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Ocena wystêpowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich
w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hub¹ korzeni

Evaluating the persistence of Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich mycelium and fruiting bodies
in pine stumps after root-rot protection treatments
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Abstract. Commercial preparations Rotstop and PgSuspension, used in Scandinavia and the United Kingdom, are EU-
licensed biocontrol agents against root rot that contain isolates of the fungus Phlebiopsis gigantea. The composition of
these two products differs from that of PgIBL, previously use in Poland, hence the need to verify their effectiveness
under Polish site and stand conditions. Stumps were treated with the commercial products and subsequently checked
after one year for the persistence of mycelia and fruiting bodies. Molecular methods were used on the mycelia present
in the stumps to confirm that their genetic identity was consistent with fungal isolates from the preparations.
Treatments with EU-licensed preparations gave satisfactory results – in about 70–80% of the stumps mycelia were
present under the bark. Inoculation with Rotstop preparations was most effective during autumn 2008 (effectiveness
of 82%), while PgSuspension application was most effective during spring 2008 (effectiveness of 77%).
The development of the mycelia in pine stumps from the two preparations investigated (containing preserved dormant
spores) was similar to that of preparation PgIBL (formulated from living mycelium within a growing medium), in terms
of their relative effectiveness measured as the percentage of stumps supporting under-bark mycelia (which ranged
between 70–90%, depending on the treatment term).

Key words: Pine stumps, Heterobasidion annosum, Phlebiopsis gigantea, biopreparations

1. Wstêp

Preparaty biologiczne zawieraj¹ce jako substancjê
aktywn¹ grzybniê Phlebiopsis gigantea (PgIBL) lub
liofilizowane zarodniki (Rotstop, PgSuspension) by³y w
Europie z powodzeniem stosowane od wielu lat, sku-
tecznie ograniczaj¹c rozwój choroby powodowanej
przez patogeny rodzaju Heterobasidion (Pratt et al.
2000). Legalne stosowanie tych preparatów jest mo¿-
liwe dopiero po przejœciu skomplikowanego procesu
rejestracyjnego zg³oszonych przez producenta izolatów
P. gigantea, zgodnie z dyrektyw¹ Rady Unii
Europejskiej 91/414/EWG z dnia 15.07.1991 r., a osta-
tecznie zmienion¹ dyrektyw¹ Komisji 2008/113/WE z
dnia 8.12.2008 r., która wesz³a w ¿ycie 1.05.2009 r.
Obecnie zarejestrowanych i dopuszczonych do stoso-
wania w krajach Unii Europejskiej jest 17 izolatów P. gi-

gantea zg³oszonych przez Forestry Commission (Wlk.
Brytania) oraz 4 izolaty zg³oszone przez Verdera,
Finlandia (¯ó³ciak, Sierota 2010).

Z uwagi na procedury rejestracyjne stosowanie tych
samych izolatów przez wiele lat (do nastêpnego okresu
rejestracyjnego) jest obligatoryjne. Zasada ta stoi w
pewnej sprzecznoœci z przebiegiem procesów biolo-
gicznych (molekularnych) w cyklu filogenetycznym
organizmów grzybowych, zw³aszcza ¿e mog¹ one
podlegaæ zjawisku hybrydyzacji i, adaptuj¹c siê do
nowych nisz ekologicznych (nowych gatunków roœlin-
gospodarzy), zmieniaæ sw¹ aktywnoœæ enzymatyczn¹
(Schardl, Craven 2003). Nie bez znaczenia jest tak¿e
wp³yw œrodowiska zewnêtrznego i jego warunków na
przebieg takich zjawisk niepodlegaj¹cych kontroli, jak
konkurencja czy naturalna selekcja (Nelson 1993).

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwarunkowania, coraz
czêœciej podejmuje siê badania, maj¹ce na celu
wykazanie trwa³oœci lub zmiennoœci aktywnoœci ró¿-
nych izolatów P. gigantea, w ró¿nych warunkach
œrodowiska i wobec ró¿nych gospodarzy (£akomy,
Zarakowski 2000; £akomy 2001; ¯ó³ciak et al. 2008).
Ich istot¹ jest w gruncie rzeczy uzyskiwanie izolatów o



jak najwy¿szej skutecznoœci, do póŸniejszego ich stoso-
wania w lasach zagro¿onych przez patogeny korzeni
(Thor, Stenlid 1998; Sierota 2003). Wyniki badañ wska-
zuj¹ na pewne zró¿nicowanie aktywnoœci tego saprotro-
ficznego grzyba, zarówno pod wzglêdem wytwarzania
enzymów, jak i tempa zasiedlania pod³o¿y, czy nawet
konkurencyjnoœci wobec patogenu (Heterobasidion

annosum, H. parviporum) (Sierota 1995; ¯ó³ciak 2005;
¯ó³ciak 2007; ¯ó³ciak et al., niepubl.). Istotne znaczenie
dla aktywnoœci rozwoju tego grzyba w œrodowisku
leœnym, podobnie jak i dla innych organizmów, maj¹
tak¿e warunki pogodowe. S¹ one jednym z czynników
abiotycznych, które oddzia³uj¹ na kie³kowanie zarod-
ników, rozwój strzêpek grzyba w tkankach oraz na
tworzenie owocnika. Wp³yw ten jest szczególnie wa¿ny
w przypadku preparatów opartych na liofilizowanych
zarodnikach P. gigantea. Zarodniki te musz¹ bowiem
odzyskaæ sw¹ naturaln¹ ¿ywotnoœæ, skie³kowaæ, wytwo-
rzyæ strzêpki grzybni oraz podj¹æ immanentne dla niej
czynnoœci ¿yciowe. Ca³y przebieg ontogenezy grzyba w
pniaku poddany jest bowiem presji czynników meteo-
rologicznych – wilgotnoœci powietrza i substratu oraz
temperatury.

Prezentowana praca wpisuje siê w nurt tej proble-
matyki. Ocenie poddano w zró¿nicowanych warunkach
œrodowiska leœnego w Polsce aktywnoœæ wytwarzania
grzybni i owocników przez ró¿ne izolaty P. gigantea

obecne w komercyjnych preparatach biologicznych
(produkcji angielskiej i fiñskiej) oraz dla porównania w
nierejestrowanym od listopada 2010 r. preparacie
polskim PgIBL.

2. Materia³y i metody

Wybór powierzchni doœwiadczalnych

Badania prowadzono w drzewostanach sosnowych
na gruntach porolnych, na terenie nastêpuj¹cych 20
nadleœnictw: Cewice, Strzebielino (RDLP Gdañsk),
Jastrowie, Miros³awiec (RDLP Pi³a), £upawa, Szczeci-
nek (RDLP Szczecinek), Gniewkowo, Skrwilno (RDLP
Toruñ), Dwuko³y, Jedwabno, Nidzica, Olsztynek, Wip-
sowo (RDLP Olsztyn), Bielsk, Krynki, Rajgród (RDLP
Bia³ystok), Parczew, Sobibór, W³odawa (RDLP
Lublin), Dobieszyn (RDLP Radom). Nadleœnictwa te
zosta³y wytypowane na podstawie nades³anych infor-
macji o wystêpowaniu na ich terenie drzewostanów
spe³niaj¹cych kryteria (drzewostan sosnowy na gruncie
porolnym z hub¹ korzeni, na siedlisku boru mieszanego
œwie¿ego) oraz zaplanowanych zabiegów hodowlanych
(zale¿nie od wieku: czyszczenia póŸne, trzebie¿e
wczesne i póŸne) i ochronnych z u¿yciem preparatu
biologicznego PgIBL (tab. 1).

Zabiegi wykonano zgodnie z instrukcj¹ (¯ó³ciak,
Sierota 2010) w nastêpuj¹cym uk³adzie czasowym i
terytorialnym:

a) jesieni¹ 2007 r. w 8 nadleœnictwach: Cewice,
Strzebielino, Jastrowie, Miros³awiec, £upawa, Szcze-
cinek, Gniewkowo, Skrwilno,

b) wiosn¹ 2008 r. we wszystkich 20 nadleœnictwach
(tab. 1),

c) jesieni¹ 2008 r. w 11 nadleœnictwach: Dwuko³y,
Jedwabno, Nidzica, Olsztynek, Wipsowo, Bielsk, Kryn-
ki, Rajgród, Parczew, Sobibór, W³odawa.

Wykonanie zabiegu (preparaty, aplikacja)

W ka¿dym wytypowanym drzewostanie wytyczono i
oznakowano 3 powierzchnie, na których pniaki (po 100
sztuk na ka¿dej) by³y zabezpieczane trzema preparatami
zagranicznymi: produkcji fiñskiej – RotstopF (zawie-
raj¹cy izolat fiñski P. gigantea oznaczony numerem
21434) i RotstopS (zawieraj¹cy izolat szwedzki
P. gigantea oznaczony numerem 00247) oraz angiel-
skiej – PGSuspension (zawieraj¹cy izolat angielski
P. gigantea oznaczony symbolem IMI390101), pozo-
sta³a zaœ czêœæ drzewostanu by³a zabezpieczana pre-
paratem PgIBL (kontrola). Przy opryskiwaniu pniaków
preparatami fiñskimi RotstopF i RotstopS u¿ywano ko-
mercyjnego barwnika (Turf Mark Blue Tablets) – w
formie tabletek zalecanego przez Verdera do barwienia
pniaków. £¹cznie w 20 nadleœnictwach, w 39 obiektach
zabezpieczono oko³o 11,7 tys. pniaków.

Zabieg opryskiwania pniaków na powierzchniach
doœwiadczalnych wykonano zgodnie z zaleceniami
Zak³adu Ochrony Lasy (d. Fitopatologii Leœnej) Insty-
tutu Badawczego Leœnictwa opracowanymi na pod-
stawie instrukcji producentów. W przypadku RotstopF i
RotstopS zawartoœæ 5-gramowego opakowania pre-
paratu mieszano z 5 l wody, a nastêpnie dodawano odpo-
wiedni¹ iloœæ barwnika. Zgodnie z instrukcj¹ producenta
powierzchnie œciêcia pniaków opryskiwano zaraz po
œciêciu drzew (maksimum 4 godziny po œciêciu drzewa).
Powierzchnia œciêcia pniaka by³a równomiernie oprys-
kana, œrednio na powierzchniê œciêcia pniaka o œrednicy
20 cm zu¿yto oko³o 50 ml, objêtoœæ 5 l roztworu
preparatu wystarczy³a wiêc na zabezpieczenie oko³o 100
pniaków. Preparat rozprowadzony w wodzie móg³ byæ
u¿yty tylko tego samego dnia, przechowywanie po-
wodowa³o obni¿enie jego skutecznoœci. Pniaki nie by³y
przykrywane.

W przypadku preparatu PGSuspension mieszano
zawartoœæ jednego (25-gramowego) opakowania prepa-
ratu z 25 l czystej wody, bez dodatku barwnika (pro-
ducent nie zaleca jego stosowania). Zgodnie z instrukcj¹
producenta powierzchnie œciêcia pniaków opryskiwano
zaraz po œciêciu drzew, najpóŸniej w ci¹gu jednej
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Tabela 1. Wykaz i krótka charakterystyka powierzchni doœwiadczalnych
Table 1. List and short description of test stands

RDLP
Regional Directorate
of the State Forests

Nadleœnictwo , Leœnictwo
Forest district & sub-district

Oddzia³
Forest

compartment

Wiek
Age

Sk³ad gatunkowy
Stand composition*

Bia³ystok Bielsk, Kleszczele 95n 13 7So3Brz

Bielsk, Czechy 13Ao 21, 26 8So2Brz

Krynki, Kruszyniany 548d 35 10So

Krynki, Grzybowszczyzna 272a 33 10Œw

Rajgród, Kêdziorowo 2c 51 7So2Db1Brz

Rajgród, Kêdziorowo 11a 51 7So2Db1Brz

Gdañsk Cewice, Œwiête 178a, 160d, 188g 48, 35 39 6So3Md1Brz

Cewice, Bukowina 267b 41 9So1Brz

Strzebielino, Wysokie 67c 41, 51 7So3Brz

Strzebielino, Chmieleniec 57 Bx 50 10So

Lublin Parczew, Sosnowica 28a 51 9So1Brz

Parczew, Borek 174d,j 33, 36 10So

Sobibór, Dubnik 4f 28 10So

Sobibór, Dubnik 4f 28 10So

W³odawa, Brus 155a 48 8So2Brz

W³odawa, Brus 237c 48 8So1Brz1Ol

Olsztyn Dwuko³y, Kêczewo 20d 39 10So

Dwuko³y, Kêczewo 21g 39 10So

Jedwabno, Jagarzewo 634g 40 10So

Jedwabno, Jagarzewo 634k 40 10So

Nidzica, Kurki 57d 40 10So

Nidzica, Kurki 92d 38 9So1Œw

Olsztynek, Selwa 254f, 271a, d 54, 51 7So3Brz, 10So

Olsztynek, Selwa 271d, 330g 51, 63 10So

Wipsowo, Pisa 50i 52 9So1Brz

Wipsowo, Pisa 51,j 73 10So

Pi³a Jastrowie, W¹do³ek 43a 74 10So

Jastrowie, Pr¹dy 284b 75 10So

Miros³awiec, Hanki 331 f 43 10So

Miros³awiec, Hanki 331 f 43 10So

Radom Dobieszyn, Studzianki 70c 49, 29 10So

Szczecinek £upawa, Flisów 236f 35 8So1Md1Brz

£upawa, Flisów 206a 38 9So1Brz

Szczecinek, Jeleni Ruczaj 195a 45 10So

Szczecinek, Jeleni Ruczaj 173f 45 10So

Toruñ Gniewkowo, Pieczenia 422g, 423f,h 60, 36 10So

Gniewkowo, Pieczenia 427a 59 10So

Skrwilno, Huta 225Ac 41 9So1Brz

Skrwilno, Huta 225 Ba 40 10So

* So – Scots pine, Brz – birch, Œw – Norway spruce, Db – oak, Md – larch, Ol – alder



godziny po œciêciu danego drzewa. Powierzchnia œciêcia
pniaka by³a równomiernie opryskana; zu¿ycie cieczy
roboczej na pniak o œrednicy oko³o 20 cm wynosi³o
oko³o 50 ml. Preparat rozprowadzony w wodzie musia³
byæ u¿yty w ci¹gu 24 godzin od rozprowadzenia
zarodników w wodzie. Pniaki nie by³y przykrywane.
Opryskiwano po 100 sztuk pniaków (po oko³o 150 sztuk,
gdy mia³y œrednicê mniejsz¹ ni¿ 20 cm). Preparat PgIBL
zastosowano zgodnie z instrukcj¹ producenta.

Sposób oceny

Po 12 miesi¹cach od zabiegu, w którym zabezpie-
czano pniaki preparatami RotstopF, RotstopS, PGSus-
pension oraz PgIBL (kontrola), czyli jesieni¹ 2008 r.,
wiosn¹ 2009 r. oraz jesieni¹ 2009 r., przeprowadzono
ocenê udatnoœci zabiegu ich kolonizacji na terenie ww.
nadleœnictw. Ocena ta polega³a na okreœleniu obecnoœci
grzyba w pniakach, tzn. stwierdzeniu obecnoœci sympto-
mów specyficznych dla rozwoju P. gigantea:

a) owocnikowania grzyba na pniaku i/lub obecnoœci
grzybni pod kor¹ pniaka i/lub w strefie drewna bie-
lastego,

b) obecnoœci grzybni w próbkach drewna pobranych
z pniaka, po wy³o¿eniu ich w laboratorium na po¿ywkê
maltozowo-agarow¹,

c) potwierdzeniu to¿samoœci DNA izolowanego
grzyba z DNA wprowadzonego inokulum.

£¹cznie, w ramach lustracji powierzchni zabiego-
wych w trzech terminach, ocenie poddano niemal 7 tys.
pniaków. Na podstawie oceny symptomów wyliczono
odsetek pniaków ze stwierdzon¹ obecnoœci¹ grzybni
oraz odsetek pniaków z owocnikiem.

Z pniaków zabezpieczanych jesieni¹ 2007 r. pobrano
próbki drewna (10 próbek z 10 pniaków dla danego
wariantu) i wy³o¿ono na po¿ywkê maltozowo-agarow¹
w celu uzyskania czystej kultury P. gigantea, a tym
samym potwierdzenia zasiedlenia danego pniaka przez
ten grzyb. W kulturach ³¹czonych porównywano uzys-
kane czyste kultury P. gigantea z czystymi kulturami
izolatów znajduj¹cych siê w badanych preparatach.
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1 PgIBL Bielsk B

2 PgIBL Cewice S

3 PgIBL Jedwabno B

6 PgIBL Rajgród B

7 PgIBL W³odawa G

8 PgIBL £upawa S

9 PgIBL £upawa S

10 PgIBL Parczew G

13 PgIBL Rajgród B

14 PgIBL Cewice S

17 PgIBL Parczew G

18 PgIBL Parczew G

19 PgIBL Rajgród B

20 PgIBL Skrwilno G

22 PGSuspension Jedwabno B

23 PGSuspension Krynki B

24 PGSuspension Rajgród B

27 PGSuspension Rajgród G

28 PGSuspension Rajgród B

29 PGSuspension Sobibór S

30 PGSuspension Sobibór S

31 PGSuspension Wipsowo B
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33 PGSuspension £upawa S

34 PGSuspension £upawa S

35 PGSuspension £upawa S

36 PGSuspension £upawa S

37 PGSuspension £upawa S

38 PGSuspension Parczew G

39 PGSuspension Sobibór S

40 PGSuspension Sobibór S

41 PGSuspension W³odawa B

42 RF Bielsk B

43 RF Skrwilno S

44 RF Skrwilno S

45 RF Jedwabno B

46 RF £upawa S

47 RF £upawa S

48 RF Rajgród G

49 RF £upawa S

50 RF Rajgród G

51 RF Rajgród B

54 RF Skrwilno G

55 RF Sobibór B

56 RF Sobibór B

N
r

iz
ol

at
u

Is
ol

at
e

no
.

P
re

p
ar

at
Pr

ep
ar

at
io

n

N
ad

le
œn

ic
tw

o
Fo

re
st

di
st

ri
ct

R
od

za
j

p
ró

b
k

i
Sa

m
pl

e
ty

pe

57 RF £upawa S

61 RF £upawa S

62 RF Parczew G

63 RF Sobibór G

64 RF W³odawa G

65 RF W³odawa B

66 RS Bielsk B

67 RS Dobieszyn S

68 RS Jedwabno B

69 RS Krynki B

70 RS Nidzica B

71 RS Rajgród B

75 RS Sobibór S

76 RS Sobibór S

77 RS Wipsowo B

79 RS W³odawa B

80 RS Dobieszyn S

81 RS £upawa S

83 RS Sobibór S

88 RS W³odawa B

Tabela 2. Pochodzenie czystych kultur P. gigantea. Symbole oznaczaj¹ce sposób pobrania: B – œwidrem Presslera,
prostopadle do pnia, G – œwidrem Presslera, prostopadle do powierzchni œciêcia, S – przy u¿yciu siekiery.
Table 2. Origin of P. gigantea pure cultures. Symbols denote the sampling method: B – Pressler borer, perpendicular to the
trunk; G – Pressler borer, perpendicular to cutting/stem surface; S – with the use of ax



W celu dokonania analiz genetycznych zgodnoœci
DNA grzybowego z pniaków sosnowych zabezpiecza-
nych ró¿nymi preparatami biologicznymi i charaktery-
zuj¹cych siê wyraŸn¹ obecnoœci¹ grzybni i/lub owocnika
P. gigantea pobrano za pomoc¹ œwidra Presslera próbki
drewna (po 2 próbki z 3 pniaków dla danego wariantu).
Pierwsza próbka pobierana by³a prostopadle do powierz-
chni œciêcia pniaka, tu¿ przy korze, druga natomiast
pobierana by³a prostopadle do pnia, po usuniêciu kory,
ok. 5 cm poni¿ej powierzchni œciêcia. Próbki pobierano
tak¿e przy u¿yciu siekiery, odcinaj¹c fragmenty drewna
prostopadle do powierzchni œciêcia (tab. 2).

Próbki drewna zosta³y wy³o¿one w komorze z lami-
narnym przep³ywem powietrza do szalek Petriego ze ste-
rylnym pod³o¿em hodowlanym PDA (Potatoe Dextrose
Agar – Merck, Niemcy), które ogranicza rozwój niepo-
¿¹danych organizmów grzybowych i bakterii, natomiast
stymuluje wzrost grzybni P. gigantea. Hodowla pro-
wadzona by³a w temperaturze 20°C przez oko³o 5 dni,
wyhodowane kultury P. gigantea pasa¿owano na nowe
pod³o¿a PDA w celu uzyskania czystych kultur.

Z otrzymanych kultur izolowano DNA za pomoc¹
zestawu odczynników wed³ug wskazówek producenta
(GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit –
SigmaAldrich). Pierwszym etapem izolacji DNA by³o
zmia¿d¿enie grzybni w moŸdzierzu w obecnoœci ciek³e-
go azotu. W reakcji PCR u¿yto startera o sekwencji
5’DHB(CGA)5 3’, gdzie D = (G, A lub T), H = (C, A lub
T), B = (G, T lub C). Reakcjê amplifikacji RAMS (Han-
tula et al. 1996) przeprowadzono w koñcowej objêtoœci
25 µl, gdzie stê¿enie odczynników wynosi³o: bufor
PCR×1 (Qiagen); 1,5 mM MgCl2; 0,2 mM dNTP; 2 µM
startera; 2,5 U polimerazy. Matryc¹ w reakcji by³o 50 ng
DNA P. gigantea. Reakcjê PCR przeprowadzono w
termocyklerze Peltier Thermal Cycler PTC-200 (MJ
Research, USA). Produkty amplifikacji zosta³y rozdzie-
lone w ¿elu agarozowym (Prona) z dodatkiem SynerGel

(Diversified Biotech) o stê¿eniu 0,8% ka¿dego ww.
odczynnika w obecnoœci buforu TBE. Produkty RAMS
wizualizowano w œwietle UV po wybarwieniu ¿elu
bromkiem etydyny o stê¿eniu 0,5µg/ml. Jako markera
wielkoœci u¿yto 100 bp ladder (Invitrogen).

Uzyskane wyniki porównano pod wzglêdem istot-
noœci ró¿nic miêdzy œrednimi wartoœciami udzia³u (%)
pniaków z grzybni¹ i z owocnikiem w wariantach zabie-
gowych – preparat, termin (program STATGRAHICS™
Centurion). W przypadku braku zgodnoœci danych z
rozk³adem normalnym poddano je transformacji Blissa.
Istotnoœæ ró¿nic miêdzy œrednimi oceniano testem
Tukeya. Do weryfikacji istotnoœci ró¿nic przyjêto 95%
przedzia³ ufnoœci (p<0,05). Wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji ANOVA zawarto w tabelach oraz na
wykresach, oznaczaj¹c literami arabskimi grupy homo-
geniczne, odrêbnie dla ka¿dego preparatu.

Dane dotycz¹ce przebiegu pogody

Do oceny warunków pogodowych panuj¹cych na
terenie nadleœnictw w czasie przeprowadzenia zabiegów
na powierzchniach doœwiadczalnych oraz w czasie roz-
woju grzyba P. gigantea w tkankach pniaka wykorzys-
tano dane meteorologiczne ze stacji synoptycznych Ins-
tytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej po³o¿onych
najbli¿ej obiektów doœwiadczalnych: Bia³ystok, Chojni-
ce, Lublin, M³awa, Toruñ i Warszawa. Analizie poddano
podstawowe parametry meteorologiczne: miesiêczn¹
sumê opadów atmosferycznych i œredni¹ miesiêczn¹
temperaturê powietrza dla kwietnia, lipca, paŸdziernika i
grudnia w okresie 3 lat (2007–2009). Dane Ÿród³owe
zaczerpniêto z ogólnodostêpnych Biuletynów Pañstwo-
wej S³u¿by Hydrologiczno-Meteorologicznej.
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Rycina 1. Przebieg wielkoœci opadów atmosferycznych w wybranych miesi¹cach w okresie 2007–2009 w piêciu stacjach
synoptycznych
Figure 1. Precipitation in selected months in years 2007–2009 (data from five synoptic stations)



3. Wyniki

Przebieg pogody

Podczas badañ w danym miesi¹cu wyst¹pi³y opady
atmosferyczne o du¿ej zmiennoœci przestrzennej ich
wielkoœci, jak równie¿ istotnej rozbie¿noœci z wartoœ-
ciami œrednich wieloletnich (norma z okresu 1971–2000)
(ryc. 1). Dotyczy to szczególnie sezonu wegetacyjnego,
a zw³aszcza kwietnia 2009 r., lipca 2007 i 2008 r. oraz
paŸdziernika 2008 i 2009 r. Najbardziej niekorzystne
warunki wilgotnoœciowe na przestrzeni analizowanego
okresu panowa³y w kwietniu 2009 r., najwiêkszy opad
zanotowano w Olsztynie, zaledwie 10 mm, natomiast w
lipcu ka¿dego roku opady kszta³towa³y siê w granicach
normy lub by³y od niej znacznie wy¿sze. Przestrzenne
zró¿nicowanie wielkoœci opadów wskazuje na najwiêk-
sze ró¿nice w lipcu 2008 r. (pomiêdzy stacj¹ w Olsztynie
i Chojnicach), paŸdzierniku 2008 r. (pomiêdzy stacj¹ w
Olsztynie i Bia³ymstoku) i paŸdzierniku 2009 r.
(pomiêdzy stacj¹ w Lublinie i M³awie).

Analiza przebiegu œrednich temperatur powietrza w
poszczególnych analizowanych miesi¹cach wskazuje na
doœæ du¿¹ zbie¿noœæ wskazañ (ryc. 2). Ró¿nice w
œrednich wartoœciach temperatury pomiêdzy obiektami
(stacjami) kszta³towa³y siê w granicach 0,4–2,3oC, przy
czym najwiêksze rozbie¿noœci stwierdzono w lipcu i
grudniu 2007 r. i 2009 r. Najwy¿sz¹ temperaturê
zarejestrowano w Lublinie w lipcu, zarówno w 2007, jak
i 2009 r., najni¿sz¹ zaœ w Chojnicach (2007 r.) i Bia³ym-
stoku (2009 r.). Najni¿sze temperatury w grudniu
zanotowano w 2009 r.; œrednia temperatura powietrza
dla wszystkich stacji mia³a wartoœæ ujemn¹, najni¿sz¹
zarejestrowano w Bia³ymstoku (–2,8oC). Z kolei w 2007

r. warunki termiczne by³y zró¿nicowane przestrzennie,
najcieplejszym rejonem by³y okolice Chojnic, najni¿sze
temperatury odnotowano w Lublinie. Miesi¹cami naj-
bardziej odbiegaj¹cymi termicznie od normy wielo-
letniej by³y kwiecieñ, paŸdziernik i grudzieñ 2009 r.

Obecnoœæ grzybni podkorowej Phlebiopsis gigantea

Na podstawie oceny symptomów zasiedlenia inoku-
lowanych pniaków, tzn. obecnoœci grzybni podkorowej
i/lub owocnika obliczono odsetek pniaków charaktery-
zuj¹cych siê powy¿szymi cechami. Analiza statystyczna
otrzymanych wyników dla poszczególnych preparatów
wykaza³a brak istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy
wystêpowaniem na pniakach zabiegowych grzybni
podkorowej w porównywanych terminach zabiegów.
Wyj¹tkiem jest preparat PgIBL, którego zastosowanie
jesieni¹ 2007 r. wyrazi³o siê istotnie wiêksz¹ (p=0,0054)
udatnoœci¹ ni¿ jesieni¹ 2008 r. (tab. 3)

Analizuj¹c ogólnie efekty zabiegu pod wzglêdem
rozwoju grzybni podkorowej, mo¿na stwierdziæ bardzo
wysok¹ jego udatnoœæ, w przypadku wszystkich prepa-
ratów wynios³a ona oko³o 70–80% pniaków. Najliczniej
(œrednio 78% liczby ocenianych pniaków) obecnoœæ
grzybni by³a stwierdzana w pniakach zabezpieczanych
obydwoma preparatami Rotstop, zarówno w zabiegu
wiosennym, jak i w obu terminach jesiennych. W przy-
padku preparatu PgIBL stwierdzono zarówno naj-
wy¿sz¹, jak i najni¿sz¹ udatnoœæ zabiegu, wykonanego
odpowiednio jesieni¹ 2007 r. (œrednio 92,8%) i wiosn¹
2008 r. (œrednio 69,8% pniaków z symptomami).
Efektywnoœæ zabiegu z u¿yciem preparatu PGSuspen-
sion by³a równie¿ wysoka, odsetek pniaków z grzybni¹
zawiera³ siê w przedziale 72–76%.
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Rycina 2. Przebieg œrednich miesiêcznych wartoœci temperatury powietrza w wybranych miesi¹cach w okresie 2007–2009
w piêciu stacjach synoptycznych
Figure 2. Average monthly air temperatures in selected months in years 2007–2009 (data from five synoptic stations)



Obecnoœæ owocników Phlebiopsis gigantea

Spoœród ocenianych preparatów zagranicznych
najlepszy wynik (tab. 4) pod wzglêdem udzia³u pniaków
z owocnikami da³ PGSuspension zastosowany wiosn¹
2008 r. (49% pniaków), podczas gdy w zabiegach
jesiennych z wykorzystaniem tego preparatu obecnoœæ
owocników by³a niewielka (10–20% pniaków). W
pozosta³ych terminach zabiegów owocniki najliczniej
wystêpowa³y na pniakach zabezpieczonych RotstopS
(maksymalna udatnoœæ: zabieg – wiosna 2008 r. – 46%).
Porównanie wszystkich preparatów pod wzglêdem frek-
wencji owocników wskaza³o na PgIBL; najliczniejszy
udzia³ pniaków z owocnikiem P. gigantea (niemal 60%)
stwierdzono w przypadku zabiegu przeprowadzonego
jesieni¹ 2007 r.

Du¿e ró¿nice w owocnikowaniu grzyba na pniakach
zabezpieczanych badanymi preparatami w analizowa-

nych latach potwierdzi³y obliczenia statystyczne (tab. 4).
Wynika z nich, i¿ w przypadku preparatu PGSuspension
zabieg przeprowadzony wiosn¹ 2008 r. by³ istotnie bar-
dziej efektywny ni¿ obydwa zabiegi jesienne. Kolejne
istotne statystycznie ró¿nice dotycz¹ frekwencji owoc-
ników dla preparatu PgIBL; zabieg przeprowadzony
jesieni¹ 2007 r. okaza³ siê zdecydowanie efektywniejszy
pod tym wzglêdem ni¿ zabieg wykonany rok póŸniej.

Ocena zgodnoœci DNA grzybni P. gigantea

z DNA grzybni w preparacie

Izolaty P. gigantea wyhodowane z tkanek niema-
j¹cych styku ze œrodowiskiem zewnêtrznym, a wiêc
pobieranych œwidrem prostopadle do pnia, po zdjêciu
kory oraz odciêtych siekier¹ po usuniêciu górnej war-
stwy pnia, wykazywa³y najlepszy wzrost na po¿ywce
agarowej, natomiast z fragmentów tkanek wycinanych
œwidrem prostopadle do powierzchni œcinki, wraz z
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Tabela 4. Porównanie udatnoœci zabiegów z u¿yciem
4 preparatów biologicznych w trzech terminach
zabiegów wyra¿onej udzia³em pniaków z owocnikami
P. gigantea (%)
Table 4. Comparison of success performance of treatment
with 4 biological preparations in three treatment terms.
Treatment success is expressed as an occurrence
of P. gigantea fruiting bodies on stumps (%).

Porównywane
terminy

zabiegów
Comparison
of treatment

term

Udzia³ pniaków z owocnikiem (%)
Occurence of P. gigantea fruiting bodies

on stumps (%)

R
ot

st
op

F

R
ot

st
op

S

PG
Su

sp
en

si
on

Pg
IB

L

Jesieñ 2007
Autumn 2007

16,3 23,2 18,9 59,8

Wiosna 2008
Spring 2008

30,1 46,0 49,2 42,4

p 0,2440 0,1415 0,0228* 0,1625

Wiosna 2008
Spring 2008

30,1 46,0 49,2 42,4

Jesieñ 2008
Autumn 2008

18,6 34,7 9,1 20,1

p 0,3709 0,6409 0,0009* 0,0706

Jesieñ 2007
Autumn 2007

16,3 23,2 18,9 59,8

Jesieñ 2008
Autumn 2008

18,6 34,7 9,1 20,1

p 0,6532 0,1479 0,3086 0,0008*

* pogrubion¹ czcionk¹ oznaczono istotnoœæ ró¿nic (p<0,05)
statistically significant differences are printed in bold (p<0.05)

Tabela 3. Porównanie udatnoœci zabiegów z u¿yciem
4 pre-paratów biologicznych w trzech terminach
zabiegów wyra¿onej udzia³em pniaków z grzybni¹
podkorow¹ P. gigantea (%)
Table 3. Comparison of success performance of treatment
with 4 biological preparations in three treatment terms.
Treatment success is expressed as an occurrence
of P. gigantea mycelium under the bark of stumps (%).

Porównywane
terminy

zabiegów
Comparison
of treatment

term

Udzia³ pniaków z grzybni¹ podkorow¹ (%)
Occurence of mycelium

under the bark of stumps (%)

R
ot

st
op

F

R
ot

st
op

S

PG
Su

sp
en

si
on

Pg
IB

L
Jesieñ 2007
Autumn 2007

73,7 74,0 72,2 92,8

Wiosna 2008
Spring 2008

79,3 78,6 76,8 69,8

p 0,3095 0,4788 0,5517 0,0817

Wiosna 2008
Spring 2008

79,3 78,6 76,8 69,8

Jesieñ 2008
Autumn 2008

82,1 81,5 76,5 79,2

p 0,7639 0,9522 0,8721 0,4954

Jesieñ 2007
Autumn 2007

73,7 74,0 72,2 92,8

Jesieñ 2008
Autumn 2008

82,1 81,5 76,5 79,2

p 0,1530 0,4807 0,5836 0,0054*

* pogrubion¹ czcionk¹ oznaczono istotnoœæ ró¿nic (p<0,05)
statistically significant differences are printed in bold (p<0.05)



P. gigantea izolowano bardzo czêsto inne gatunki grzy-
bów, których szybki wzrost uniemo¿liwia³ wyprowa-
dzenie czystych kultur P. gigantea.

Na podstawie obecnoœci charakterystycznych pr¹¿-
ków potwierdzono zró¿nicowanie szczepów u¿ywanych
w preparatach biologicznych do zabezpieczania pnia-
ków (ryc. 3). Preparaty PgIBL oraz PGSuspension
mo¿na z ³atwoœci¹ odró¿niæ na podstawie markerów
RAMS od preparatów RotstopF i RotstopS. Przepro-
wadzone badania nie wykaza³y wystêpowania w bada-
nych próbkach hybryd lub obcych szczepów P. gi-

gantea, o których obecnoœci œwiadczy³yby nietypowe
markery molekularne. Oznacza to, ¿e w tkankach
zabezpieczanych pniaków rozwija³y siê izolaty grzyba
stanowi¹cego substancjê aktywn¹ zastosowanych
preparatów.

4. Omówienie wyników i wnioski

Wyniki analizy molekularnej badanych próbek
drewna, pobranych z inokulowanych pniaków, po-
twierdzi³y obecnoœæ Phlebiopsis gigantea to¿samego z
izolatami grzyba wprowadzanego w danym preparacie.
W wyniku amplifikacji wielu miejsc w genomie P.

gigantea powsta³ bowiem szereg produktów PCR (tab.
5), charakterystyczny dla ka¿dego szczepu z danego
preparatu (Hantula et al. 1996; Vainio et al. 1998).
Stwierdzono jednak¿e, ¿e rozró¿nienie preparatów
Rotstop miêdzy sob¹ na podstawie markerów RAMS

jest utrudnione i polega na ocenie intensywnoœci
œwiecenia markera o masie ok. 400 pz, w odniesieniu do
wzorca (Pilot 2005; Rutkowski 2005).

Uzyskane wyniki analiz molekularnych wskazuj¹
zarówno na trwa³oœæ (obecnoœæ w ocenianym okresie)
wprowadzonego inokulum, brak innych szczepów P.

gigantea teoretycznie obecnych w œrodowisku, jak i na
poprawnoœæ metody genetycznej zastosowanej do
badania to¿samoœci DNA grzyba obecnego w drewnie
pniaka.

Spoœród wszystkich testowanych preparatów naj-
wy¿sz¹ efektywnoœci¹, mierzon¹ wystêpowaniem
grzybni podkorowej, wykaza³ siê preparat porównawczy
PgIBL zastosowany w zabiegu wykonanym jesieni¹
2007 r. (ponad 90% pniaków). W odniesieniu do
analogicznych wyników tego preparatu otrzymanych w
terminie jesiennym w 2008 r. ró¿nice by³y statystycznie
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Rycina 3. Wynik reakcji RAMS dla badanych izolatów P. gigantea. Numery œcie¿ek odpowiadaj¹ oznaczeniom izolatów
w tabeli 2. Symbolami M oznaczono molekularny marker wielkoœci, I – izolat wzorcowy PgIBL, II – izolat wzorcowy
PGSuspension, III – izolat wzorcowy RotstopF, IV – izolat wzorcowy RotstopS, B – próba œlepa (woda)
Figure 3. Examples of RAMS-patterns of investigated P. gigantea isolates. The number of lane corresponds with the isolate
symbol in Table 2. Lanes M – molecular weight marker, Lane I – PgIBL representative isolate, Lane II – PgSuspension
representative isolate, Lane III – RotstopF representative isolate, Lane IV – RotstopS representative isolate, B – negative control
(water).

Tabela 5. Markery molekularne charakterystyczne dla
wybranych szczepów P. gigantea

Table 5. Molecular markers typical of selected P. gigantea

strains

Preparat
Preparation

Wielkoœæ markerów RAMS (pz)
Size of RAMS markers (bp)

RotstopF (400), 330, 265

RotstopS 400, 330, 265

PGSuspension 380, 330, 280

PgIBL 440, 330, 265



istotne. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e warunki pogodowe
jesieni¹ 2007 oraz zim¹ i wiosn¹ 2008 r. sprzyja³y w
wiêkszym stopniu aktywnemu rozwojowi grzybni w
preparacie PgIBL ni¿ warunki zaistnia³e po zabiegu
jesieni¹ 2008 r. Zabiegi z u¿yciem preparatów po-
chodzenia zagranicznego da³y zadowalaj¹ce (choæ nieco
gorsze od PgIBL) rezultaty, przy czym w przypadku
obydwu preparatów Rotstop najkorzystniejszym
terminem zabiegu okaza³a siê jesieñ 2008 r., zaœ –
PGSuspension równie¿ wiosna tego¿ roku. Doœæ
wyrównane dla wszystkich terminów zabiegów wyniki
dla preparatów liofilizowanych wskazuj¹, ¿e pogoda
zarówno jesieni¹ 2007 r., jak i jesieni¹ 2008 r. oraz
wp³yw zimy oraz warunki atmosferyczne wiosn¹ i latem
nie ogranicza³y kie³kowania zarodników ani wzrostu
grzybni tak inokulowanych pniaków. Oznacza to tak¿e,
¿e dawki zastosowanych preparatów by³y wystarczaj¹ce
dla udanej kolonizacji pniaka, a zabieg zosta³ wykonany
prawid³owo.

Owocnikowanie grzyba P. gigantea na inokulo-
wanych pniakach generalnie wystêpowa³o w mniejszym
nasileniu ni¿ grzybnia podkorowa i obejmowa³o œrednio
20–40% pniaków, w zale¿noœci od preparatu. Owocniki
P. gigantea najczêœciej stwierdzane by³y w pniakach
zabezpieczanych preparatem PgIBL (œrednio 40%) i
analogicznie do frekwencji grzybni podkorowej
najbardziej sprzyjaj¹cym ich tworzeniu by³ jesienny
termin zabiegu w 2007 r. Z kolei wiosenny termin
zabiegu okaza³ siê najkorzystniejszy dla tworzenia siê
owocników na pniakach zabezpieczanych preparatami
zagranicznymi, z których najlepszy rezultat (49%
pniaków) da³ PGSuspension. Wynik ten statystycznie
istotnie ró¿ni³ siê od wyników otrzymanych w zabiegach
jesiennych 2007 r. i 2008 r. (odpowiednio 18,9% i 9,1%
pniaków), co potwierdza, ¿e warunki rozwoju
(wyra¿onego równie¿ najwy¿sz¹ frekwencj¹ grzybni
podkorowej) grzyba, by³y dla preparatu PGSuspension
optymalne w Polsce wiosn¹ 2008 r. i w kolejnych mie-
si¹cach. Analiza wyników (prezentowanych w tabelach
3 i 4), przeprowadzonych w latach 2007–2008 zabiegów
ochronnych, jednoznacznie wskazuje na termin jesienny
2007 r. jako korzystny dla zastosowania preparatu
PgIBL, a termin wiosenny 2008 r. dla PGSuspension.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e:
1) stosowanie œrodków ochrony pniaków przed hub¹

korzeni, zawieraj¹cych liofilizowane zarodniki grzyba
konkurencyjnego Phlebiopsis gigantea, jest równie
skuteczne, jak sprawdzony preparat PgIBL;

2) grzybnia P. gigantea aktywnie rozwija siê pod
kor¹ pniaka i jest obecna w czêœci bielastej pniaka oraz w
nap³ywach korzeniowych ju¿ po roku od wykonania
zabiegu, niezale¿nie od terminu jego przeprowadzenia;

3) na wytwarzanie owocników grzyba istotny wp³yw
ma przebieg pogody w okresie wykonywania zabiegu,

przy czym przy stosowaniu preparatów liofilizowanych
okres wiosny z opadami jest bardziej korzystny.

Podziêkowanie

Autorzy pragn¹ podziêkowaæ Dyrekcji Generalnej
Lasów Pañstwowych za umo¿liwienie prowadzenia
badañ (BLP 329) oraz Panom Nadleœniczym i pra-
cownikom nadleœnictw za udzielon¹ pomoc i ¿yczliwoœæ
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