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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2014 roku 
 

„Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i 

szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża”, nr 28 

 
 Zespół badawczy: 

 

Kierownik zadania 
imię i nazwisko stopień i tytuł naukowy miejsce zatrudnienia 

Elżbieta Mielniczuk Dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie 

wykonawcy zadania 
Imię i nazwisko stopień i tytuł naukowy miejsce zatrudnienia 

Irena Kiecana Prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy 

 w Lublinie 

Małgorzata Cegiełko Dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie 

Alina Pastucha Dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie 

Anna Stochmal Prof. dr hab. IUNG, PIB Puławy 

Juliusz Perkowski Prof. dr hab.  Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu 

 

Temat badawczy 1: Ocena zdrowotności liści 15 genotypów owsa w fazie 

dojrzałości mlecznej ziarna. 
 

Cel tematu badawczego 1: Celem tematu jest określenie stopnia porażenia liści 

wybranych genotypów owsa oraz ustalenie przyczyny tego schorzenia i wytypowanie 

genotyów najmniej podatnych na porażenie przez grzyby powodujące plamistości. 

W fazie dojrzałości mlecznej ziarna (77 w skali Zadoksa), na polach Hodowli Roślin 

w Strzelcach przeprowadzono ocenę porażenia liści 15 genotypów owsa: DC 06011-8, DC 

06182/4, DC 07116-11/2, DC 14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, POB 4109/10, 

POB 5733/10, POB 6020/10, STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695 i Denar.  

Do badań laboratoryjnych pobrano po 50 liści w czterech powtórzeniach, czyli razem 200 

liści dla każdego analizowanego genotypu owsa. W laboratorium określono stopień porażenia  

poszczególnych liści owsa w oparciu o dziewięciostopniową skalę graficzną, gdzie  

0° oznacza liście bez objawów, natomiast 8º największe porażenie - ponad 80% powierzchni 

liścia. Obliczono także wartości indeksu porażenia liści wg wzoru McKinneya (wg Kiecana  

i in. 2003), a uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystując półprzedziały ufności 

T-Tukey’a (Żuk 1989). Porażone fragmenty liści wszystkich badanych genotypów wyłożono 

do komór wilgotnościowych w celu ustalenia przyczyny porażenia na podstawie 

mikroskopowych badań zarodników.  

Liście z objawami plamistości poddano także analizie mykologicznej metodą 

szalkową według ogólnie przyjętych w fitopatologii zasad. W tym celu po 100 fragmentów 

chorych liści każdego genotypu wyłożono do szalek Petriego – po 50 fragmentów na podłoże 
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mineralne i po 50 fragmentów każdego genotypu na podłoże OW. Oznaczanie wyrosłych 

kolonii grzybów do gatunku przeprowadzono na pożywkach standardowych  

z wykorzystaniem odpowiednich kluczy i monografii (Mielniczuk i in. 2010).  

 

Obserwacje polowe przeprowadzone w fazie dojrzałości mlecznej ziarna, wykazały 

występowanie liści z objawami nekrotycznych plam na powierzchni blaszek liściowych u 

wszystkich badanych genotypów owsa. Jakkolwiek stwierdzono różnice  

w podatności analizowanych genotypów na infekcję liści powodowaną przez grzyby. 

Procent porażonych liści wahał się od 24,5 (POB 4109/10) do 77,5 (DC 06011-8). 

Najwyższy wskaźnik indeksu porażenia liści u badanych genotypów owsa zanotowano  

w przypadku rodu hodowlanego POB 6020/10 – 30,44, zaś najniższy u rodu hodowlanego 

POB 4109/10 - 5,06. Na powierzchni blaszek liściowych badanych genotypów owsa, w 

miejscu nekrotycznych plam, najczęściej obserwowano zarodnikowanie grzybów: Alternaria 

alternata, Stagonospora avenae, Cladosporium cladosporioides, Drechslera avenae, 

Bipolaris sorokiniana i Exserohilum pedicellatum. W wyniku analizy mykologicznej liści 15 

genotypów owsa na pożywce mineralnej uzyskano 728 izolatów grzybów należących do 15 

gatunków i form niezarodnikujących, natomiast na pożywce owsianej Wyosobniono 628 

kolonii grzybów należących do 20 gatunków i form niezarodnikujących. Spośród gatunków 

uznanych za patogeniczne dla zbóż uzyskiwano Bipolaris sorokiniana (3,3% ogółu 

wyosobnień na podłożu mineralnym i 5,09% na pożywce OW), Drechslera avenae (0,82%  

i 10,99%), Fusarium avenaceum (1,37% i 2,39%) i F. sporotrichioides (0,14% i 4,78%). 

Ponadto na pożywce OW uzyskiwano Exserohilum pedicellatum, i Stagonospora avenae, 

których izolaty stanowiły odpowiednio 0,64% i 1,27% wszystkich grzybów na tym podłożu 

hodowlanym, a także F. graminearum – 1,43% ogółu wyosobnień. Natomiast z podłoża 

mineralnego wyosabniano gatunek F. culmorum, którego izolaty stanowiły 0,27% wszystkich 

kolonii uzyskanych na tej pożywce.  
 

Wnioski: 

 

- Udział w uszkadzaniu liści analizowanych genotypów owsa  miały gatunki Bipolaris 

sorokiniana, Drechslera avenae oraz Stagonospora avenae 

- Ze względu na dużą szkodliwość Stagonospora avenae w porażaniu liści owsa, należy 

uwzględnić tego patogena w hodowli nowych odmian 

- Ród hodowlany POB 4109/10, należy zalecić jako testowy w badaniach podatności  

na porażenie przez Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae i Stagonospora avenae, 

ponieważ w analizowanych warunkach charakteryzował się najmniejszą wartością indeksu 

porażenia liści 
 

 

Temat badawczy 2: Badanie zdrowotności 15 genotypów owsa w fazie dojrzałości 

wczesno-woskowej ziarna. 

 
Cel tematu badawczego 2: Celem tematu jest określenie stopnia porażenia źdźbeł 

wybranych genotypów owsa oraz ustalenie przyczyny tego schorzenia i wskazanie 

genotypów najmniej podatnych na porażenie przez grzyby powodujące choroby 

podsuszkowe. 

Badania przeprowadzono w 2014 roku na polach Hodowli Roślin Strzelce, Sp. z o. o., 

Gr IHAR. Objęto nimi 15 genotypów owsa: DC 06011-8, DC 06182/4, DC 07116-11/2, DC 

14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, POB 4109/10, POB 5733/10, POB 6020/10, 

STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695 i Denar. Lustracja polowa została 

przeprowadzana w fazie dojrzałości wczesno-woskowej ziarna (83 w skali Zadoksa), podczas 

której pobrano po 200 źdźbeł każdego z 15 genotypów owsa do badań laboratoryjnych.  

W laboratorium dla każdego genotypu określono procent źdźbeł z objawami nekrozy  
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na korzeniach i na dolnych międzywęźlach, następnie oceniono stopień porażenia źdźbeł wg 

pięcio - stopniowej skali (0 – brak objawów chorobowych, 5- ponad 75% podstawy źdźbła 

objęta nekrozą, wg Eng-Chong Pua, po czym obliczono wskaźniki chorobowe  

z wykorzystaniem wzoru Mc Kinney’a (wg Kiecana i in. 2003). Ponadto przeprowadzono 

analizę statystyczną uzyskanych wyników z wykorzystaniem półprzedziałów ufności  

T-Tukey’a (Żuk 1989).  

Porażone źdźbła pobrane do badań poddano analizie mykologicznej, która została 

przeprowadzona metodą szalkową według ogólnie przyjętych w fitopatologii zasad. W tym 

celu po 100 fragmentów z porażonych korzeni i po 100 ze źdźbeł wyłożono do szalek 

Petriego wypełnionych podłożem hodowlanym. Oznaczanie wyrosłych kolonii grzybów do 

gatunku przeprowadzono na pożywkach standardowych z wykorzystaniem odpowiednich 

kluczy i monografii.  
 

Procent roślin z objawami nekrotycznych smug na dolnych międzywęźlach oraz 

nekrozy korzeni wynosił od 6% w przypadku rodu hodowlanego POB 525/10 do 19%  

w przypadku rodu hodowlanego STH 1.230. Średni odsetek źdźbeł wykazujących objawy 

porażenia wynosił 12,9%. 

 Analiza statystyczna wykazała, że wartości wskaźników chorobowych obliczone dla 

porażonych źdźbeł poszczególnych genotypów różniły się istotnie. Najwyższy wskaźnik 

chorobowy zanotowano w przypadku rodów hodowlanych STH 1.230 oraz STH 3.695 – 7,2, 

najniższy zaś w przypadku rodu hodowlanego POB 525/10 – 2,1. 

Analiza mykologiczna korzeni i dolnych międzywęźli źdźbeł dostarczyła 2913 

izolatów grzybów, w tym  1417 z korzeni i 1496 z dolnych międzywęźli. Najliczniej były 

wyosabniane grzyby z rodzaju Fusarium i stanowiły one 83,6% wszystkich uzyskanych 

kolonii grzybów. Izolaty F. culmorum stanowiły 48,38% wszystkich Fusarium spp. 

uzyskanych z korzeni i podstawy źdźbła. Pozostałe gatunki z rodzaju Fusarium były 

reprezentowane przez: F. avenaceum (15,24% wszystkich Fusarium spp.), F. crookwellense 

(2,54% wszystkich Fusarium spp.), F. equiseti (1,48 % wszystkich Fusarium spp.),  

F. oxysporum (26,03 % wszystkich Fusarium spp.), F. poae (0,41% wszystkich Fusarium 

spp.), F. solani (4,52% wszystkich Fusarium spp.) i F. sporotrichioides (1,40% wszystkich 

Fusarium spp.). Ponadto z korzeni i podstawy źdźbła owsa wyizolowano kolonie należące do: 

Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, 

Drechslera biseptata, Penicillium verrucosum var. cyclopium, Sordaria fimicola, 

Trichoderma koningii oraz form niezarodnikujących. 

 
Wnioski: 

 

- 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, F. crookwellense, F. equiseti,  

F. solani i F. sporotrichioides. 

 

- Przyjmując za kryterium oceny warość wskaźnika chorobowego najbardziej bezpiecznym 

do uprawy, w warunkach zagrożenia porażeniem przez grzyby z rodzaju Fusarium, wydaje 

się być ród hodowlany POB 525/10. 
 

Temat badawczy 3: Badania nad fuzariozą wiech owsa 
 

Cel tematu badawczego 3: Celem tematu jest określenie nasilenia fuzariozy wiech wybranych 

genotypów owsa oraz ustalenie przyczyny tego schorzenia w różnych rejonach Polski. 

 

Badania przeprowadzono w 2014 roku na polach na polach Hodowli Roślin Danko 

Sp. z o. o. w Kopaszewie, Małopolskiej Hodowli Roślin HBP, Sp. z o. o. w Polanowicach 
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oraz Hodowli Roślin Strzelce, Sp. z o. o., Gr IHAR. Objęto nimi 15 genotypów owsa: DC 

06011-8, DC 06182/4, DC 07116-11/2, DC 14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, 

POB 4109/10, POB 5733/10, POB 6020/10, STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695 

 i Denar. W fazie dojrzałości pełnej ziarna (92 w skali Zadoksa) w trzech wyżej 

wymienionych lokalizacjach kraju, określono procentowy udział wiech z objawami fuzariozy 

analizując w każdej z nich po 400 wiech każdego genotypu – 4x100 wiech w różnych 

miejscach zasiewu. Porażone wiechy każdego z 15 genotypów pobrano do badań 

laboratoryjnych. W laboratorium przeprowadzono analizę mykologiczną, do której 

przeznaczano po 100 ziarniaków i 100 plew każdego badanego genotypu owsa, z każdej 

analizowanej lokalizacji, sposób jej prowadzenia był taki jak w przypadku wcześniejszych 

badań owsa (Mielniczuk 2001, Kiecana i in. 2005). 

 

Udział wiech z objawami fuzariozy na polach Hodowli Roślin Danko w Kopaszewie  

wahał się od 0,25% (DC 06182/4, POB 5733/10, STH 1.230) do 1% (POB 961-1344/13), 

przy czym w przypadku czterech rodów hodowlanych nie obserwowano typowych dla 

fuzariozy oznak etiologicznych. Odsetek wiech wykazujących objawy fuzariozy, ustalony na 

polach Małopolskiej Hodowli Roślin w Polanowicach wynosił od 0,5%  (STH 3.695, Denar) 

do 3% (DC 06011-8), przy czy w przypadku jednego genotypu – STH 2.388 nie zanotowano 

wiech z typowymi dla fuzariozy oznakami etiologicznymi, zaś na polach Hodowli Roślin 

Strzelce procent wiech z objawami fuzariozy wahał się od 0,25% do 4% (STH 6.695),  

w przypadku czterech rodów hodowlanych nie obserwowano wiech wykazujących oznaki 

etiologiczne. 

W wyniku analizy mykologicznej ziarniaków uzyskanych z wiech 

z objawami fuzariozy wzrastających na polach Hodowli Roślin Danko wyosobniono 1478 

izolatów grzybów, w tym 1396 z ziarniaków kiełkujących i 82 z ziarniaków niekiełkujących, 

przy czym grzyby z rodzaju Fusarium stanowiły 6,8% ogółu wyosobnień z ziarniaków owsa. 

Analiza mykologiczna plew dostarczyła 1450 izolatów grzybów, z czego 7, 6% stanowiły 

izolaty Fusarium spp. 

Przyczyną fuzariozy wiech owsa uprawianego w woj. wielkopolskim – Hodowla 

Roślin Danko okazały się gatunki F. poae, F. sporotrichioides i F. culmorum , których izolaty 

stanowiły odpowiednio: 82,86%; 9,52% i 7,62% wszystkich Fusarium spp. uzyskanych  

z ziarniaków i plew analizowanych genotypów owsa. 

Analiza mykologiczna ziarniaków i plew wyosobnionych z wiech z objawami 

fuzariozy wzrastających w woj. małopolskim - MHR Polanowice dostarczyła 2950 izolatów 

grzybów, w tym 734 z ziarniaków kiełkujących, 738 z ziarniaków niekiełkujących i 1478  

z plew. Wśród uzyskanych koloni grzybów izolaty Fusarium spp. stanowiły 49,3% ogółu 

wyosobnień z ziarniaków i 32,7% wszystkich grzybów wyosobnionych z plew. Z ziarniaków 

uzyskano: F. poae, F. tricinctum i F. avenaceum, których izolaty stanowiły odpowiednio 

96,42%, 3,31% i 0,27% wszystkich Fusarium spp. z ziarniaków.  Natomiast z plew uzyskano 

F. poae, F. tricinctum i F.equiseti, których izolaty stanowiły odpowiednio: 75,62%, 13,64%  

i 10,74% ogółu wyosobnień z plew. 

W wyniku analizy mykologicznej ziarniaków i plew uzyskanych z wiech 

z objawami fuzariozy, wzrastających na polach Hodowli Roślin Strzelce wyosobniono 2892 

izolaty grzybów, w tym 1162 z ziarniaków kiełkujących i 234 z ziarniaków niekiełkujących 

oraz 1496 z plew. Kolonie grzybów z rodzaju Fusarium stanowiły 27,8% ogółu wyosobnień  

z ziarniaków i były reprezentowane przez: F. poae (85,05% wszystkich Fusarium spp.  

z ziarniaków), F. tricinctum (8,25% wszystkich Fusarium spp. z ziarniaków), F. culmorum 

(5,67% wszystkich Fusarium spp. z ziarniaków) i F. avenaceum (1,03% wszystkich Fusarium 

spp. z ziarniaków). Natomiast w przypadku plew gatunki z rodzaju Fusarium stanowiły 

24,6% wszystkich grzybów uzyskanych z plew, w tym kolonie F. poae stanowiły 86,96%,  

F. culmorum 8,7%, F. tricinctum 3,8% i F. oxysporum 0,54%.  
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Wnioski:  

- W badanych warunkach uprawy fuzarioza wiech owsa występowała powszechnie,  

przy czym udział porażonych wiech nie przekraczał 4%. 

- Fuzariozę wiech owsa w analizowanych warunkach uprawy powodowały głównie gatunki 

Fusarium poae, Fusarium  culmorum i F. tricinctum. 
 

Temat badawczy 4: Ocena podatności wiech 15 genotypów owsa na porażenie 

przez Fusarium spp. na podstawie ścisłego doświadczenia polowego. 
 

Cel tematu badawczego 4: Celem tematu jest wytypowanie genotypów charakteryzujących 

się najmniejszą podatnością na porażenie wiech przez trzy wybrane gatunki z rodzaju 

Fusarium na podstawie analizy elementów struktury plonu. 

 Podatność wiech wybranych 15 genotypów owsa (DC 06011-8, DC 06182/4,  

DC 07116-11/2, DC 14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, POB 4109/10,  

POB 5733/10, POB 6020/10, STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695 i Denar) na 

porażenie przez F. avenaceum, F. crookwellense i F. equiseti określono na podstawie ścisłego 

doświadczenia polowego ze sztucznym zakażaniem wiech w fazie kwitnienia. Rośliny 

badanych genotypów owsa, których wiechy sztucznie zakażano zostały wysiane na poletkach 

doświadczalnych, o powierzchni 10 m
2
 każde, zlokalizowanych koło Zamościa, woj. 

lubelskie. Materiał infekcyjny w przypadku każdego szczepu: F. avenaceum,  

F. crookwellense i F. equiseti stanowiła zawiesina konidiów, o zagęszczeniu 5x10
5 

zarodników • ml
-1

, którą zakażano po 100 wiech każdego genotypu.   

 

Inokulację wiech 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 osłonami foliowymi i tym sposobem 

przez 24 godziny chroniono materiał zakaźny przed prądami powietrza i wysychaniem.  

 W fazie dojrzałości pełnej ziarna, wiechy zainokulowane każdym z trzech gatunków 

Fusarium i wiechy kontrolne ścinano, a nastepnie wydzielono ziarniaki i określono: liczbę 

ziarniaków w jednej wiesze, plon ziarna z 40 wiech (4x10 wiech) oraz masę 1000 ziaren. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystując półprzedziałów ufności T-Tukey’a 

(Żuk 1989). Ponadto ziarniaki ze wszystkich kombinacji doświadczenia poddano analizie 

mykologicznej, metodą szalkową z wykorzystaniem pożywki minearlnej oraz podłoży 

standardowych, jak we wcześniejszych badaniach zdrowotności. 

 

Na podstawie średniej z jednego roku badań, z kombinacji doświadczenia  

ze sztucznym zakażaniem wiech przez F. avenaceum, istotne różnice w liczbie ziarniaków w 

wiesze, w porównaniu do kontroli zanotowano w przypadku wszystkich analizowanych 

genotypów owsa. Najwyższe ubytki liczby ziarniaków w wiesze w tej kombinacji 

doswiadczenia zanotowano u rodów hodowlanych DC 06011-8 – 68,2% oraz POB 5733/10 – 

68%, zaś najniższy ubytek liczby ziarniaków w wiesze stwierdono u rodu hodowlanego STH 

1.230  – 19,2%. 

Natomiast istotne różnice w plonie ziarna w wyniku inokulacji wiech przez  

F. avenaceum zanotowano u 13 genotypów owsa, wyjątek stanowiły rody STH 1.230 i  

STH 3.695. Redukcja plonu ziarna wynosiła od 26,1% (STH 3.695) do 71,8% (POB 961-

1344/13). 

Sztuczne zakażanie wiech przez F. avenaceum wpłynęło istotnie na redukcję masy 

1000 ziaren w przypadku 10 genotypów owsa, wyjątek stanowiły rody DC 06011-8,  

DC 07116-11/2, POB 6020/10, STH 1.201, STH 3.695. Obniżka MTZ wahała się od 0,5% 

(STH 3.695) do 32,7% (DC 06182/4). 
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Analiza statystyczna wykazała istotne różnice w liczbie ziarniaków w wiesze  

w wyniku porażenia przez F. crookwellense, w porównaniu do kontroli u 14 genotypów owsa, 

wyjatek stanowił ród hodowlany POB 6020/10. Najwyższy ubytek liczby ziarniaków w 

wiesze stwierdzono u rodu hodowlanego DC 06182/4–53,3%, najniższy zaś w przypadku 

rodu hodowlanego POB 6020/10 – 6,1%. 

Na podstawie średniej z jednego roku badań stwierdzono, że sztuczne zakażanie wiech 

przez F. crookwellense wpłynęło istotnie na obniżkę plonu ziarna u 13 analizowanych 

genotypów owsa, wyjątek stanowiły rody hodowlane POB 525/10 i POB 6020/10. Najwyższy 

ubytek plonu ziarna z 10 wiech zanotowano w przypadku rodu hodowlanego DC 06182/4 –

62,7%, najniższy zaś dla rodu hodowlanego POB 6020/10 – 17,2%. 

Sztuczne zakażanie wiech przez F. crookwellense wpłynęło istotnie na obniżenie masy 

1000 ziaren u 10 badanych genotypów owsa, wyjatek stanowiły rody DC 06011-8, DC 

07116-11/2, DC 14-8, POB 525/10, STH 2.388. Redukcja MTZ wynosiła od 0,4% (DC 14-8) 

do 27,5% (STH 1.230). 

W przypadku sztucznego zakażania wiech przez F. equiseti istotne różnice w liczbie 

ziarniaków w wiesze oraz w plonie ziarna, w  porównaniu do kontroli, zanotowano  

u 14 genotypów owsa, wyjątek stanowił ród hodowlany POB 525/10. Stwierdzono również, 

że sztuczne zakażanie wiech przez F. equiseti wpłynęło istotnie na obniżkę masy 1000 ziaren 

w przypadku  5 genotypów owsa. 

Ubytek liczby ziarniaków w wiesze w kombinacji doświadczenia  

z F. equiseti wynosił od 15,8% (POB 525/10) do 66,7% (STH 1.201). Natomiast redukcja 

plonu ziarna w tej kombinacji doświadczenia wynosiła od 20,3% (POB 525/10) do 69,3% 

(STH 1.201), zaś obniżka MTZ u badanych genotypów owsa wynosiła od 0,5% (STH 3.695) 

do 22,8% (DC 06182/4). 

Analiza mykologiczna ziarniaków z wiech sztucznie zakażanych przez trzy badane 

gatunki z rodzaju Fusarium – F. avenaceum, F. crookwellense i F. equiseti  dostarczyła 

licznych izolatów tych grzybów. Na ogólną liczbę 747 wyosobnień wszystkich grzybów  

z ziarniaków pochodzących z wiech inokulowanych przez F. avenaceum 91,6 % izolatów 

należało do tego gaunku, w przypadku F. crookwellense i F. equiseti odsetek izolatów tych 

grzybów w ogólnej liczbie wyosobnień wynosił odpowiednio 92,4 i 91,7%. W wyniku 

analizy mykologicznej ziarniaków uzyskanych z wiech kontrolnych owsa najczęściej 

wyosabniano Alternaria alternata, kolonie innych grzybów należały do: Bipolaris 

sorokiniana, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Fusarium avenaceum,  

F. culmorum, Fusarium poae, Mucor hiemalis, Penicillium verrucosum var. cyclopium i form 

niezarodnikujących. 

 

Wnioski 

- Spośród badanych szczepów Fusarium spp. najbardziej szkodliwym dla wiech 

analizowanych genotypów owsa okazał się szczep F. avenaceum nr 7, który średnio 

obniżył plon ziarna o 53,3%. 

 - Najmniej podatnym na porażenie wiech przez trzy badane gatunki z rodzaju 

Fusarium okazał się ród hodowlany POB 6020/10, dla którego redukcja plonu ziarna 

wynosiła 27%., zaś najbardziej podatnymi były rody hodowlane DC 06182/4 oraz  

POB 4109/10, w przypadku których zanotowano obniżkę plonu ziarna na poziomie 

odpowiednio 64,5% i 64,3%.  

 

Temat  badawczy 5: Analiza chemiczna ziarniaków owsa, pochodzących z wiech 

inokulowanych Fusarium spp. na obecność fuzariotoksyn.  
 

Cel tematu badawczego 5: Celem tematu jest określenie jakościowe i ilościowe 

zanieczyszczenia ziarna owsa mykotoksynami wytwarzanymi przez Fusarium spp. 
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Badania przeprowadzono w Katedrze Chemii UP w Poznaniu z wkorzystaniem metod 

chromatograficznych. Materiał badawczy stanowiły próby ziarna 15 genotypów owsa (DC 

06011-8, DC 06182/4, DC 07116-11/2, DC 14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, 

POB 4109/10, POB 5733/10, POB 6020/10, STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695  

i Denar) pochodzącego z wiech inokulowanych F. crookwellense nr 72 i F. equiseti nr 20.  

W ziarniakach pochodzących z wiech zakażanych F. equiseti określono obecność związków 

trichotecenowych z gr A i B oraz zearalenonu,  zaś w przypadku ziarna porażonego przez  

F. crookwellense określono zawartość związków trichotecenowych z grupy B oraz 

zearalenonu. 

 

W ziarnie 15 genotypów owsa pochodzącym z wiech inokulowanych  

F. crookwellense stwierdzono obecność: deoksynivalenolu (DON), którego stężenie wahało 

się od 0,010 (DC 07116-11/2, DC 14-6) do 0,245 mg·kg
-1

(STH 1.201); 3Ac-DON w ilości od 

0,000 (POB 4109/10) do 0,072 mg·kg
-1 

(STH 1.201); niwalenolu (NIV) od 0,121 (DC 

06182/4) do 6,505 mg·kg
-1 

(POB 5733/10); fuzarenon-X (FUS-X ) od 0,000 (DC 06182/4, 

DC 07116-11/2) do 0,172 mg·kg
-1

 (POB 961-1344/13) (Tab. 17).  

Obecność zearalenomu po inokulacji wiech F. crookwellense  stwierdzono jedynie  

w próbach ziarna  rodów hodowlanych DC14-6 oraz POB 4109/10 na poziomie odpowiednio 

5,894 i 0,311 µg/kg (Tab. 17). 

W próbach ziarna owsa pochodzącego z wiech inokulowanych przez F. equiseti 

stwierdzono obecność trichotecenów z grupy A: T-2 toksyny od 0,001 (DC 06011-8,  

DC 06182/4, POB 961-1344/13) do 0,044 (POB 4109/10) mg·kg
-1

, HT- 2 toksyny od 0,001 

(DC 06182/4) do 0,081 mg·kg
-1 

(POB 525/10), scirpentriolu (STO) od 0,002 (DC 06182/4)  

do 0,056 mg·kg
-1

 (POB 525/10), T-2 tetraolu od 0,001 (DC 06182/4) do 0,152 mg·kg
-1  

(POB 525/10) (Tab. 18). Obecność diacetoksyscirpenolu (DAS), stwierdzono w przypadku  

14 analizowanych genotypów owsa, wyjatek stanowił ród hodowlany POB 4109/10. Stężenie 

tego metabolitu w ziarnie pozostałych genotypów owsa wynosiła od 0,001 (DC 06011-8,  

DC 06182/4, POB 6020/10, STH 1.230, STH 3.695) do 0,005 mg·kg
-1

 (DC 14-6) (Tab. 18). 

Metabolit T-2 triol stwierdzono także w próbach ziarna 14 analizowanych genotypów 

owsa, toksyny tej nie stwierdzono w ziarnie rodu hodowlanego DC 06011-8. Zawartość  

T-2 triolu u pozostałych genotypów wynosiła od 0,001 (DC 06182/4, DC 07116-11/2)  

do 0,008 (POB 525/10) mg·kg
-1 

(Tab. 18). 

W próbach ziarna pochodzących z tej kombinacji doświadczenia oznaczono także 

trichoteceny z grupy B. Obecność deoksyniwalenolu (DON) w ziarniakach porażonych przez 

F. equiseti stwierdzono na poziomie od 0,016 mg·kg
-1 

(STH 3. 695 i Denar) do 0,233 mg·kg
-1 

(STH 1.201), obecności DON nie zanotowano w przypadku rodu hodowlanego POB 4109/10. 

Zawartość 3-Ac DON wynosiła od 0,023 mg·kg
-1 

(POB 6020/10, STH 2.388) do 0,026 mg·kg
-

1 
(DC 06011-8). Średnie stężenie niwalenolu (NIV) wynosiło 0,080 mg·kg

-1
 (0,000 – DC 14-8  

- 0,218 mg·kg
-1

 – POB 525/10) (Tab. 19). W próbach ziarna pochodzącego z wiech sztucznie 

zakażanych F. equiseti nie stwierdzono obecności zearalenonu.  

 

Wnioski 

 

  - Szkodliwość gatunków F. crookwellense i F. equiseti dla owsa potęguje zdolność  

do wytwarzania metabolitów wtórnych toksycznych dla organizmów stałocieplnych. 

- Zróżnicowany poziom zawartość mykotoksyn w ziarnie uwarunkowany jest cechami 

genetycznymi uprawianych genotypów. 

 
 

Temat badawczy 6: Analiza chemiczna ziarniaków owsa, pochodzących z wiech 

inokulowanych przez Fusarium  crookwellense oraz ziarniaków kontrolnych na obecność 

saponin.  
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Cel tematu badawczego 5: Celem tematu jest określenie jakościowe i ilościowe saponin 

obecnych w ziarniakach owsa porażonych przez F. crookwellense i w ziarniakach 

kontrolnych oraz próba ustalenia wpływu ilości saponin obecnych w ziarnie  

na zawartość mykotoksyn, zwłaszcza deoksyniwalenolu 

Materiał badawczy stanowiły próby ziarna 15 genotypów owsa (DC 06011-8, DC 

06182/4, DC 07116-11/2, DC 14-6, DC 14-8, POB 525/10, POB 961-1344/13, POB 4109/10, 

POB 5733/10, POB 6020/10, STH 1.201, STH 1.230, STH 2.388, STH 3.695 i Denar) 

pochodzącego z wiech inokulowanych F. crookwellense oraz 15 prób ziarna pochodzącego  

z wiech z kombinacji kontrolnej. Każda próba analizowana była w trzech powtórzeniach. 

Saponiny owsa analizowane były za pomocą  chromatografu cieczowego ACQUITY 

UPLC
TM

 firmy Waters sprzężonego ze spektrometrem mas TQ Detector firmy Waters  

w trybie monitorowania wybranych jonów SIM (ang. selected ion monitoring). Zawartość 

badanych saponin obliczono na podstawie krzywych wzorcowych wykonanych dla substancji 

standardowych wyizolowanych z ziarniaków owsa i znajdujących się w Zakładzie Biochemii 

i Jakości Plonów, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach. 

W ziarnie owsa pochodzącym z wiech z kombinacji kontrolnej zawartość 

awenakozydu A wahała się od 17,6 mg/100g do 43,1 mg/100g (Tab. 20), natomiast zawartość 

awenakozydu B w ziarnie badanych genotypów owsa w tej kombinacji doświadczenia 

wynosiła od 9,6 mg/100g do 18,7 mg/100g  (Tab. 20). 

 Zawartość saponin – awenakozydu A i B w ziarnie z wiech sztucznie zakażonych  

F. crookwellense wynosiła odpowiednio od 8,7 mg/100g do 25,1 mg/100g (Tab. 20) oraz  

od 8,0 mg/100g do 17,8 mg/100g (Tab. 20). Stosunek zawartości awenakozydu A w kontroli 

do próby  inokulowanej tylko w jednym przypadku  - STH 1.201 był mniejszy od 1. 

 

Wnioski 

 

- Porażenie wiech owsa przez F. crookwellense w fazie kwitnienia powoduje obniżenie 

zawartości awenakozydów A i B w ziarnie 

 


