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Wstęp 

Jednym z czynników warunkujących wzrost i jakość produkcji rolnej jest 
chemiczna ochrona roślin. Obecnie zużycie środków w naszym kraju (0,5 kg subs
tancji biologicznie czynnej na ha) jest znacznie niższe niż w państwach Unii Eu
ropejskiej (w zależności od uprawy 1,2-3,5 kg substancji biologicznie czynnej na 
ha), co dla polskiego rolnictwa oznacza ponoszenie strat (PRUSZYŃSKI 1997]. 

Niezależnie od ilości i sposobu stosowania (opryskiwanie, rozpylanie, wpro
wadzanie do gleby), pestycydy w środowisku naturalnym powodują rozległe i nie
pożądane uboczne skutki. Większość środków chemicznych wykazuje ograniczoną 
trwałość w środowisku oraz w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Każda po
zostałość preparatu w następstwie transformacji ulega zmniejszeniu przez zmianę 
struktury chemicznej, stanu skupienia lub oddziaływania z substancjami gleb i 
roślin. W glebie szybkość degradacji pestycydów zależy od jej właściwości che
micznych, biologicznych oraz innych parametrów takich jak: temperatura, odczyn 
(pH), wilgotność gleby czy też od czynników związanych między innymi z techni
ką uprawy [RÓŻAŃSKI 1992]. 

Potencjalne zagrożenie dla środowiska, wynikające ze stosowania prepara
tów chemicznych, zainspirowało uczonych do badań nad zachowaniem równowagi 
biologicznej w agrocenozach przez następcze działanie biologicznych metod ochr
ony roślin. 

Uznano więc za celowe w niniejszej pracy przybliżenie wybranych zagad
nień w świetle aktualnych badań krajowych. 

Rola i działanie antagonistycznych mikroorganizmów w glebie 

Nieprawidłowy dobór roślin w płodozmianie, kilkakrotne następstwo roślin 
tego samego gatunku czy też nie przestrzeganie zasad ochrony, to czynniki które 
sprzyjają nagromadzeniu się dużych ilości materiału infekcyjnego w glebie. Ogra-



Tabela 1; Table 1 

Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością mikroorganizmów antagonistycznych a fitopatogenami 
Interrelations between the activity of antagonistic microorganisms and phytopathogens 

Mikrorganizmy 
antagonistyczne Grzyby fitopatogeniczne Literatura 

Antagonistic Phytopathogenic fungi References 
microorganisms 

rodzaj Aspergillus 
Ascochyta /ycopersici, Colletotrichum atramentarium, 

[TRUSZKOWSKA, NARKIEWICZ-JODKO 1969] A. fumigatus Fusarium oxyspomm, Verticillium spp. 

rodzaj G/iocladiwn 
Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Colletotrichum 
lindemuthianum, Fusarium avenaceum, F culmon,m, F 

[KURZAWIŃSKA 1981; ŁACICOWA, PIĘTA 1985a, 1985b, 1985c; 1995a] G. catenulatum 
graminean,m, F. oxyspon,m, F so/ani, Rhizoctonia solani, ·sn 

G. rosewn C: 
Sclerotinia sclerotionim, Verticillium albo-atrum & 

~ rodzaj Penicillium Ascochyta spp., Botrytis cinerea, Colletotrichum 
[TRUSZKOWSKA, NARKJEWJCZ-JODKO 1969; ŁACICOWA, PIĘTA >, P. funiculosum atramentarium, Fusarium oxysporum, F solani, 
1995c] N 

o P. venniculatum Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotion,m 

rodzaj Trichodenna Ascochyta spp., Botrytis cinerea, Col/etotrichum spp, 
[TRUSZKOWSKA, NARKIEWICZ-JODKO 1969; KURZAWIŃSKA 198 1; 

T aureoviride Fusarium avenaceum, F. culmon,m, F. oxyspon,m, F 
KOWALIK 1982, 1996; ŁACICOWA, PIĘTA 1985a, 1985b, 1985c, 1995b; 

T harzianum so/ani, Nectria galligena, Rhizoctonia so/ani, Sclerotinia 
MAŃKA 1990; MAŃKA, fRUŻYŃSKA-JÓŻWIAK 1995; ORLIKOWSKI i 

T koningii sclerotiorum, Sclerotium rolfsii, Phoma betae, PythtUm 
in. 1995; GRABOWSKI 1996; SOlARSKA, PIETR 1997) T viride aphanidennatum, Phytophthora spp., Vertici/lium spp. 

rodzaj Bacil/us Fusarium culmomm, F oxyspomm, Phoma narcisis, 
[PIĘTA 1993; CZABAN i in. 1998; WEBER, KNAFLEWSKI ]998) 

Bakterie Phytophthora croptogea 

Bacteria Fusariwn culmomm, F oxysporum, F solani, Rhizoctonia 
[PIĘTA 1993; JAROSZUK, KUREK 1998; PASZKOWSKI 1998) rodzaj Pseudomonas cerealis, Verticillium a/bo-am,m 
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niczenie występowania fitopatogenicznych grzybów odglebowych przez zastosowa
nie środków chemicznych nie zawsze przynosi oczekiwane efekty [MAŃKA, FRU
ŻYŃSKA-JóźwIAK 1995], a to ze względu na właściwości przeżywania grzybów w 
glebie, polifagiczny ich charakter [ŁACICOWA, PIĘTA 1985c] czy też uodpornianie 
sic; na fungicydy. Korzystne zmiany fitosanitarne w środowisku glebowym zacho
dzą pod wpływem mikroorganizmów antagonistycznych, wśród których szczegól
nie ważne są grzyby z rodzajów: Trichoderma, Gliocladium, Penicillium, Aspergil
lus oraz bakterie z rodzajów Bacillius i Pseudomonas. Prace wielu autorów po
twierdzają zdolność wymienionych drobnoustrojów do biosyntezy antybiotyków i 
pasożytowania, ograniczając populacje; czynnika chorobotwórczego [ŁACICOWA, 
PIĘTA 1985b; PIETR, SOBICZEWSKI 1993]. Analiza aktualnego stanu badań wykazała, 
że w Polsce zagadnieniem tym od wielu lat interesują się ośrodki naukowe, m.in. 
w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Skierniewicach i Wrocławiu. Przegląd 
wyników przedstawiono w tabeli 1. 

Postęp w badaniach umożliwia wyselekcjonowanie szczepów grzybów i bak
terii, które mogą być wykorzystane do przygotowania biopreparatu. Obecnie pro
wadzone są prace nad praktycznym zastosowaniem takich biopreparatów jak: 
Binab T (mieszanina izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma), [ORLIKOWSKI i in. 
1990] czy Fusaclean produkowanego na bazie niepatogenicznego izolatu Fusarium 
oxysporum [ORLIKOWSKI, SKRZYPCZAK 1997]. 

Aktywność biologiczna preparatów roślinnych 

Poza mikroorganizmami w zwalczaniu fitopatogenów coraz większe znacze
nie mają związki pochodzenia roślinnego, nazywane antybiotykami roślinnymi lub 
fitoncydami, odkryte przez Takina [TUMIDAJ 1998]. Różnią się między sobą struk
turą chemiczną, mniejszą lub większą aktywnością, mechanizmem, kierunkiem 
oraz zakresem działania [PIOTROWSKI i in. 1995]. Bogatym źródłem tych związków, 
do których zaliczane są alkaloidy, flawonoidy, glikozydy, gorczyce, olejki eterycz
ne, saponiny - są rośliny lecznicze [ANIOŁ-KWIATKOWSKA i in. 1993]. One też w 
ostatnich latach stały się przedmiotem wielu badań, a uzyskane wyniki wykazały 
zróżnicowaną ich aktywność w stosunku do patogenów (tab. 2). 

Tabela 2: Table 2 

Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością preparatów roślinnych a fitopatogenami 
Intcrrelations between the activity of plant preparations and phytopathogens 

Nazwa rośliny Rodzaj preparatu Grzyby fitopatogeniczne Literatura Type Plant name of preparation Phytopathogernc fungi References 

1 2 3 4 

Arcydzii;gicl litwor Altemaria a/tema/a, Bollytis [STOMPOR-CHRZAN Garden angelica macerat; macerale cinerea, F!lsarillm culmorum, 
Angelica archangelica L. F. oxyspon,m 1998] 

Barszcz Sosnowskiego 
Cowparsnip macerat; macerale Fusariwn culmorwn [PIOTROWSKI i in. ] 995] Hcrac/eum Sosnowskyi 
Manden. 
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Ciąg dalszy tabeli 2; Table 2 - continued 

1 2 3 4 

Borówka brusznica 
Cowberry macerat; macerale Ascochyta fabae [PIOTROWSKI i in. 1995] 
Vaccinium vitisidaea L. 

Chmiel zwyczajny 
Hop macerat; macerale Altemaria a/terna/a [PIOTROWSKI i in. 1995] 
Humulus /upu/us L. 

Altemaria a/tema/a, Asco-

Czosnek pospolity homogenat; ho- chyta fabae, Botrytis cinerea, [PIOTROWSKI i in. 1995; 

Garlic mogenate Botrytis fabae, F11sarium cui- SANIEWSKA 1996; 
morum, F. oxysporum, STOMPOR-OIRZAN 

Allium sativum L. macerat; macerale F. poae, Phyllosticta 1998) 
a11tirrhi11i 

Miechunka rozdęta 
Groundcherry macerat; macerale Botrytis fabae [PIOTROWSK I i in. 1995] 
Physalis alkekengi L. 

Ostróżka polna 
Forking larkspur macerat; macerale 
Delphinium consolida L. 

Fusarium culmorum (PIOTROWSKI i in. 1995] 

Poziomka pospolita 
Wild strawberry macerat; macerale Fusarium cu/monim [PIOTROWSKI i in. 1995] 
Fragaria vesca L. 

Psianka czarna 
Solanum macerat; macerale Botrytis fabae [PIOTROWSKI i in. 1995] 
Solanum 11igmm L. 

macerat; macera le Alternaria altemata, [PIOTROWSKI i in. J 995; 

Rdest wężownik wyciąg alkoholowy Ascochyta f abae, Bo tryt is SAS-PIOTROWSKA i in. 

Bistrot alcohol extract f abae, Fusarium c11/morum, 1996; SAS-PIOTROWS-

Polygonum bistor/a L. wyciąg acetonowy F. oxysporum, Phoma betae, KA, PIOTROWSKI 1997; 
Pythium debaryanum, Rhi- STOMPOR-CIIRZAN acetone extract 
zoctonia solani 1998] 

Ekologiczne sposoby ochrony roślin 

Powrót do koncepcji rolnictwa ekologicznego, odnotowany na początku lat 
80-tych, ograniczył dalszą degradację środowiska. W gospodarstwach ekologicz
nych, których w Polsce do roku 1994 było 296 (3,5 tys. ha użytków rolnych), 
wszystkie agrotechniczne postępowania ukierunkowane są na kształtowanie ko
rzystnego fitosanitarnego stanu gleby i zwiększenie odporności roślin na agrofagi 
[Kuś 1996]. W ochronie roślin przed chorobami jedną z podstawowych zasad tego 
rolnictwa jest zastępowanie chemicznych środków preparatami roślinnymi (tab. 
3). Ponadto do zaprawiania nasion wykorzystuje się wyciągi z kozika lekarskiego 
(polecane do nasion selerów, pomidorów, cebuli i porów), rumianku pospolitego 
(grochu, fasoli, rzodkiewki, rzepy), czosnku, chrzanu i skrzypu polnego [MATYJA

SIK 1995; SCHMIOTKE 1995; SIEBENEICHER 1997]. 
W małych agroekosystemach, profilaktyczną ochronę roślin pełnią uprawy 

współrzędne. Wprowadzając mieszanki wielogatunkowe zwiększa się równowagę 
ekologiczną w glebie, przeciwdziała zmęczeniu gleby oraz masowemu występowa
niu bakterii i grzybów chorobotwórczych [SARTORIUS 1993]. 
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Tabela 3; Table 3 

Praktyczne zastosowanie wyciągów roślinnych w zwalczaniu chorób 
wg [SCHMIDTKE 1995] 

Practical application of plant extracts in disease control 
according to [SCIIMIDTKE 1995] 

Nazwa rośliny Rodzaj preparatu Wskazania 
Plant name Type of preparation Indications 

Cebula; Onion 
odwar; decoction wszystkie choroby grzybowe 

Allium cepa L. macerat; macerale 
mączniaki prawdziwe, rdza róży, zaraza ziem-
niaka na pomidorze 

Chrzan pospolity; Horse 
radish odwar; decoction 

brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rdze 
Annoracia rusticana macerat; macerale 
Gaertn. 

Czosnek pospolity; Garlic odwar; decoction 
wszystkie choroby grzybowe 

Allium sativum L. macerat; macerale 

Krwawnik pospolity 
drobna plamistość liści drzew pestkowych, 
kędzierzawość liści brzoskwiń, mączniaki 

Yarrow macerat; macerate 
prawdziwe, brunatna zgnilizna drzew ziarnko-Achillea millefolium L. 
wych, brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

rdze, zgorzel siewek, szara pleśń, mączniaki 
Skrzyp polny; Common prawdziwe, mączniaki rzekome, parch jablo-
Horsetail odwar; decoction ni, parch gruszy, czarna plamistość róży, kę-
Equisetum arvense L. dzierzawość liści brzoskwiń, zaprawianie roz-

sady 

Podsumowanie 

Stosowane na szeroką skalę pestycydy, głównie w uprawach polowych po
wodują w środowisku glebowym rozległe i niepożądane skutki uboczne. Poten
cjalne zagrożenie wynikające ze stosowania środków chemicznych wpłynęło na 
podjęcie wielu badań w Polsce, których celem było zachowanie równowagi biolo
gicznej w agrocenozach przez następcze działanie biologicznych metod ochrony. 
Prezentowane wyniki badań wskazują na możliwość praktycznego wykorzystania 
mikroorganizmów przez wprowadzenie ich do gleby, w celu wyniszczania lub 
ograniczania chorobotwórczych grzybów. Aspekt praktyczny posiadają również 
prace z zakresu biologicznej aktywności wyciągów roślinnych, które reprezentują 
nowy kierunek badań w biologicznej ochronie roślin. Stwierdzono, że ekstrakty 
roślinne, podobnie jak mikroorganizmy, ograniczają występowanie różnych 
fitopatogenów. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono przegląd badań z zakresu biologicznych metod 
ochrony roślin, których następcze działanie przywraca zdolność produkcyjną gleb. 
Zwrócono uwagę na wykorzystanie mikroorganizmów antagonistycznych w tym 
bakterii z rodzajów Bacillus i Pseudomonas oraz grzybów z rodzajów Tricho
derma, Gliocladium i Penicillium. Wskazano również na działanie bakterjobójczc i 
grzybobójcze związków chemicznych pochodzenia naturalnego, produkowanych 
przez rośliny. Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że zarówno mikro
organizmy jak i ekstrakty roślinne ograniczały występowanie różnych fitopatoge
nów. Uwzględniono również zagadnienie biopreparatów ekologicznie obojętnych 
oraz wykorzystanie upraw współrzędnych w rolnictwie ekologicznym. 
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Agricultural University, Kraków 

Key words: phytopathogenic fungi, biologica! control, antagonistic microor
ganisms, plant preparations 

Summary 

Paper reviews the results of research on biologica! plant protection me
thods which secondary effect or aftermath is to restore production capabilities of 
the soil. Attention is turned to the utilization of antagonistic microorganisms, 
including Bacillus and Pseudomonas bacteria species, as well as fungi of Tricho
derma, Gliocladium and Penicillium species. Antibacterial and antifungicidal 
effect of chemicals of natura! origin produced by plants is also considcred. On 
the basis of collected information data it was stated that eithcr, the microorga
nisms and plant extracts limited the occurrence of various phytopathogens. The 
subjects of environmentally neutral biopreparations and the utilization of inter
cropping in ecological farming are also discussed. 
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