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ZADANIE BADAWCZE NR 1: BADANIA SZKODLIWO ŚCI WYBRANYCH 
SZCZEPÓW F. GRAMINEARUM DLA SIEWEK 15 GENOTYPÓW OWSA  
W WARUNKACH KONTROLOWANEJ TEMPERATURY I WILGOTNO ŚCI 
 
 Badania prowadzono w Katedrze Fitopatologii i Mykologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Objęto nimi 15 genotypów owsa: DC 1832/05, DC 2112/05, DC 
2359/03, DC 239/06, DC 3674/02, POB 1316/08, POB 2842/08, POB 2885/08, POB 3034 
/08, POB 4129-4416/11, STH 0.8124, STH 0.9322, STH 0.9403, STH 0.9423, STH 0.9770 
oraz dwa szczepy Fusarium graminearum Tz 56 uzyskany z ziarniaków traw  
i F. graminearum Tk 235 wyizolowany z korzeni traw, o sprawdzonej chorobotwórczości.  
Doświadczenie infekcyjne założono w fitotronie o ustalonej temperaturze 22-23◦C  
i wilgotności względnej powietrza 85% w maju 2012 roku.  
W trakcie trwania doświadczenia wyrastające siewki owsa doświetlano lampami 
jarzeniowymi o natężeniu światła 18000 luxów.  
 Inokulum badanych szczepów grzyba Fusarium graminearum przygotowano w 
postaci czternastodniowych kultur, które wyrosły na pożywce PDA (gotowy produkt firmy 
Difco) w szalkach Petriego. Do doświadczenia użyto doniczek plastikowych o średnicy 10cm, 
napełnionych uniwersalnym podłożem glebowym z dodatkiem piasku w stosunku 2:1, o pH 
6,5 uprzednio wysterylizowanym dwukrotnie w autoklawie przez 2 godziny w temperaturze 
121◦C. Do badań użyto dobrze wykształconych następnie powierzchniowo odkażonych, 
podkiełkowanych ziarniaków wszystkich badanych genotypów owsa. Wyselekcjonowany 
materiał umieszczano na plastrze pożywki z analizowanym grzybem, a następnie 
przykrywano podłożem wg Mańki (1989). Kontrolę stanowiły podkiełkowane ziarniaki owsa, 
które umieszczano w doniczkach na podłożu bez grzyba. Wszystkie badane genotypy owsa 
wysiewano w czterech powtórzeniach po 25 ziarniaków w każdym. Dla każdego genotypu, 
szczepu grzyba oraz kontroli wysiewano po 100 podkiełkowanych ziarniaków. Wyrastające 
siewki owsa systematycznie podlewano sterylną wodą destylowaną. Doświadczenie trwało 23 
dni, po czym dla siewek z poszczególnych kombinacji doświadczenia ustalono stopień 



porażenia wg 4◦ skali, a następnie określono wskaźniki chorobowe dla roślin  
z wykorzystaniem wzoru McKinney’a. Po określeniu wskaźników chorobowych dla 
poszczególnych powtórzeń obliczono średni wskaźnik dla każdej kombinacji doświadczenia. 
Analizę statystyczną uzyskanych wyników wykonano przy zastosowaniu półprzedziałów 
ufności T- Tukey'a. 
 W wyniku przeprowadzonych obserwacji wykazano, że zarówno w kombinacjach 
doświadczenia z zakażeniem ziarniaków owsa przez Fusarium graminearum szczep Tz 56 jak 
i F. graminearum Tk 235 występowały rośliny z objawami chorobowymi. W przypadku obu 
badanych szczepów F. graminearum notowano ubytki roślin spowodowane zgorzelą przed i 
powschodową. Na podstawie analizy statystycznej wskaźników chorobowych stwierdzono 
zróżnicowaną wrażliwość siewek owsa analizowanych genotypów na porażenie przez badane 
szczepy F. graminearum. 

Analiza statystyczna wartości wskaźników chorobowych wykazała, że sztuczne 
zakażanie podłoża przez szczep F. graminearum Tz 56 istotnie wpłynęło na zdrowotność 
badanych siewek w porównaniu do kontroli w przypadku wszystkich badanych genotypów 
owsa  
 Szczep F. graminearum Tz 56 okazał się najbardziej patogeniczny w stosunku do 
siewek rodów hodowlanych STH 0.9403 oraz POB 1316/08, dla których wartości wskaźnika 
chorobowego wynosiły odpowiednio 80,5 oraz 75,5. Najmniejszą szkodliwość w/w szczepu 
zanotowano w przypadku genotypów: DC 1832/05 i STH 0.9322, dla których wartości 
wskaźnika chorobowego wynosiły odpowiednio 26,5 i 32,0. 
 Przeprowadzone badania wykazały, że sztuczne zakażanie podłoża przez  
F. graminearum szczep Tk 235 w sposób istotny wpłynęło na porażenie siewek owsa  
u wszystkich badanych genotypów w porównaniu do kontroli. 
 Szczep F. graminearum Tk 235 okazał się najbardziej patogeniczny dla genotypów 
STH 0.9403 i STH 0.9423, dla których wartości wskaźnika chorobowego wynosiły 
odpowiednio 70,5 i 70,0, zaś najmniej patogeniczny dla rodów hodowlanych: DC 2112/05, 
POB 4129-4416/11, DC 1832/05 oraz DC 239/06, w przypadku których wartości wskaźnika 
chorobowego wynosiły odpowiednio: 25,5, 26,75, 28,25 i 29,25. 
 Do analizy mykologicznej przeznaczono po 10 siewek każdego genotypu z objawami 
chorobowymi, wydzielonych z każdej kombinacji doświadczenia. Analizowano po 50 
fragmentów z korzeni i pochew liściowych siewek każdego genotypu.  
 Analiza mykologiczna porażonych siewek owsa upoważniła do uznania badanych 
szczepów F. graminearum za przyczynę zgorzeli przed i powschodowej. 
 
ZADANIE BADAWCZE NR 2: ANALIZA CHEMICZNA ZIARNIAKÓW  OWSA NA 
OBECNOŚĆ SAPONIN 
 
Zawartość saponin steroidowych (awenakozyd A i B) w piętnastu genotypach owsa (w tym 
3 nagoziarnowych) oznaczono w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach według 
następującej procedury: 
1. Ziarno oddzielono od plewek przyrośniętych do ziarniaka (w przypadku form 

oplewionych) mechanicznie; 
2. Ziarno zmielono, zliofilizowano, odtłuszczono n-heksanem w aparacie Soxhleta i poddano 

procedurze ekstrakcji (3 niezależne próbki); 
3. Plewki zmielono i poddano procedurze ekstrakcji (3 niezależne próbki); 
4. Ziarno (0,1 g) i plewki (0,5 g) ekstrahowano MeOH w ekstraktorze Dionex ASE 200 

(l20°C, 1500 psi, 3 cykle statyczne); 



5. Ekstrakty zatężono do sucha na wyparce obrotowej i poddano procedurze oczyszczania 
SPE (ekstrakcja do fazy stałej); 

6. Procedura SPE polegała na rozpuszczeniu ekstraktu w 5% MeOH (v/v), naniesieniu go na 
mikrokolumnę SPE (Oasis HLB, 60 mg, 3 ml, Waters), zmyciu zanieczyszczeń 20% MeOH 
(v/v) i elucji awenakozydów 90% MeOH (v/v); 

7. Eluat po SPE z ziarna przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 10 ml  
i uzupełniono MeOH do kreski; 

8. Eluat po SPE z plewek zatężono do sucha na wyparce obrotowej i rozpuszczono w 2 ml 
90% MeOH (v/v); 

9. Próbki przed analizą przefiltrowano w fiolce filtrującej Mini-UniPrep (Whatman)  
z membraną nylonową 0,45 µm i poddano ana1izie UHPLC-MS w trzech powtórzeniach; 

10. Saponiny (awenakozyd A i B) były analizowane na chromatografie cieczowym Waters 
ACQUITY UPLC sprzężonym ze spektrometrem mas Waters TQD w trybie SIM 
(monitorowanie wybranych jonów), jonizacja ujemna. Saponiny rozdzielano na kolumnie 
analitycznej ACQUITY UPLC BEH C18 (1,0 x 100 mm, 1,7 µm) w temperaturze 50°C. 
Zastosowano gradient 0,1% HCOOH-MeCN. 

 
Zawartość awenakozydu A w plewkach przyrośniętych do ziarniaków wynosiła 

od 1,14 (POB 4129-4416/11) do 11,44 µg· g-1 (POB 2842/08), w ziarniakach zaś od 166,24 
(DC 3674/02) do 360,33 µg· g-1 (STH 0.9770). Natomiast zawartość awenakozydu B  
w plewkach wahała się od 0,83 (STH 9322) do 10,88 µg· g-1 (POB 2842/08),  
w ziarniakach od 137,17 (STH 0.9423) do 292,20 µg· g-1 (STH 0.9770). 
 
 
ZADANIE BADAWCZE NR 3: OCENA PORA ŻENIA SIEWEK    
15 GENOTYPÓW OWSA 
 Badania przeprowadzono w 2012 roku na polach Hodowli Roślin  
 Strzelce Sp. z o. o., Grupa IHAR i objęto nimi 15 genotypów owsa. 

W fazie 6-tygodniowych siewek pobrano po 200 roślin każdego genotypu         
i oceniono udział roślin z objawami nekrozy korzeni oraz pochew liściowych, określono 
stopień ich porażenia wg 5 – stopniowej skali, a następnie obliczono wskaźniki chorobowe 
stosując wzór McKinney’a. Uzyskane wartości wskaźników chorobowych opracowano 
statystycznie z wykorzystaniem półprzedziałów ufności T-Tukey’a. 
  
 Udział siewek z objawami chorobowymi wynosił od 10,0% (POB 4129-4416/11) 
do 25,0% (DC 3674/02). 
 Istotnie najwyższe wartości wskaźnika chorobowego zanotowano  
w przypadku genotypów: DC 3674/02 (5,7), DC 2112/05 (5,4), STH 0.8124 (5,3), POB 
2885/08 (5,3), zaś istotnie najniższą wartość stwierdzono u rodu hodowlanego POB 4129-
4416/11 (2,0). 
 

Siewki z objawami chorobowymi, poddano analizie mykologicznej, która została 
przeprowadzona metodą szalkową według ogólnie przyjętych  
w fitopatologii zasad. W tym celu po 50 fragmentów z chorych korzeni i 50  
z pochew liściowych każdego genotypu wyłożono do szalek Petriego wypełnionych pożywką 
mineralną.  Oznaczanie wyrosłych kolonii grzybów do gatunku przeprowadzono na 
pożywkach standardowych (dextrozowo-ziemniaczana - PDA, mineralna SNA, maltozowa, 
Czapek-Dox) z wykorzystaniem właściwych kluczy i monografii. 
 W wyniku analizy mykologicznej siewek uzyskano 1077 izolatów grzybów  
(435 z korzeni i 642 z pochew liściowych) należących do 26 gatunków i form 



niezarodnikujących. Wśród wyosobnionych kolonii 64,81% stanowiły grzyby z rodzaju 
Fusarium. Spośród gatunków patogenicznych wyosobniono:  F. culmorum (36,82% ogółu 
Fusarium spp.), F. solani (9,88% wszystkich Fusarium spp.), F. avenaceum, którego izolaty 
stanowiły 8,6% wszystkich Fusarium spp., F. sporotrichioides (4,3% wszystkich Fusarium 
spp.), F. equiseti (0,72% wszystkich Fusarium spp.), F. graminearum (0,57% wszystkich 
Fusarium spp.), F. crookwellense (0,29% wszystkich Fusarium spp.) Pozostałe gatunki tego 
rodzaju reprezentowane były przez: F. oxysporum (32,66% wszystkich Fusarium spp.)  
i F. poae (6,16 % wszystkich Fusarium spp.).  
 
 
ZADANIE BADAWCZE NR 4: BADANIE ZDROWOTNO ŚCI ROŚLIN W FAZIE 
DOJRZAŁO ŚCI WCZESNO-WOSKOWEJ ZIARNA     
 

Badania przeprowadzono w 2012 roku na polach Hodowli Roślin w Strzelcach. Objęto 
nimi 15 genotypów owsa. 

W fazie dojrzałości wczesno-woskowej ziarna (83 w skali Zadoks’a) pobierano po 200 
źdźbeł (4x50) każdego z 15 badanych genotypów owsa w celu określenia udziału źdźbeł  
z nekrozą korzeni oraz dolnych międzywęźli, oceny stopnia porażenia źdźbeł na podstawie 5° 
skali oraz obliczenia wartości wskaźników chorobowych z wykorzystaniem wzoru 
McKinneya. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie z wykorzystaniem 
półprzedziałów ufności T-Tukey’a. 
 Procent roślin z objawami nekrotycznych smug na dolnych międzywęźlach oraz 
zgnilizny korzeni wynosił od 7,5% w przypadku rodu hodowlanego STH 0.8124 do 
49,0% w przypadku rodu hodowlanego POB 2885/08. Średni odsetek źdźbeł 
wykazujących objawy porażenia wynosił 28,2%. 
 Analiza statystyczna wykazała, że wartości wskaźników chorobowych obliczone dla 
porażonych źdźbeł poszczególnych genotypów różniły się istotnie. Najwyższy wskaźnik 
chorobowy zanotowano w przypadku rodu hodowlanego POB 2885/08 – 20,8, najniższy 
zaś w przypadku rodu hodowlanego STH 0.8124 – 2,5. 

Rośliny z objawami chorobowymi poddano analizie mykologicznej, która została 
przeprowadzona metodą szalkową według ogólnie przyjętych  
w fitopatologii zasad. Analiza mykologiczna korzeni i dolnych międzywęźli źdźbeł 
dostarczyła 1356 izolatów grzybów, w tym 618 z korzeni i 738 z dolnych międzywęźli. 
Najliczniej były wyosabniane grzyby z rodzaju Fusarium i stanowiły one 90,41% 
wszystkich uzyskanych kolonii grzybów. Izolaty F. culmorum stanowiły 77,32% 
wszystkich Fusarium spp. z korzeni i podstawy źdźbła. Pozostałe gatunki z rodzaju 
Fusarium były reprezentowane przez: F. avenaceum (1,96% wszystkich Fusarium spp.),  
F. crookwellense (1,41% wszystkich Fusarium spp.) F. equiseti (0,24% wszystkich Fusarium 
spp.), F. graminearum (0,16 % wszystkich Fusarium spp.), F. oxysporum (16,39% 
wszystkich Fusarium spp.), F. solani (2,28% wszystkich Fusarium spp.) i F. sporotrichioides 
(0,24% wszystkich Fusarium spp.).  

 
Przeprowadzone badania wykazały, że główną przyczyną uszkodzenia korzeni  

i podstawy źdźbła owsa okazał się gatunek Fusarium culmorum. Wyniki analizy 
mykologicznej porażonych organów wskazują na udział w powodowaniu chorób 
podsuszkowych owsa również gatunków F. avenaceum i F. crookwellense. 

 
 
 
 



ZADANIE BADAWCZE NR 5: OKRE ŚLENIE PORAŻENIA WIECH OWSA PRZEZ 
GRZYBY Z RODZAJU FUSARIUM 
 

Badania przeprowadzono w 2012 roku na polach Hodowli Roślin w Strzelcach. Objęto 
nimi 15 genotypów owsa. 

W fazie dojrzałości pełnej ziarna (92 w skali Zadoksa) określono procentowy udział 
wiech z objawami fuzariozy na poletkach obsianych badanymi genotypami owsa. Po 20 
wiech każdego genotypu z objawami chorobowymi zostało pobranych w celu 
przeprowadzenia analizy mykologicznej. Analizowano po 100 ziarniaków i 100 plew każdego 
badanego genotypu owsa. Analizę mykologiczną przeprowadzono metodą szalkową według 
ogólnie przyjętych zasad w fitopatologii.  

Udział wiech z objawami fuzariozy wahał się od 0 (DC 1832/05) do 6% (STH 
0.9403). 

W wyniku analizy mykologicznej ziarniaków uzyskanych z wiech 
z objawami fuzariozy wyosobniono 734 izolaty grzybów należących do  
10 gatunków, w tym 566 z ziarniaków kiełkujących i 168 z ziarniaków niekiełkujących. 
Analiza mykologiczna plew dostarczyła 738 izolatów grzybów należących do 9 gatunków. 

Główną przyczyną fuzariozy wiech owsa okazały się gatunki  
F. poae i F. culmorum, których izolaty stanowiły odpowiednio: 77,97% i 11,87% 
wszystkich Fusarium spp. uzyskanych z ziarniaków analizowanych genotypów owsa 
oraz: 65,45% i 20,61% izolatów Fusarim spp. uzyskanych z plew. Spośród gatunków  
z rodzaju Fusarium z porażonych wiech wyosobniono także: F. sporotrichioides, F. equiseti, 
F. oxysporum oraz  F. tricinctum. 
 
ZADANIE BADAWCZE NR 6: OCENA PODATNO ŚCI WIECH OWSA NA 
PORAŻENIE PRZEZ FUSARIUM SPP. W WARUNKACH ŚCISŁEGO 
DOŚWIADCZENIA POLOWEGO 
 
 Wrażliwość 15 genotypów owsa na porażenie wiech przez Fusarium spp. określono na 
podstawie ścisłego doświadczenia polowego ze sztucznym zakażaniem wiech w czasie 
kwitnienia przez F. culmorum nr 846, F. equiseti nr 20 i F. sporotrichioides nr 88. 
Doświadczenie założono na polach doświadczalnych k. Zamościa.  
 Materiał infekcyjny stanowiła zawiesina konidiów badanych szczepów Fusarium spp., 
o zagęszczeniu 5 ⋅  105 zarodników ⋅ 1 ml-1.  

Zawiesiną każdego z badanych szczepów zakażano po 80 wiech poszczególnych 
genotypów. Inokulację przeprowadzono przy pomocy rozpylacza ogrodniczego, używając  
4 ml materiału infekcyjnego na 1 wiechę. Wiechy z kombinacji kontrolnej opryskano tylko 
wodą destylowaną.   

Po zakażeniu wiechy okrywano foliowymi osłonami i tym sposobem przez 48 godzin 
chroniono materiał zakaźny przed prądami powietrza i wysychaniem.  

W fazie dojrzałości pełnej ziarna wiechy zainokulowane i kontrolne ścinano,  
a następnie mechanicznie przy pomocy młocarni wydzielano z nich ziarniaki, po czym 
określono liczbę ziarniaków w wiesze, plon ziarna z 40 wiech (4x10 wiech) oraz masę 1000 
ziaren. Uzyskane wyniki porównano z kontrolą i opracowano statystycznie wykorzystując 
półprzedziały ufności T - Tukey’a. 

Analiza statystyczna wykazała istotne różnice w liczbie ziarniaków w wiesze  
w wyniku porażenia przez F. culmorum, w porównaniu do kontroli u 12 genotypów owsa. 
Najwyższy ubytek liczby ziarniaków w wiesze stwierdzono u rodu hodowlanego DC 239/06 – 
33,45%, najniższy zaś 7% w przypadku rodu hodowlanego STH  0.9403%. 



Na podstawie średniej z jednego roku badań stwierdzono, że sztuczne zakażanie wiech 
przez F. culmorum wpłynęła istotnie na obniżkę plonu ziarna u 15 analizowanych genotypów 
owsa. Najwyższy ubytek plonu ziarna z 10 wiech zanotowano w przypadku rodu 
hodowlanego DC 239/06 – 49,01%, najniższy zaś dla rodów hodowlanych STH 0.9403 – 
15,64% oraz POB 3034 – 15,65%. 

 Sztuczne zakażanie wiech przez F. culmorum wpłynęło istotnie na obniżenie masy 
1000 ziaren u 12 badanych genotypów owsa. Redukcja MTZ wynosiła od 0,3% (DC 3674/02) 
do 40,07% (STH 0.9770). 
 Na podstawie średniej z jednego roku badań z kombinacji doświadczenia ze 
sztucznym zakażaniem wiech przez F. equiseti zanotowano istotne różnice  
w liczbie ziarniaków w porównaniu do kontroli dla 5 genotypów. Najwyższy ubytek liczby 
ziarniaków w wiesze zanotowano dla rodu hodowlanego DC 2112/05 – 32,79%, zaś najniższy 
dla rodu hodowlanego POB 3034/08 – 0,2%.  

Natomiast istotne różnice w plonie ziarna zanotowano dla 10 analizowanych 
genotypów owsa. Redukcja plonu ziarna wynosiła od 0,37% (POB 3034/08) do 38,21% 
(DC 2112/05). 

 Stwierdzono, że sztuczne zakażanie wiech przez F. equiseti wpłynęło istotnie na 
redukcję masy 1000 ziaren w przypadku 5 genotypów owsa. Obniżka MTZ wahała się od 
0,44% (STH 0.8124) do 31,48% (DC 239/06).  
  W wyniku analizy statystycznej liczby ziarniaków w wiesze stwierdzono istotne 
różnice w liczbie ziarniaków w wyniku sztucznego zakażania wiech przez F. sporotrichioides 
dla 10 genotypów owsa, natomiast istotne różnice w plonie ziarna w porównaniu do kontroli 
zanotowano w przypadku 11 analizowanych genotypów owsa. Stwierdzono również, że 
sztuczne zakażanie wiech przez F. sporotrichioides wpłynęło istotnie na obniżkę masy 1000 
ziaren w przypadku 8 genotypów owsa. 
 Ubytek liczby ziarniaków w wiesze w kombinacji doświadczenia  
z F. sporotrichioides wynosił od 0,28% (STH 0.8124) do 41,22% (DC 3674/02). Natomiast 
redukcja plonu ziarna w tej kombinacji doświadczenia wynosiła od 1,15% (STH 0.8124) 
do 49,8% (DC 3674/02), zaś obniżka MTZ badanych genotypów wynosiła od 0,88% (STH 
0.8124) do 27,66% (STH 0.9770). 
 Spośród badanych szczepów Fusarium spp. najbardziej szkodliwym dla wiech 
analizowanych genotypów owsa okazał się gatunek F. culmorum, który przeciętnie 
obniżył plon ziarna o 33,45%. 
 
 
ZADANIE BADAWCZE NR 7: ANALIZA CHEMICZNA ZIARNIAKÓW  
POCHODZĄCYCH Z WIECH INOKULOWANYCH F. CULMORUM,   F. EQUISETI 
I F. SPOROTRICHIOIDES NA ZAWARTO ŚĆ MYKOTOKSYN 
 
Badania przeprowadzono w Katedrze Chemii UP w Poznaniu. Objęto nimi 15 
genotypów owsa: DC 1832/05, DC 2112/05, DC 2359/03, DC 239/06, DC 3674/02, POB 
1316/08, POB 2842/08, POB 2885/08, POB 3034 /08, POB 4129-4416/11, STH 0.8124, 
STH 0.9322, STH 0.9403, STH 0.9423, STH 0.9770. 

W próbach ziarna uzyskanego z wiech inokulowanych Fusarium culmorum,  
F. equiseti i F. sporotrichioides oznaczono jakościowo i ilościowo zawartość mikotoksyn. 

Ze względu na zastosowanie do inokulacji szczepów F. culmorum,  
F. equiseti i F. sporotrichioides analizowane były toksyny należące do trichotecenów grupy A 
i B. Analizę wykonano w następujących etapach: zmielenie próby ziarna młynkiem 
laboratoryjnym (WŻ-1), następnie ekstrakcja mieszaniną acetonitrylu i wody w stosunku 



objętościowym 82 do 18 oraz filtrowanie ekstraktów przez sączki celulozowe na lejkach 
Büchnera pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymane ekstrakty oczyszczano metodą ekstrakcji 
do fazy stałej przy użyciu kolumienek wypełnionych mieszaniną węgla aktywnego, celitu  
i obojętnego tlenku glinu w stosunku wagowym 5:9:4. Kolumienki przemywano mieszaniną 
acetonitrylu i wody (82:18 v/v). Oczyszczone ekstrakty w następnym etapie odparowywano 
do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem za pomocą wyparki próżniowej, a następnie 
przenoszono ilościowo do probówek reakcyjnych i odparowywano do sucha w strumieniu 
azotu. Analizę ekstraktów wykonano przy pomocy chromatografu gazowego (Hewlett 
Packard 6890) wyposażonego w kwadrupolowy detektor mas (Hewlett Packard 5972 A). 
Rozdział chromatograficzny odbywał się na kapilarnej kolumnie chromatograficznej HP-5MS 
(30,0 m, 0,25 µm). Przed analizą próbki przeprowadzono w pochodne trimetylosililowe w 
reakcji z trimetylosililoimidazolem oraz trichlorosilanem. Analizę ilościową przeprowadzono 
metodą wzorca zewnętrznego przy aparacie pracującym w trybie monitorowania wybranych 
jonów (SIM), charakterystycznych dla odpowiedniej toksyny. Celem potwierdzenia obecności 
w próbie oznaczanych toksyn wykonano analizę w pełnym zakresie mas (od 100 – 700 amu) 
dostarczającą widmo masowe, które porównano z analogiczne otrzymanym widmem dla 
standardu. Widmo to wraz z odpowiednim czasem retencji stanowiło podstawę do 
identyfikacji toksyny. Uzupełnieniem analizy jakościowej było porównanie względnych 
wysokości wybranych jonów w trakcie analizy ilościowej. Otrzymane wyniki poddano 
obróbce w programie Chem Station wyznaczając ilościową zawartość toksyn  
w analizowanych próbach owsa. 

 W ziarnie pochodzącym z wiech sztucznie zakażanych  
F. culmorum stwierdzono obecność  deoksyniwalenolu i jego  acetylowych pochodnych (3Ac 
DON, 15AcDON) oraz niwalenolu i fuzarenonu X, średnia zawartość tych związków 
wynosiła: DON –  4,456 mg ·kg-1, 3AcDON – 1,081 mg ·kg-1, 15AcDON –  0,071mg ·kg-1, 
NIV –  0,200 mg ·kg-1, FUS X – 0,032 mg ·kg-1. 

W ziarnie pochodzącym z wiech inokulowanych przez  
F. equiseti średnia zawartość związków trichotecenowych z grupy A wynosiła: HT- 2 
toksyna - 0,037 mg ·kg-1, diacetoksyscirpenol (DAS) – 0,003 mg ·kg-1,  scirpentriol (STO) 
– 0,112 mg ·kg-1, T-2 triol – 0,009 mg ·kg-1,T-2 tetraol – 0,021mg ·kg-1. 

 W próbach pochodzących z tej kombinacji doświadczenia oznaczono także 
trichoteceny z grupy B: DON – 0,201 mg ·kg-1, 3AcDON – 0,040 mg ·kg-1, 15AcDON – 
0,114 mg ·kg-1, NIV – 0,698 mg ·kg-1, (FUS X) – 0,066 mg ·kg-1. 

W ziarnie pochodzącym z wiech inokulowanych przez F. sporotrichioides średnia 
zawartość związków trichotecenowych z grupy A wynosiła: T–2 toksyna –  
0,039 mg ·kg-1, HT- 2 toksyna: 0,663 mg ·kg-1, diacetoksyscirpenol (DAS) –  
0,010 mg ·kg-1,  scirpentriol (STO) - 0,141 mg ·kg-1, T-2 triol – 0,025 mg ·kg-1, T-2 tetraol - 
0,152 mg ·kg-1. 

 
Najważniejsze osiągnięcia:  
Na podstawie wyników testu fitotronowego wykazano, że gatunek F. graminearum 

może być przyczyną zgorzeli siewek owsa w warunkach umiarkowanej temperatury  
i wilgotności. Wskazano genotyp DC 1832/05 jako najmniej wrażliwy na porażenie siewek 
przez badane szczepy F. graminearum, oraz STH 0.9403, który okazał się najbardziej 
wrażliwy na infekcję siewek przez ten gatunek. 
 Ustalono poziom zawartości awenakozydów A i B w ziarnie i plewkach, 
analizowanych genotypów owsa. Najwyższy poziom awenakozydów A i B stwierdzono  
w przypadku ziarniaków rodu hodowlanego STH 0.9770 odpowiednio na poziomie  



360,33 µg·g-1i 292,20 µg·g-1. W przypadku plewek najwyższy poziom awenakozydu A 
zanotowano dla rodu hodowlanego POB 2842/08 -  11,44 µg·g-1, zaś awenakozydu B dla 
rodu hodowlanego POB 2842/08 - 10,88 µg·g-1. 

Wykazano, że grzyby z rodzaju Fusarium są główną przyczyną chorób 
podsuszkowych owsa. Ważnym patogenem owsa uprawianego w Polsce,  
w 2012 r. okazał się gatunek F. culmorum. Ze względu na dużą szkodliwość tego gatunku 
dla zbóż,  należy uwzględnić go w hodowli nowych odmian owsa. 

Określono, że przyczyną fuzariozy wiech owsa w 2012 roku były gatunki F. poae  
i F. culmorum. Ponadto na wiechach owsa stwierdzono występowanie toksynotwórczych 
gatunków F. equiseti i F. sporotrichioides. 

Po raz pierwszy w Polsce określono szkodliwość F. equiseti dla wiech owsa oraz 
stwierdzono jego zdolność do wytwarzania w porażonym ziarnie związków trichotecenowych 
z grupy A i B. Analizowany szczep F. equiseti wytwarzał w ziarnie owsa znaczne ilości 
niwalenolu – do 2,498 mg·kg-1, ponadto w ziarnie wszystkich analizowanych genotypów 
owsa produkował HT-2 toksynę, scirpentriol i T-2 tetraol.  

Wytypowano także genotypy o najmniejszej podatności na porażenie wiech  przez  
F. culmorum, F. equiseti i F. sporotrichioides.  Na podstawie ubytku plonu ziarna  
z jednego roku badań najmniej podatnymi na fuzariozę wiech powodowaną przez trzy 
badane gatunki Fusarium okazały się rody hodowlane POB 3034/08 (ubytek plonu 9%) 
oraz STH 0.8124 (ubytek plonu 9,5%),  najbardziej podatnym genotypem był DC 239/06 
(ubytek plonu 35%). 

W badanych warunkach ze sztucznym zakażaniem wiech przez analizowane gatunki 
Fusarium, ubytek plonu ziarna wyceniono średnio na 26,37%. Najbardziej szkodliwym dla 
wiech analizowanych genotypów owsa okazał się gatunek F. culmorum, który średnio 
obniżył plon ziarna o 33,45%. 

Wykazano, że F. culmorum porażając wiechy owsa wytwarzał w porażonym ziarnie 
głównie deoksyniwalenol (od 0,129 do 13,996 mg·kg-1). Ponadto gatunek ten produkował  
acetylowe pochodne deoksyniwalenolu – 3AcDON i 15AcDON oraz niwalenol  
i fuzarenon X. Potwierdzono, że gatunek F. sporotrichioides, ma zdolność wytwarzania  
w porażonym ziarnie silnie toksycznych metabolitów - związków trichotecenowych z grupy 
A, stąd uznano ten gatunek za ważny w powodowaniu fuzariozy wiech.  

 


