. Roztwór barwi¹cy jest trwa³y i mo¿e byæ przechowywany przez d³u¿szy
czas i wykorzystywany wielokrotnie bez utraty w³aœciwoœci barwi¹cych.

Metoda zosta³a opracowana i opatentowana w USA w 1950 roku przez J.C.
Frankenfelda, który zdaj¹c sobie sprawê z jej wartoœci zapisa³ w treœci patentu, i¿
metodê tê oddaje do wolnego u¿ytku przez ludzi na terytorium USA [9]. Jest
stosowana miêdzy innymi w Polsce i Niemczech.

Metoda Frankenfelda-Harrisa barwienia roztworem jodyny w jodku potasu.

W metodzie tej roztworem barwi¹cym jest roztwór jodyny, jodku potasu i wody
destylowanej, który barwi koreczki na kolor ciemnopurpurowy [9]. Barwi on tak¿e
uszkodzone mechanicznie lub w wyniku ¿erowania szkodników miejsca w okrywie
nasiennej, a tak¿e ma³e powierzchnie bielma, które mog¹ byæ mylnie uznawane jako
koreczki [6, 10]. Roztwór barwi¹cy jest nietrwa³y i szybko traci w³aœciwoœci bar-
wi¹ce. Wymaga ka¿dorazowego przygotowywania przed badaniem. Ocenê barwio-
nych ziarniaków nale¿y wykonaæ krótko po barwieniu, poniewa¿ kolor stopniowo
zanika na skutek utleniania siê w powietrzu roztworu barwi¹cego. Z tych te¿ wzglê-
dów metoda ta nie przyjê³a siê w praktyce magazynowej.
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Metoda Brudnej. W metodzie tej roztworem barwi¹cym jest 1% roztwór nad-
manganianu potasu (KMnO4), który barwi koreczki na kolor br¹zowy. Roztwór
barwi¹cy jest nietrwa³y i nie nadaje siê do przechowywania. Wymaga ka¿dorazowego
przygotowywania przed badaniem.

Metoda jest doœæ szybka do wykonania. Wiarygodnoœæ uzyskiwanych wyników
jest ni¿sza ni¿ przy zastosowaniu metody Frankenfelda-Harrisa barwienia kwaœn¹
fuksyn¹ czy roztworem jodyny w jodku potasu [10].

Metoda Pulpana. W tej metodzie roztworem barwi¹cym jest fiolet chromowy
3R, który barwi koreczki na fioletowo. Nadaje siê on tylko do jednorazowego
zastosowania [10].

Metoda barwienia ninhydryn¹. Metoda oparta jest na zjawisku barwnej reakcji
zachodz¹cej miêdzy ninhydryn¹ (wodzian triketohydrindanu) a t³uszczami zawar-
tymi w ciele szkodników. Potocznie okreœlana jest jako test z ninhydryn¹. Przepro-
wadza siê go w specjalnym aparacie sk³adaj¹cym siê z dwóch walców. Miêdzy nimi
umieszczona jest bibu³a filtracyjna nas¹czona ninhydryn¹, na której umieszcza siê
ziarniaki i mia¿d¿y je. Ziarniaki zawieraj¹ce szkodniki po rozgnieceniu pozostawiaj¹
na bibule czerwone œlady [7]. W temperaturze pokojowej wyniki badania uzyskuje siê
w ci¹gu 10–20 minut, a po podgrzaniu papieru w ci¹gu kilku sekund. Zalet¹ metody
jest niski koszt pojedynczego badania. Metodê rozwijano i w póŸniejszych latach
skonstruowano przenoœny detektor zasiedlenia ziarna: Ashman-Simon Infestation
Detector, dzia³aj¹cy na takich samych zasadach co aparat Dennisa i Deckera. Umo¿li-
wia³ on zbadanie 25 g próbki ziarna w czasie 2 minut. Skutecznoœæ wykrywania larw
wo³ka ry¿owego wewn¹trz ziarniaków po 20 dniach od z³o¿enia jaj by³a nieznacznie
tylko ni¿sza, ale zbli¿ona do wyników badañ metod¹ rentgenograficzn¹ i hodowli do
stadium owada doros³ego. Aparat umo¿liwia³ wykrywanie 5–10% jaj i wczesnych
stadiów larwalnych wo³ka, 40–60% œrednich larw i 80–90% póŸniejszych stadiów
rozwojowych znajduj¹cych siê wewn¹trz ziarniaków pszenicy [1].

Metoda rozjaœniania ziarna

W metodzie tej o obecnoœci szkodników wnioskuje siê po odpowiedniej obróbce
termicznej i chemicznej ziarna w roztworze wodorotlenku potasu (KOH) lub sodu
(NaOH) i pojawianiu siê na zasiedlonych ziarniakach przezroczystych punktów
(koreczki) lub wycieku skrobi z miejsc uszkodzonych [10].

Metoda pomiaru zawartoœci CO2

Metoda oparta jest na pomiarze zmian stê¿enia CO2 w powietrzu w okreœlonym
czasie. Pierwsze próby wykrywania szkodników magazynowych w ziarnie t¹ metod¹
podjêto ju¿ w 1944 r. [12]. Dwutlenek wêgla wydzielany jest m.in. przez ¿ywe
organizmy w procesie oddychania, w tym przez szkodniki magazynowe. Wzrost jego
stê¿enia w czasie poœrednio mo¿e wskazywaæ na ich obecnoœæ [10].
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W metodzie tej próbkê ziarna umieszcza siê w szczelnym pojemniku, w sta³ej
temperaturze na 24 lub 48 godzin. Po tym czasie pobiera siê z pojemnika próbkê
powietrza i bada w aparacie analizuj¹cym sk³ad gazów stosuj¹c metodê gazo-
metryczn¹ lub gazowy analizator bliskiej podczerwieni. W wolnym od szkodników
ziarnie wzrost stê¿enia CO2 nie powinien przekraczaæ 0,25%. Wiêkszy wzrost
zawartoœci CO2 mo¿e wskazywaæ na obecnoœæ szkodników [10, 26]. Jest to metoda
nie niszcz¹ca ziarniaków w badanej próbce.

Metoda ta jest czasoch³onna. Wyniki uzyskuje siê dopiero po 24 lub 48 godzinach.
Obarczona jest tak¿e du¿ym b³êdem pomiarowym. Z jednej strony problemem mo¿e
byæ dok³adny pomiar niewielkich ró¿nic stê¿eñ gazu, a z drugiej zaburzenia poziomu
stê¿enia CO2 powodowane przez oddychaj¹ce ziarniaki i rozwijaj¹c¹ siê mikroflorê
bakteryjno-grzybow¹ [5, 8, 28].

Metoda by³a stosowana w du¿ych magazynach zbo¿owych w USA[10]. W Polsce
nie jest stosowana w praktyce magazynowej.

Metoda pomiaru zawartoœci kwasu urynowego

Metoda oparta jest na pomiarze zawartoœci poziomu kwasu urynowego pocho-
dz¹cego z odchodów owadów – szkodników magazynowych. Ju¿ w latach 50. XX
wieku przeprowadzono pierwsze badania w tym kierunku. W metodzie tej próbkê
ziarna poddaje siê homogenizacji, a nastêpnie oznacza zawartoœæ kwasu urynowego
[4, 17] stosuj¹c metodê kolorymetryczn¹ lub jedn¹ z metod enzymatycznych, fluoro-
metrycznych lub chromatograficznych [26]. Pomimo wysokiej korelacji miêdzy
liczb¹ uszkodzonych ziarniaków, a zawartoœci¹ kwasu urynowego w ziarnie zasiedlo-
nym m.in. przez wo³ka ry¿owego, czy kapturnika zbo¿owca [29] metoda obarczona
jest pewnym b³êdem. Ca³kowita zawartoœæ kwasu urynowego w próbce mo¿e byæ
myl¹ca, poniewa¿ pochodziæ on mo¿e zarówno od owadów jak i od rozwijaj¹cej siê na
ziarniakach mikroflory grzybowej [26]. Ponadto ró¿ne gatunki szkodników produ-
kuj¹ ró¿n¹ iloœæ kwasu urynowego [30], który w czasie transportu i czyszczenia ziarna
mo¿e byæ „tracony”, co wp³ywa bezpoœrednio na dok³adnoœæ pomiarów. Oznaczanie
zawartoœci kwasu urynowego w ziarnie dotyczy zarówno gatunków szkodników
wolno ¿yj¹cych jak i osobników ukrytych wewn¹trz ziarniaków. W trakcie badañ
nastêpuje niszczenie próbki ziarna, a obecnoœæ szkodników stwierdzana jest poœred-
nio na podstawie zawartoœci w nich kwasu urynowego. Metoda nie daje informacji,
czy w próbce ziarna znajduj¹ siê ¿ywe czy te¿ martwe szkodniki, czy tylko ich
odchody. Nie jest stosowana w praktyce magazynowej.

Metoda analizy zwi¹zków lotnych organicznych

Metoda ta oparta jest na analizie zwi¹zków lotnych (zapachów) – technice
olfaktometrycznej. Stosowana jest wspó³czeœnie w przemyœle spo¿ywczym do oceny
stanu œwie¿oœci produktów, a co za tym idzie poœrednio do okreœlania ich przydatnoœci
do spo¿ycia. Dostêpnych jest bardzo wiele urz¹dzeñ pomiarowych, jak na przyk³ad
przenoœny aparat PEN 2 – elektroniczny nos wyposa¿ony w 10 czu³ych sensorów do
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wykrywania 10 ró¿nych lotnych sk³adników obecnych w próbkach. Aparat taki
mo¿na zastosowaæ do wykrywania szkodników magazynowych. Podobnie jak pro-
dukty spo¿ywcze, tak i przechowywane zdrowe, suche i wolne od szkodników ziarno
ma swój specyficzny zapach [18, 21, 22] odmienny od ziarna zasiedlonego przez
szkodniki i zwykle nadmiernie uwodnionego. Zapachy te mo¿na zidentyfikowaæ
i odró¿niæ. O obecnoœci szkodników w tej metodzie wnioskuje siê poœrednio na
podstawie zmiany sk³adu chemicznego analizowanego powietrza pochodz¹cego
z ziarna [32]. Metoda mo¿e s³u¿yæ tak¿e do wykrywania ziarna psuj¹cego siê na
skutek rozwoju mikroflory, co zwi¹zane jest czêsto z obecnoœci¹ szkodników maga-
zynowych. Czu³oœæ sensorów takiego urz¹dzenia uzale¿niona jest od wilgotnoœci
ziarna [26]. Wykrywanie t¹ metod¹ nie prowadzi do niszczenia badanego ziarna.
Metoda nie jest stosowana w praktyce magazynowej.

Metoda serologiczna

Miozyna jest podstawowym bia³kiem wystêpuj¹cym w miêœniach zwierz¹t,
w tym tak¿e powszechnie w cia³ach szkodników magazynowych [26, 27]. Metoda
serologiczna czyli test ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) s³u¿y do
jakoœciowego i iloœciowego wykrywania okreœlonych bia³ek w badanym materiale.
W teœcie tym wykorzystywane jest zjawisko zmiany barwy po po³¹czeniu przeciw-
cia³a zwi¹zanego z okreœlonym enzymem z antygenem – konkretnym bia³kiem
wystêpuj¹cym w danym materiale. Mierz¹c intensywnoœæ barwy mo¿na okreœliæ
zawartoœæ wykrytego antygenu – bia³ka (test iloœciowy). Metoda wykorzystuj¹ca test
ELISA zosta³a zaadaptowana przez entomologów do wykrywania ró¿nych owadów
[13], w tym szkodników powoduj¹cych ukryte zasiedlenie ziarna, jak wo³ki czy
kapturnik zbo¿owiec. Mo¿na wykrywaæ zarówno osobniki doros³e jak i stadia larwal-
ne [27]. Test ELISA nie nadaje siê do wykrywania jaj szkodników, poniewa¿ nie
zawieraj¹ one miozyny [13]. Przy jej u¿yciu mo¿na poœrednio stwierdziæ obecnoœæ
praktycznie wszystkich gatunków szkodników magazynowych w ziarnie [14, 16].
Poziom zawartoœci miozyny jest zmienny i uzale¿niony od stadium rozwojowego
[27]. Metoda zosta³a opracowana i opatentowana w USA[15]. Nie daje informacji czy
wykrywane s¹ szkodniki ¿ywe czy martwe [26]. Obarczona jest doœæ du¿ym b³êdem
pomiarowym, poniewa¿ miozyna z czasem podlega degradacji. Stwierdzono, ¿e
w ci¹gu dwóch tygodni od fumigacji ziarna zwi¹zkiem fosforowodorowym jej iloœæ
zmniejszy³a siê o 58,4% [3].

Metoda molekularna

Jest to jedna z najnowszych metod wykrywania szkodników na podstawie ich
DNA obecnego w badanej próbce ziarna. Na metodê tê sk³ada siê kilka technik
w zale¿noœci od przyjêtej metodologii badawczej. Do wykrywania stosowana jest
miêdzy innymi metoda standardowego PCR (³añcuchowa reakcja polimerazy)

142 P. Olejarski



i real-time PCR. Jest to najbardziej czu³a i specyficzna metoda wykrywania szkod-
ników. Umo¿liwia wykrycie pojedynczych chrz¹szczy w 100 kg ziarna, czy konkret-
nych gatunków [19, 20]. Wad¹ metody jest wysoki koszt badañ i koniecznoœæ ich
wykonania przez specjalistyczny personel w odpowiednim laboratorium. Metoda ta
nie jest stosowana w praktyce magazynowej. Jest jednak rozwijana i udoskonalana.

Podsumowanie

Spoœród wielu chemicznych metod wykrywania owadów – szkodników magazy-
nowych, w praktyce zastosowanie maj¹ tylko nieliczne – te najprostsze. S¹ to przede
wszystkim: metody flotacji ca³ego i rozgniecionego ziarna oraz metody barwienia.

Postêp technologiczny, jaki dokona³ siê w drugiej po³owie XX wieku pozwoli³ na
opracowanie niezwykle precyzyjnych chemicznych metod wykrywania owadów –
szkodników magazynowych, jak metody serologiczne czy molekularne. Umo¿liwiaj¹
one wykrywanie nawet pojedynczego szkodnika w 100 kg ziarna. Niestety, wymagaj¹
one odpowiedniego laboratorium, drogich odczynników i wysoko wykwalifikowa-
nego personelu, co zdecydowanie utrudnia ich upowszechnienie, a byæ mo¿e nawet
uniemo¿liwia wprowadzenie ich do praktyki magazynowej.

Zasadnicz¹ wad¹ wiêkszoœci chemicznych metod wykrywania owadów – szkod-
ników magazynowych jest to, ¿e nie daj¹ pewnoœci czy wykryte zosta³y ¿ywe stadia
rozwojowe szkodników stwarzaj¹ce zagro¿enie dla zmagazynowanych zbó¿, czy
tylko martwe lub œlady ich wczeœniejszej obecnoœci (fragmenty cia³, wydaliny,
wydzieliny) nie stanowi¹ce ju¿ wiêkszego zagro¿enia.

Pomimo ograniczeñ wci¹¿ prowadzone s¹ badania nad udoskonaleniem istnie-
j¹cych chemicznych metod wykrywania owadów – szkodników magazynowych i opra-
cowaniem nowych
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Development and improvement

of the chemical methods for detection

of insect pest in stored cereal grain

Key words: detection methods, chemical methods of detection, store insect
pests, cereal grain

Summary

Paper presents a review of chemical detection methods of store insect pest in ce-
real grain.

In the 20th century a considerable progress in the field of chemistry enabled to
work out a number of methods for detection of store insect pests. These methods are
based on a chemical reaction between components (excreta, secretions, exuviate,
web) of insects present in stored grain, and specific chemical reagents used for insect
pest detection.

Among a large group of chemical methods for insect pest detection only some are
bring applied in storage practice. These are mainly the following methods: flotation
method, cracking flotation method and staining methods. More complicated and pre-
cise chemical methods, such as serological method or molecular method, due to high
costs of analyses and the necessity of specialistic laboratories and qualified staff, are
not applied in storage practice.

Considering the chemical methods of store insect pest detection and their disad-
vantages it should be emphasized that they are not reliable enough with respect to de-
tection results. It is not exactly known whether alive stages of insect pest development
presenting real threat to stored cereal grain, or whether the only evidence of pest ear-
lier presence (excreta, secretions exuviate etc.) were detected.

Chemical methods for store insect pest detection are still developed and improved.
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Kronika

Profesor Norman Ernest Borlaug,

cz³onek zagraniczny PAN

(1914–2009)

„Nasza dzia³alnoœæ by³a zmaganiem siê potêgi wspó³czesnej nauki z potêg¹

przyrostu naturalnego cz³owieka” – tymi s³owami opisa³ dzia³alnoœæ hodowców

roœlin Norman Borlaug twórca „zielonej rewolucji”. Za swoje dokonania, które

doprowadzi³y do wielokrotnego zwiêkszenia plonów roœlin w krajach cier-

pi¹cych g³ód otrzyma³ w roku 1970 Nagrodê Nobla.
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Norman Borlaug by³ wyj¹tkowym hodowc¹ roœlin, ale i humanist¹. Urodzi³ siê
w roku 1914 w rolniczym mieœcie Cresco w stanie Iowa (USA). Historia jego ¿ycia
potwierdza sagê o wykorzystaniu potencja³u i odwadze jednostki na drodze do
osi¹gania celów i sukcesów w Ameryce dwudziestego wieku. Swoj¹ edukacjê zaczy-
na³ w jednoizbowej szkole, aby poprzez Nagrodê Nobla i niezliczone odznaczenia
i doktoraty honoris causa, a tak¿e nieprzerwan¹, skuteczn¹ pracê a¿ do ostatnich dni
¿ycia staæ siê ikon¹ wspó³czesnej hodowli roœlin i rolnictwa. £¹czy³ w sobie naukowe
podejœcie do hodowli roœlin z przekonaniem o potrzebie wykonania gigantycznej
pracy polegaj¹cej na krzy¿owaniu tysiêcy genotypów pszenicy z ca³ego œwiata, aby
wytworzyæ pszenice odporne na choroby. Cechê tê po³¹czy³ ze skróceniem ŸdŸb³a, co
skutkowa³o mo¿liwoœci¹ zastosowania intensywnego nawo¿enia bez ryzyka wyle-
gania. Odmiany wyprowadzone w ramach zielonej rewolucji by³y te¿ uniwersalne,
mia³y zdolnoœæ adaptowania siê do ró¿nych warunków œrodowiska. Dziêki temu
potencja³ nowych odmian pszenicy wykorzystano najpierw w Meksyku, gdzie Borlaug
spêdzi³ wiêkszoœæ ¿ycia zawodowego w CIMMYT (International Maize and Wheat
Improvement Center), a potem w Indiach, Pakistanie i Chinach. ¯eby wprowadziæ do
produkcji swoje odmiany musia³ dr Borlaug okazaæ siê nie tylko hodowc¹ i rolnikiem,
ale te¿ rzutkim politykiem i dyplomat¹. Dziêki Jego determinacji i umiejêtnoœci
przeciwstawiania siê pesymistycznym opiniom i polityce zastraszania, odmiany te
trafi³y do Azji, ale te¿ do po³udniowej Ameryki i Afryki. W efekcie plony zbó¿
w latach 1950–1992 wzros³y o 150%. Po latach jeden z Jego wspó³pracowników
w kontekœcie trudnoœci z przebijaniem siê do uprawy produktów biotechnologii
powiedzia³ do Borlauga: „dzisiaj zielona rewolucja by³aby niemo¿liwa ze wzglêdu na
wszechobecn¹ i prê¿n¹ biurokracjê”.

Dr Norman Borlaug by³ cz³onkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, by³ te¿
doktorem honoris causa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Odwiedza³ Polskê, pod koniec lat osiemdziesi¹tych by³ goœciem Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie, wspó³pracowa³ te¿ z polskimi hodowcami
w ramach ich sta¿y w CIMMYT w Meksyku. W roku 1970, kiedy otrzymywa³ Nagrodê
Nobla, w CIMMYT pracowa³ prof. W³adys³aw Sowa, hodowca pszen¿yta z IHAR.

12 wrzeœnia 2009 roku odszed³ cz³owiek, który uratowa³ od œmierci g³odowej
miliony istnieñ ludzkich. Do koñca swojego trwaj¹cego 95 lat ¿ycia by³ niez³omny
w wysi³kach na rzecz propagowania opartego na najnowszych technologiach, wydaj-
nego rolnictwa. W ostatnich latach t³umaczy³ zasady i propagowa³ koniecznoœæ zasto-
sowania metod biotechnologicznych.

By³ niekwestionowanym bohaterem naszych czasów i zas³u¿y³ na ho³d wspó³czes-
nych i przysz³ych pokoleñ.

„Without food people perish, social and political organizations disintegrate

and civilizations collapse” – Norman Borlaug

Janusz Zimny
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Nagrody naukowe Wydzia³u Nauk Rolniczych,

Leœnych i Weterynaryjnych PAN w 2009 roku

Nagroda naukowa im. Micha³a Oczapowskiego

za ksi¹¿kê „Das Polnische Konik” Tadeusza Jezierskiego i Zbigniewa Jaworskiego,
wydan¹ przez Westarp Wissenschaften Verlagsgesellschaft 2008, z rekomendacji
Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN

Ksi¹¿ka – bêd¹ca monografi¹ naukow¹ rasy konik polski – obejmuje w sposób
kompleksowy zagadnienia zwi¹zane z pochodzeniem, genealogi¹, biologi¹, histori¹
rozwoju hodowli, obecnie stosowanymi metodami hodowlanymi, ocen¹ wartoœci
u¿ytkowej oraz stanem i perspektywami hodowli konika polskiego w kraju i zagra-
nic¹. Na podstawie unikalnej literatury omówiono teorie pochodzenia konika od
dzikiego tarpana. Na podstawie wyników badañ prowadzonych przez polskich hipo-
logów w ostanich kilkudziesiêciu latach przedstawiono cechy eksterierowe, biome-
tryczne, immunogenetyczne, fizjologiczne, u¿ytkowe i behawioralne koników œwiad-
cz¹ce o ich unikalnym charakterze. Omówiono zasady programów hodowli zacho-
wawczej i ochrony zasobów genetycznych koników, zasady selekcji i doboru ho-
dowlanego oraz efekty u¿ycia koników do krzy¿owania z innymi rasami.

Szczególnie uwypuklono przydatnoœæ i rolê koników polskich jako czynnika
kszta³towania krajobrazu w hodowli rezerwatowej na obszarach cennych pod wzglê-
dem przyrodniczym. Podkreœlono zas³ugi polskich oœrodków hodowli, w tym rolê
Polskiej Akademii Nauk jako instytucji sprawuj¹cej opiekê naukow¹ nad hodowl¹
konika, a tak¿e zas³ugi wybitnych hodowców i hipologów polskich dla rozprzestrze-
nienia siê tej rasy koni w Europie i na œwiecie.

Nagrody za prace badawcze

1. „Nowe perspektywy klonowania ssaków: zastosowanie alternatywnych bior-

ców j¹der komórkowych i chimer zarodkowo-somatycznych” dla zespo³u

w skladzie: prof. dr hab. Jacek A. Modliñski, dr Jolanta Karasiewicz, dr

Pawe³ Grêda, dr Anna Piliszek, dr Mariusz Sacharczuk z Instytutu Genetyki

i Hodowli Zwierz¹t PAN, dr Abd-el A. Mohammed z Egiptu, z rekomendacji

Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN

Postêpy Nauk Rolniczych nr 1/2010: 149–155



Istot¹ osi¹gniêæ naukowych przedstawionych w nagrodzonych pracach by³o
wykazanie – po raz pierwszy – ¿e niedojrza³e oocyty oraz zygoty ssaków mog¹ byæ
alternatywnymi biorcami j¹der w klonowaniu ssaków, a tak¿e wykazanie, równie¿ po
raz pierwszy, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie urodzonych zwierz¹t bêd¹cych chimerami
zarodkowo-somatycznymi.

Podstaw¹ badañ by³o wysuniête przez Zespó³ za³o¿enie, ¿e czynniki zawarte
w przedj¹drzach mog¹ mieæ istotny wp³yw na przeprogramowanie wprowadzonych
do zygot obcych j¹der komórkowych. Opracowano wiêc now¹, oryginaln¹ metodê
enukleacji zygot, w której usuwana jest jedynie chromatyna przedj¹drzy zwi¹zana
z otoczk¹ j¹drow¹, natomiast p³ynna zawartoœæ przedj¹drzy wraz z j¹derkami pozo-
staje w cytoplazmie zygoty. Tê metodê enukleacji nazwano enukleacj¹ selektywn¹
(SE). Jej zastosowanie umo¿liwi³o uzyskanie, po raz pierwszy na œwiecie, urodzo-
nych zwierz¹t (myszy) po transferze j¹der 8-komórkowych zarodków do zygot. SE
zastosowano równie¿ do niedojrza³ych oocytów w stadium pêcherzyka zarod-
kowego (oocyty GV). Wykazano, ¿e transfer j¹der zarodkowych do SE oocytów GV
skutkuje wysokim odsetkiem zarodków rozwijaj¹cych siê do stadium ekspan-
duj¹cej blastocysty. Jest to pierwszy tego rodzaju wynik na œwiecie, gdy¿ podobne
próby podejmowane przez innych autorów koñczy³y siê jedynie uzyskaniem 1-ko-
mórkowych zarodków zawieraj¹cych przedj¹drza. Selektywna enukleacja zygot
zosta³a zastosowana równie¿, po raz pierwszy, do prób miêdzygatunkowego klono-
wania somatycznego ¿ubra nizinnego (bia³owieskiego) (Bison bonasus bonasus
L.). Po mikrochirurgicznym wprowadzeniu do SE zygot bydlêcych j¹der fibro-
blastów skóry doros³ego samca ¿ubra uzyskano rozwój do stadium blastocysty. Jest
to pierwszy przypadek wykorzystania zygot do miêdzygatunkowego klonowania
somatycznego.

W badaniach tych wykazano, po raz pierwszy, ¿e uzyskaæ mo¿na urodzone chime-
rowe zwierzêta po wprowadzeniu komórek somatycznych (fibroblastów p³odowych)
do bruzdkuj¹cych zarodków, a pochodne tych komórek s¹ obecne w tkankach powsta-
j¹cych ze wszystkich trzech listków zarodkowych. Wykazano równie¿, ¿e elementem
somatycznym w chimerach mysich s¹ tetraploidalne komórki powsta³e przez fuzjê
pochodnych fibroblastów z komórkami biorcy, co wywnioskowano na podstawie
analizy wystêpowania izozymów izomerazy 6-glukozofosforanowej (GPI). Stwier-
dzono tak¿e, stosuj¹c technikê RAPD (random amplified polymorphic DNA assay),
¿e owcze fibroblasty p³odowe wprowadzone do blastocyst owcy mog¹ tworzyæ chi-
mery zarodkowo-somatyczne (urodzone jagniêta), wchodz¹c w sk³ad tkanek pocho-
dz¹cych z trzech listków zarodkowych. Niezale¿nie od wartoœci czysto poznawczych
dotycz¹cych mo¿liwoœci odró¿nicowania komórek somatycznych i ich transdyferen-
cjacji (co mo¿e mieæ istotne znaczenie w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej przy
stosowaniu terapii komórkowych), badania te stwarzaj¹ zupe³nie nowe perspektywy
wykorzystania komórek somatycznych w klonowaniu ssaków przez tworzenie chi-
mer zarodkowo-somatycznych, zw³aszcza w przypadku stwierdzenia, ¿e wprowa-
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dzone do bruzdkuj¹cych zarodków komórki somatyczne ulec mog¹ przeprogramo-
waniu w kierunku ich uczestnictwa w powstawaniu linii p³ciowej w osobnikach
chimerowych.

Opublikowano: 4 prace oryginalne.

2. „Wp³yw sk³adu jakoœciowo-iloœciowego podjednostek wysokocz¹steczko-

wych bia³ek gluteninowych ziarniaków pszenicy i pszen¿yta na wartoœæ

wypiekow¹” dla zespo³u w skladzie: doc. dr hab. Boles³aw Salmanowicz,

prof. dr hab. Maria Surma, prof. dr hab. Tadeusz Adamski, mgr Monika

Langner, dr Micha³ Rêbarz z Instytutu Genetyki Roœlin PAN w Poznaniu

oraz dr Bogdan Dobraszczyk z Reading Uniwersytetu (Wielka Brytania)

z rekomendacji Komitetu Nauk o ¯ywnoœci PAN.
� Poszerzono wiedzê o zale¿noœciach miêdzy wariantowoœci¹ alleli koduj¹cych

wysokocz¹steczkowe podjednostki bia³ek gluteninowych (HMW-GS) ziarniaków
pszenicy i pszen¿yta a zmiennoœci¹ wartoœci wypiekowej. Przeprowadzone bada-
nia wykaza³y, ¿e nie tylko kompozycje alleliczne koduj¹ce pary HMW-GS
w obrêbie poszczególnych genomów, lecz równie¿ udzia³y iloœciowe poszczegól-
nych podjednostek maj¹ istotny wp³yw na jakoœæ technologiczn¹.

� Opracowano metodykê szybkiego i wysokosprawnego rozdzia³u HMW-GS psze-
nicy i pszen¿yta przy zastosowaniu elektroforezy kapilarnej (CZE), umo¿liwia-
j¹cej identyfikacjê poszczególnych podjednostek HMW w ziarniakach obu zbó¿
oraz oznaczenie dok³adnego ich udzia³u iloœciowego w mikroskali. Opracowane
metody oznaczenia sk³adu jakoœciowo-iloœciowego HMW-GS w mikroskali mog¹
byæ powszechnie stosowane na wczesnych etapach hodowli do selekcji pszenicy
i pszen¿yta w kierunku form o dobrych parametrach jakoœciowych.

� Zidentyfikowano i scharakteryzowano u pszen¿yta nowe formy allelicznych ko-
duj¹cych wysokocz¹steczkowych podjednostek bia³ek gluteninowych. Wykaza-
no, ¿e podjednostki Bx7 i By8 identyfikowane na podstawie powszechnie stoso-
wanej metody SDS-PAGE sk³adaj¹ siê z trzech podjednostek: Bx7 z Bx6.8, Bx7
i Bx7*, natomiast By8 z By8, By8* i nowej By8**, o ró¿nych czasach migracji.
U pszen¿yta opisano równie¿ dwie nowe podjednostki By18* i By20*. Na pod-
stawie uzyskanych danych opracowano now¹ klasyfikacjê kompozycji allelicz-
nych koduj¹cych HMW-GS pszen¿yta dla 89 odmian uprawianych w Europie.

� Wyró¿nienie dwóch nowych alleli w locus Glu-B1, unikalnych dla pszen¿yta, na
podstawie dopracowanych siedmiu zestawów markerów allelo-specyficznych
umo¿liwiaj¹cych dok³adn¹ identyfikacjê poszczególnych pszenicznych alleli
Glu-A1a, Glu-B1a i Glu-B1b w pszen¿ycie. Opracowane markery molekularne
stanowi¹ alternatywn¹ technikê, która mo¿e byæ stosowana we wczesnej selekcji
materia³ów hodowlanych pszen¿yta o po¿¹danym sk³adzie HMW glutenin.

� Wykazano, na przyk³adzie badañ zestawu polskich odmian pszenicy, ¿e trzy nowe
metody reologiczne (metody: miksograficzna, Kieffera oraz pêcherzy powietrz-
nych ciasta) wykonywane w mikroskali (2–10 g m¹ki), s¹ dobrymi indykatorami
wartoœci wypiekowej m¹ki pszennej oraz pszen¿ytniej.
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� Stwierdzono, na podstawie badañ znacznej liczby linii DH pszenicy, ¿e zarówno
sk³ad alleliczny HMW-GS jak i zawartoœæ iloœciowa poszczególnych podjed-
nostek HMW ma istotny wp³yw na wartoœæ wypiekow¹ m¹ki. Dodatni¹ korelacjê
stwierdzono pomiêdzy iloœciow¹ zawartoœci¹ podjednostek Ax1, Ax2*, Bx7 +
By8 oraz Dx5 + Dy10 a objêtoœci¹ chleba. Wykazano tak¿e, ¿e zwiêkszona
zawartoœæ podjednostki Ax1 zwiêksza rozmiêkczenie ciasta, a skraca czas roz-
woju i sta³oœci ciasta, co jest niekorzystne z technologicznego punktu widzenia,
podczas gdy wp³yw podjednostki Ax2* jest odwrotny – wiêksza zawartoœæ Ax2*
zmniejsza rozmiêkczenie, wyd³u¿a czas rozwoju przy jednoczesnym zwiêkszeniu
czasu sta³oœci ciasta. Wyniki potwierdzi³y wystêpowanie epistatycznego wspó³dzia-
³ania alleli w loci Glu-1, co wskazuje, ¿e wp³yw zawartoœci poszczególnych
podjednostek bia³ek gluteninowych kodowanych przez allele w jednym z geno-
mów pszenicy na w³aœciwoœci reologiczne jest uzale¿niony od kompozycji alleli
w dwóch pozosta³ych genomach.
Opublikowano: 4 prace oryginalne.

3. „Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmiennoœci reakcji na dzia³anie

stresu suszy u ró¿nych genotypów kukurydzy i pszen¿yta” dla zespo³u

w skladzie: dr Tadeusz Hura*, dr Maciej T. Grzesiak*, prof. dr hab.

Stanislaw Grzesiak*, dr hab. Andrzej Rzepka**, dr Katarzyna Hura***,

prof. dr hab. W³adys³aw Filek***, doc. dr hab. Andzrej Skoczowski*,

dr Ilona Czyczy³o-Mysza*, dr Micha³ Dziurka* z *Instytutu Fizjologii Roœlin

im. F. Górskiego PAN w Krakowie, **Instytutu Biologii UP w Krakowie,

***Katedry Fizjologii Roœlin UR w Krakowie z rekomendacji Komitetu

Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roœlin PAN

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e reakcje badanych gatunków na suszê glebow¹
wykazuj¹ zarówno podobieñstwa jak i ró¿nice. Obserwowane zmiany by³y bardziej
widoczne u kukurydzy ni¿ u pszen¿yta. U genotypów wra¿liwych obserwowano
wiêksze zmiany wzrostowe i rozwojowe, bardziej szkodliwy wp³yw suszy na poten-
cja³ wody w liœciach, uszkodzenia membran cytoplazmatycznych, zawartoœæ chloro-
filu oraz liczbê i d³ugoœæ poszczególnych komponentów systemu korzeniowego.
W badaniach wykazano, ¿e jednym z powodów zmiennoœci reakcji roœlin na stres
suszy jest wiêksza sprawnoœæ aparatu fotosyntetycznego gatunków odpornych powo-
duj¹ca unikanie trwa³ych uszkodzeñ PSII poprzez czêœciowy transfer energii z foto-
systemu PSII do PSI. U genotypów wra¿liwych wzrost energii fluorescencji czer-
wonej (F690) wskazuje na nieodwracalne uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego.
Wykazano, ¿e wartoœæ stosunku F690/F740 mo¿e byæ praktycznie wykorzystana do
wczesnego wykrywania fizjologicznych skutków suszy na aparat fotosyntetyczny.

Wa¿nym efektem badañ by³o okreœlenie roli zwi¹zków fenolowych w liœciach,
które uczestnicz¹ w mechanizmach obronnych i pe³ni¹ funkcje fotoprotektorów
absorbuj¹cych promieniowanie UV. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e u odpornego
genotypu kukurydzy niski potencja³ wody w liœciach jest zwi¹zany z wysokim stê¿e-
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niem ca³ej puli zwi¹zków fenolowych. Natomiast odwrotne zale¿noœci wystêpuj¹
u genotypu wra¿liwego i œredniowra¿liwego. Ponadto, tylko w przypadku genotypu
odpornego na stres suszy najwy¿sze wartoœci intensywnoœci emisji niebieskiej fluo-
rescencji koreluj¹ z niskimi wartoœciami potencja³u wody w liœciach.

Na podstawie parametrów fizjologicznych i biochemicznych mo¿liwe by³o usze-
regowanie genotypów kukurydzy i pszen¿yta pod wzglêdem stopnia ich tolerancji na
suszê. Wykazano, ¿e cechami, które umo¿liwi³y utworzenie rankingu roœlin od
wra¿liwych do odpornych na suszê by³a ocena zdolnoœci do prowadzenia osmo-
regulacji, wykorzystania energii wzbudzenia przez aparat fotosyntetyczny oraz ocena
funkcjonowania mechanizmów ochronnych zwi¹zanych z poziomem kwasu ferulo-
wego w tkankach liœci.

Przeprowadzone badania, obok poznawczego charakteru, maj¹ znaczenie prak-
tyczne, gdy¿ dotycz¹ przeciwdzia³ania niekorzystnym dla produkcji rolniczej skut-
kom niestabilnoœci klimatycznej i dzia³alnoœci cz³owieka wobec œrodowiska rolnicze-
go oraz dowodz¹, ¿e niekorzystny wp³yw stresu suszy jest tym stresem œrodowisko-
wym, którego wp³yw mo¿e byæ ograniczony przez prace hodowlane i agrotechniczne.

Opublikowano: 7 publikacji oryginalnych.

Dyplomy za prace badawcze

4. „Bioró¿norodnoœæ grzybów glebowych” dla zespo³u w sk³adzie: dr hab.

Hanna Kwaœna z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Geoffrey

Batman z Wielkiej Brytanii, dr Helgard Nirenberg z Niemiec, dr Elanie

Ward z Wielkiej Brytanii, z rekomendacji Komitetu Nauk Leœnych PAN

Ró¿nice z strukturze zbiorowisk mikrogrzybów badanych metodami klasycz-
nymi i molekularnymi wykazane w pracach zwracaj¹ uwagê na koniecznoœæ stosowa-
nia w studiach podstawowych szerszego spektrum œwiadomie i precyzyjnie dobra-
nych metod badawczych.

Prace opisuj¹ nowopoznane taksony grzybów stwierdzone w badanych zbioro-
wiskach grzybów. Jest to przede wszystkim rodzaj Siepmannia, zaklasyfikowany do
wa¿nego rzêdu Mucorales. Stwierdzenie obecnoœci grzybów rodzaju Siepmannia
w glebie leœnej spod drzewostanów iglastych oraz przedstawienie filogenezy rodzaju
i jego pokrewieñstwa z innymi przedstawicielami rzêdu Mucorales wzbogaca nasz¹
wiedzê z zakresu ekologii grzybów glebowych i systematyki gromady Zygomycota,
obejmuj¹cej najczêœciej grzyby saprotroficzne, ale równie¿ toksynotwórcze i choro-
botwórcze dla cz³owieka.

Rodzaj Siepmannia obejmuje obecnie dwa nowopoznane gatunki: S. lariceti
KWAŒNA & NIRENBERG i S. pineti KWAŒNA & NIRENBERG oraz dwie nowe kombinacje:
S. parricida (RENNER & MUSKAT ex HESSELT. & J.J. ELLIS) KWAŒNA & NIRENBERG

i S. zychae (HESSELT. & J.J. ELLIS) KWAŒNA & NIRENBERG.
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Innymi nowopoznanymi gatunkami s¹ Microdochium triticicola KWAŒNA & G.L.
BATEMAN, Heteroconium triticicola KWAŒNA & G.L. BATEMAN oraz Galactomyces
britannicum KWAŒNA & G.L. BATEMAN. Pierwszy jest jednym z reprezentantów
umiarkowanie licznej grupy grzybów nale¿¹cych do groŸnych patogenów zbó¿ i traw.
Znaczenie drugiego gatunku dla zdrowotnoœci roœlin jest obecnie badane. Trzeci jest
prawdopodobnie s³abym patogenem zbó¿. Wydaje siê jednak, ¿e podobnie jak inne
gatunki rodzaju Galactomyces, z uwagi na spectrum produkowanych enzymów, mo¿e
byæ obiektem zainteresowania biotechnologii.

Opisanie piêciu nowych gatunków grzybów i poznanie ich filogenezy stanowi
powa¿ny wk³ad do rozwoju ekologii, taksonomii i systematyki królestwa grzybów.

Opublikowano: 5 publikacji oryginalnych

5. „Ekspresja genów GnRH i receptora GnRH w uk³adzie podwzgórzowo-

-przysadkowym owcy w ró¿nych stanach fizjologicznych; wp³yw uk³adów

neuralnych na ekspresjê tych genów” dla zespo³u w sk³adzie: prof. dr hab.

Franciszek Przekop, doc. dr Tomasz Misztal, mgr Magdalena Ciechanow-

ska, mgr Magdalena £apot, Krystyna Mateusiak z Instytutu Fizjologii i ¯y-

wienia Zwierz¹t im. Jana Kielanowskiego PAN, doc. dr hab. Tadeusz Malew-

ski z Muzeum i Instytut Zoologii PAN z rekomendacji Komitetu Biologii

Rozrodu Zwierz¹t PAN

Wykazano po raz pierwszy w podwzgórzu owcy obecnoœci mRNAgenu GnRH-R
oraz zró¿nicowanych, zale¿nych od stanu fizjologicznego i warunków stresogen-
nych, poziomów mRNA GnRH i mRNA GnRH-R w poszczególnych obszarach
uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego. Stwierdzono, ¿e istnieje pozytywna wspó³za-
le¿noœæ miêdzy poziomami mRNA GnRH i mRNA GnRH-R, a sekrecj¹ LH. Dowie-
dziono tak¿e, ¿e poziom ekspresji genów GnRH i GnRH-R zmienia siê istotnie
w warunkach stresu fizycznego, a charakter tych zmian zale¿y zarówno od stanu
fizjologicznego zwierzêcia, jak te¿ od czasu oddzia³ywania bodŸca stresogennego.
Odnotowanie pozytywnej zale¿noœci zmian ekspresji genów GnRH i GnRH-R, ze
zmianami stê¿eñ LH w surowicy krwi estralnych owiec poddanych dzia³aniu stresora
sugeruje, ¿e stres mo¿e zak³ócaæ procesy owulacyjne nie tylko przez zmiany w uwal-
nianiu GnRH, lecz tak¿e poprzez zmiany w biosyntezie tego neurohormonu i aktyw-
nych form jego receptora. U anestralnych samic stres powoduje natomiast rozprzê¿e-
nie wspó³zale¿noœci miêdzy ekspresj¹ genów GnRH i GnRH-R, a sekrecj¹ LH
w uk³adzie podwzgórzowo-przysadkowym.

Uk³ady neuralne w podwzgórzu (GABA-ergiczny, B-endorfinergiczny, CRH-er-
giczny), które wywieraj¹ hamuj¹cy wp³yw na uwalnianie GnRH u owiec w fazie
pêcherzykowej cyklu estralnego, obni¿aj¹ tak¿e poziom ekspresji genu GnRH. Ago-
nista receptora GABAA-muscimol, B-endorfina i CRH znacznie zmniejszaj¹ pozio-
my mRNA GnRH w podwzgórzu, co wskazuje, ¿e uk³ady GABA-ergiczny, B-endor-
finergiczny i CRH-ergiczny uczestnicz¹ nie tylko w regulacji uwalniania, lecz tak¿e
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biosyntezy GnRH. Zarówno aktywacja jak i blokowanie receptorów: GABAA-er-
gicznego, µ-opiodergicznego i CRH-ergicznego w ró¿ny sposób wp³ynê³y na eks-
presjê genu GnRH-R w poszczególnych obszarach podwzgórza. Uzyskane wyniki
wprawdzie nie dowodz¹, lecz niew¹tpliwie sugeruj¹, ¿e receptory GnRH-R mog¹ byæ
obecne w ró¿nych uk³adach neuralnych podwzgórza oraz, ¿e poziom ekspresji genu
GnRH-R, zró¿nicowany w poszczególnych strukturach uk³adu podwzgórzowo-przy-
sadkowego, mo¿e decydowaæ o charakterze oddzia³ywañ tych uk³adów na ekspresjê
genu GnRH i/lub uwalnianie neurohormonu. Zablokowanie receptora dopaminer-
gicznego DA-2 w podwzgórzu anestralnych owiec obni¿y³o poziomy mRNA GnRH
w brzuszno-przyœrodkowym podwzgórzu oraz mRNA GnRH-R w brzuszno-przy-
œrodkowym podwzgórzu/szypule-wynios³oœci poœrodkowej. Wzrost sekrecji LH
u anestralnych owiec po zablokowaniu receptora dopaminergicznego DA-2 jest
prawdopodobnie nastêpstwem dwóch procesów: wzrostu biosyntezy GnRH i obni-
¿enia biosyntezy GnRH-R. Egzogenny GnRH infundowany do III komory mózgu
anestralnych owiec indukowa³ wzrost poziomów mRNA GnRH w brzuszno-przy-
œrodkowym podwzgórzu i mRNA GnRH-R we wszystkich strukturach uk³adu pod-
wzgórzowo-przysadkowego u anestralnych owiec. Takie obserwacje sugeruj¹, ¿e
podwgórzowy GnRH wp³ywa na ekspresjê genu GnRH oraz genu GnRH-R i mo¿e
powodowaæ istotne zmiany w biosyntezie gonadoliberyny i uwalnianiu tego neuro-
hormonu w wynios³oœci poœrodkowej.

Opublikowano: 7 publikacji oryginalnych.

Cz³. rzecz. PAN Adolf Horuba³a
Przewodnicz¹cy Komisji Nagród

Wydzia³u V PAN

Nagrody naukowe … 155



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




