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PŁYNNA ZAPRAWA NASIENNA TYPU PANOGEN 

Panogen, płynna zaprawa nasienna oparta na metylortęciocyjanoguani- 

dynie M. R.C.G. (0,8% Hg), jest bardzo skutecznym preparatem szeroko 

stosowanym w krajach zachodnich do zaprawiania nasion roślin uprawia- 

nych na dużym areale, jak zbóż, lnu, buraków cukrowych, bawełny, sor- 

ga. Jej przewagę nad znanymi i stosowanymi zaprawami rtęciowymi sta- 

nowi: a) niska zawartość rtęci; b) lotność metylortęciocyjanoguanidyny; 

c) dokładna dezynfekcja nasion uzyskiwana małymi dawkami płynnego 

preparatu (0,2—0,6%), w związku z czym nasiona nie wymagają dodat- 

kowego suszenia. Zaprawianie nasion przeprowadza się w automatycznych 

zaprawiarkach zapewniających zupełne beżpieczeństwo pracy. 

Polska od kilku lat importuje ze Szwecji Panogen, którym centralnie 

zaprawia się nasiona lnu, częściowo konopi oraz nasiona zbóż kwalifiko- 

wanych. W ochronie zbóż planuje się jednak zupełne przejście z zapraw 

suchych na płynną typu Panogen. Z uwagi na kosztowny import, Instytut 

Przemysłu Organicznego podjął badania zmierzające do technologicznego 

wytwarzania zaprawy. 

W 1963 r. opracowano korzystną metodę wytwarzania Panogenu, która 

prowadzi do otrzymania gotowej formy użytkowej preparatu z pominię- 

ciem wyodrębnienia formy krystalicznej substancji czynnej, nie daje od- 

padów ani ścieków. Przygotowane w Zakładzie Syntezy kolejne próby 

fungicydu przebadano laboratoryjnie w Pracowni Grzybobójczej In- 

stytutu. 

Eksperymentalny preparat typu Panogen okazał się dobrą zaprawą na- 
sienną, dorównującą skutecznością biologiczną zagranicznemu preparatowi 

wzorcowemu Panogen 8 i równie jak ten ostatni wpływającą dodatnio na 

kiełkowanie nasion i wschody roślin. Pierwszy rok badań polowych w rol- 

niczych placówkach badawczych dał również pomyślne rezultaty. 

Zaprawa nasienna typu Panogen jest wodnym roztworem metylortę- 

ciocyjanoguanidyny MRCG o stężeniu 1,2%, w czym 0,8% stanowi rtęć. 

Ponadto preparat zawiera 20% etanolu, 10% glikolu etylenowego, 0,2% 

Rodaminy B (barwnika czerwonego w celu ostrzegawczym) oraz nieznacz- 

ne ilości NaCl i NaOH, Wzór sumaryczny metylortęciocyjanoguanidyny: 

CzHęN4Hg. Przypuszczalny wzór strukturalny (41):
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/ NH—CN 
C= NH 

SN NH—Hg—CH; 

W środowisku obojętnym i alkalicznym związek ten jest trwały. 

Prężność par metylortęciocyjanoguanidyny nad powierzchnią Panogenu 

została oznaczona przy pomocy kilku metod przez Lindstróma, 1958; 

Carlsjó, 1959 (22) i wynosi ona: 

w 20°C okolo 0,00002 mm Hg 

25°C ›„ 0,00003 mm Hg 

40°C ,, 0,00009 mm Hg 

W Panogenie, jak i we wszystkich wodnych roztworach alkilopochod- 

nych związków rtęci, powstaje dwuwartościowy kation rtęci w myśl rów- 

nania: 2 R Hg" = R»Hg + Hg"'*. Metaliczna rtęć częściowo rozpuszcza 

się w wodzie (60 y Hg/l w temp. pokojowej) i łatwo wyparowuje z roz- 

tworu. Lotność jej znacznie zmniejsza się w roztworach kwaśnych. Jedno- 

atomowa rtęć ma własności gazu. Przy dużym nasyceniu prężność par 

metalicznej rtęci wynosi okąało 15 y Hg/l w temperaturze pokojowej (22). 

Lindstróm, Heden, Ulfvarsson (22) badali mechanizm grzybobójczego 

działania alkilopochodnych związków rtęciowych przy zaprawianiu na- 

sion, posługując się metodami analizy izotopowej z rtęcią znaczoną Hg*% 

i metodą spektrofotometryczną. Stwierdzili, oni, że przy zaprawianiu na- 

stępuje resorpcja par do warstwy łupiny nasiennej, w wyniku której zo- 

stają zniszczone organizmy chorobotwórcze nie tylko znajdujące się na 

powierzchni nasion ale i te, które zdołały wniknąć głębiej. 

Istotę grzybobójczego działania związków rtęcioorganicznych starali 

się wyjaśnić Singer (1945), Mc Elroy (1947), Fildes (1949) i inni (21). Dzia- 

łanie to zgodnie przypisywane jest łączeniu się jonu rtęciowego z wol- 

nymi grupami tiolowymi, wchodzącymi w skład enzymu oddechowego 

(Cook i inni) oraz w skład wielu: innych enzymów grzyba. Związki orga- 

niczne rtęci mają prawdopodobnie ten sam mechanizm działania co jony 

rtęciowe. Można więc przyjąć, że grzybobójcze działanie tych połączeń 

polega na inaktywacji pewnych niezbędnych układów enzymatycznych. 

Za słusznością tej teorii przemawia fakt, że hamujące działanie związków 

rtęcioorganicznych na grzyba da się odwrócić, można jak gdyby przy- 

wrócić komórce życie przez podziałanie związkami zawierającymi wolne 
grupy tiolowe: np. cysteiną, glutationem, tiooctanem, tiosiarczanem sodu. 
Stwierdzono także, że ani cystyna, ani metionina, pomimo podobnej budo- 

wy chemicznej, nie są zdolne przeciwdziałać toksycznemu działaniu związ- 
ków rtęcioorganicznych, ponieważ nie posiadają wolnej grupy tiolowej 

(SH). (21, 25, 37). Według ostatnich badań grzybobójcze działanie orga- 
nicznych związków rtęci przypisuje się niezjonizowanej części C—Hg (35).
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Szczegółowe badania nasion zaprawionych Panogenem prowadzone 

były przez Lindstróma (22). Zasadnicze i istotne zagadnienie stanowił pro- 

blem równomierności pokrycia nasion fungicydem, a także ustalenie da- 

wek preparatu dla różnych gatunków nasion. W tych badaniach Lindstróm 

posługiwał się głównie dwiema metodami: 1) analizy izotopowej z rtęcią 

Hg?3; 2) chemiczną — ekstrakcji. 

Metoda analizy izotopowej nadaje się do badań prowadzonych z nasio- 

nami zaprawionymi w skali laboratoryjnej. Przy jej pomocy zbadano 

równomierność pokrycia fungicydem oraz stwierdzono, że rtęć znaczona 

przenika łupinę nasienną i gromadzi się w głębszej warstwie okrywy, 

nie przechodząc jednak do endospermy. Metoda chemiczna jest dogodna 

do oznaczania ilości rtęci w nasionach zaprawionych na skalę handlową. 

Polega ona na trawieniu próbek zaprawionych nasion kroplami wrzącego 

HNO;3. Rtęć następnie przeprowadza się do roztworu przez przemycie 

małą ilością wody destylowanej, następnie analizuje się stosując spektro- 

fotometrię płomieniową. Dokładna ilość rtęci oznaczona jest w aparacie 

Krugera. Wyniki uzyskane tą metodą zgodne były z wynikami analizy 

izotopowej z Hg?% oraz z wynikami klasycznej analizy chemicznej zapra- 

wionych nasion. 

W dalszym ciągu Lindstróm ustalił dawki Panogenu potrzebne do do- 

kładnego zaprawienia nasion. Okazało się bowiem, że nasiona o gładkiej 

łusce, np. Inu, wchłaniają mniej par preparatu aniżeli np. kłębki buraka 

o wybitnie porowatej okrywie, Do dezynfekcji powierzchniowej nasion 

wystarczają niskie dawki, lecz głęboką infekcję da się zlikwidować przez 

zastosowanie fungicydu w pewnym nadmiarze. 

Instrukcja stosowania Panogenu uwzględnia te momenty. Stosowanie 

dawek zaleconych w instrukcji gwarantuje dokładną, dogłębną dezyn- 

fekcję nasion zaprawianych. 

„In vitro” łupiny nasienne chłoną mniej fungicydu niżeli okrywy na- 

sienne u nasion pozbawionych siły kiełkowania. Intensywność resorpcji 

zależna jest ponadto w dużej mierze od wilgotności nasion i od tempe- 

ratury. Zawartość wilgoci w nasionach zbóż po zbiorach wynosi 12-—18%. 

Zaprawione nasiona o takiej wilgotności są równomiernie i dostatecznie 

pokryte fungicydem, co potwierdziły badania przeprowadzone po jednym 

dniu od momentu zaprawienia. Przy końcowym „rozdziale” środka zano- 

towano nieznaczne różnice. Nasiona o wysokiej wilgotności (ponad 16%) 

bardzo szybko wchłaniają pary, co wpływa na nierównomierne począt- 

kowe rozmieszczenie (rozdział) fungicydu. 

Powierzchniowa ekstrakcja wykazała 500-krotnie większą dyfuzję przy 

dużej zawartości wilgoci w nasionach niż przy małej. Podobne wyniki 

zanotowano przy zastosowaniu analizy izotopowej z Hg?*. Przy pomocy 

tej ostatniej metody stwierdzono także, że nasiona o dużej zawartości wil-
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goci w ciągu 2 godzin uzyskują taki stan przeniknięcia fungicydem, jaki 

osiągają nasiona o normalnej wilgotności dopiero po tygodniu. W Ъада- 

niach przeprowadzonych metodą ekstrakcji nasiona o normalnej wilgot- 

ności osiągały taki stan po miesiącu. 

Działanie par praktycznie zachodzi stale. Przy zmieszaniu nasion za- 

prawionych z niezaprawionymi, te ostatnie po pewnym czasie również 

są zdezynfekowane (w naczyniu zamkniętym) (6). Podwyższona tempera- 

tura przyspiesza działanie par i resorpcję, lecz ostateczne rozmieszczenie 

(rozdział) fungicydu jest takie, jak przy niższej temperaturze (22). 

Nasiona z uszkodzoną okrywą wykazują duży wżrost resorpcji w oka- 

leczonych miejscach, co prowadzi do nierównomiernego początkowego 

wchłaniania preparatu (22). 

Okres równomiernego  ,„rozprowadzenia” zaprawy na nasionach 

i w okrywie nasiennej waha się między 2 godzinami a 1 miesiącem, Za- 

sadniczo można przyjąć, że w ciągu 2 godzin następuje zupełnie dokładne 

przeniknięcie tkanki okrywającej (suchych nasion) fungicydem. W na- 

stępnym okresie stan ten ulega tylko nieznacznemu polepszeniu (22). 

Panogen nie wywołuje ujemnego wpływu na siłę kiełkowania nasion 

i na rozwój roślin. Jednak w przypadku zaprawiania nasion o dużej za- 

wartości wilgoci, fungicydy rtęciowe powodują obniżenie siły kiełko- 

wania oraz powstawanie roślin o krótszych korzeniach i łodygach, 

Środki grzybobójcze rtęciowe przy dużej wilgotności dostają się do ziar- 

na i mogą wywołać szkodliwe działanie. Bruhin (7) obserwował wielo- 

jądrowość w komórkach roślin, co może wpłynąć na obniżenie plonu. 

Z uwagi na to należy unikać zaprawiania nasion zbóż o zawartości wil- 

goci powyżej 15%, a lnu powyżej 12% (2, 15, 22, 36). 
Zaprawianie nasion o niskiej zawartości wilgoci odpowiednimi dawka- 

mi preparatu wpływa na lepsze wschody i wyższe plony (nasiona takie 

mogą być magazynowane przez dłuższy okres — do około 1 roku, bez naj- 

mniejszego ujemnego na nie wpływu zaprawy, 15, 18, 42). Zaprąwa bo- 

wiem niszczy zarodniki grzybów wywołujące choroby roślin w począt- 

kowym stadium rozwoju (zgorzele, fuzariczy), a także i te, które w póź- 

niejszym okresie powodują niszczące działanie, jak w przypadku głowni 

czy śnieci zbóż. Zwiększone wschody zbóż notowano w wielu doświadcze- 

niach polowych (13, 14, 19, 23, 24, 29, 30, 33, 43). 

W Danii, gdzie zaprawianie nasion zbóż stosowane jest od szeregu lat, 
z zaprawionych nasion osiąga się wyższe plony o 60—100 kg/ha (14). 

W Szwecji (1) przez zaprawianie Panogenem nasion lnu zainfekowa- 

nych Fusarium lini uzyskano z doświadczeń plony o 15% wyższe. 
Przez zaprawianie nasion konopi zakażonych Botrytis sp. uzyskano 

o 17,6% wyższe zbiory. 
Nasiona buraków zakażone Pleospora betae i zaprawione Panogenem
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dały 24% więcej siewek niż kontrolne, w kilkuletnim doświadczeniu 

w W. Brytanii. W USA także notowano korzyści osiągane z zaprawy na- 

sion (8, 9, 12, 38). Przez zaprawianie Panogenem nasion bawełny uzyskuje 

się wyższe plony (4, 16, 34), Zalecano także równocześnie z Panogenem 

zaprawiać nasiona PCNB (16). 

Notowano również znacznie zwiększone wschody przez zaprawianie 

Panogenem nasion sorga (13, 17, 18, 20, 40) i nasion warzyw (ogórki, ka- 

lafiory, rzodkiewka, groch, pomidory, szpinak, koper, pietruszka, dynia) 

(38, 39). 

Inaktywacja Panogenu w glebie 

W badaniach prowadzonych na uniwersytecie w Los Angeles przez 

Spanis, Munnecke i Solberga (35) stwierdzono, że Panogen (Panodrench 4) 

w glebie ulega inaktywacji. Zaobserwowano przy tym, że rozkład fungi- 

cydu wiąże się z dużym wzrostem populacji rodzaju Bactllus. Według 

autorów metabolitem dla tych bakterii jest najprawdopodobniej cyjano- 

guanidyna, która wchodzi w skład drobiny substancji czynnej zaprawy. 

Grzybobójcze działanie fungicydu przypisywane jest niezjonizowanej 

części C—Hg. 

To, że bakterie (Bacillus sp.) zdolne są przeprowadzić rozkład Panod- 

rench 4, dowiodło doświadczenie, w którym gatunki Bacillus szybciej 

rosły i rozmnażały się na wyciągu mięsnym z dodatkiem Panodrench 4, 

aniżeli w kulturze prowadzonej na samym wyciągu mięsnym, bez dodatku 

fungicydu. Ponadto stwierdzono również znacznie szybszą inaktywację 

Panodrench 4 w niesterylnej (8 dni) niż w sterylnej glebie, co potwier- 

dziło udział czynnika biologicznego w tym procesie. Inaktywacja praw- 

dopodobnie przebiegała w procesie trzystopniowym: 

1. Resorpcja Panogenu z gleby przez błony cytoplazmatyczne bakterii. 

2. Rozkład fungicydu spowodowany metabolizmem bakterii. 

3. Wykorzystanie części produktów metabolizmu przez bakterie. 

W literaturze często spotyka się wzmianki, że preparaty rtęciowe i Pa- 

nogen skutecznie działają przeciw grzybom utrzymującym się na po- 
wierzchni nasion, natomiast ich siła grzybobójcza przeciw patogenom 

występującym w glebie jest słabsza (31, 32, 33), co również jest potwier- 

dzeniem inaktywacji preparatu w glebie. Lindstróm (22) w „Liquid seed 

treatment” również podkreśla, że nasiona zaprawione Panogenem są mało 

odporne na wtórną infekcję. W celu dokładnego i stałego zabezpieczenia 

nasion, proponuje on nasiona zaprawione Panogenem zaprawić po pew- 

nym czasie karbaminianem. Lindstróm przeciwny jest przy tym stosa- 
waniu mieszanki Panogen + karbaminian, mniej aktywnej z powodu 
tworzenia się merkaptydów.
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Zakres stosowania Panogenu 

Roślina Choroba Literatura 

Pszenica Śnieć cuchnąca Tilletia tritici (Bjerk) Wint: 6,13,19,23, 

ozima i jara 24,27,29,30, 
33,44. 

Żyto Pleśń śniegowa Fusarium nivale (Fr) Ces. 15 

Głownia źdźbłowa Urocystis occulta 

Rabenhorst 

Jęczmień Pasiastość liści Helminthosporium 

oziny i jary gramineum Rabh. 

Plamistość siatkowa Helminthosporium 

teres Sacc. 6,24,44. 

Głownia zwarta Ustilago hordei (Pers) Lagerh. 

Owies Głownia pyłkowa Ustilago avenae (Pers) Jens. 5,6,13 

Głownia zwarta Ustilago levis (Kell. et. Sw) 

Magnus 19,24,44 

Helminthosporium avenae 

Proso Głownia prosa Ustilago panici miliacei 15 

Winter 

Len Zgorzel siewek Botrytis cinerea Pers. 

Antraknoza Colletotrichum lini (Manus) 

Bolley. 1,2,24,36 

Zgorzel siewek 

i więdnięcie Inu Fusarium lini Bolley. Fus sp. 44 

Pasmo lnu Septoria linicola (Speg) Sar 

Łamliwość łodyg Polyspora lini Lafferty 

Zamieranie pędów lnu Ascochyta linicola Naum 

et Wars. 

Konopie Zgorzel siewek Pythium de baryanum Hesse 1 

Pythium de baryanum Hesse 

Buraki Zgorzel siewek Aphanomyces cochlioides 

Drechsl. 

Phoma betae Frank. 8,9,12 

Alternaria tenuis Nees. 

Bawełna Antraknoza Ascochyta sp. 

Colletotrichum sp. 

Zgorzel siewek Pythium ultimum Trow. 16,34,44 

Rhizoctonia solani 

Zgorzel siewek 13,17,18 

Głownia sorga Sphacelotheca sorghi (L.R.) 

Clint. 20,40,44.
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Podany zakres stosowania Panogenu oparty jest na układzie opraco- 

wanym przez J. Klęczara (15), wydanym w maszynopisie przez Zjedno- 

czenie Hodowli i Nasiennictwa (nr 1090) pt.: „Zaprawiarka Panogen — 

model A, Zaprawa Panogen 15”. Zaznaczono ponadto pozycje w litera- 

turze potwierdzające doświadczalnie skuteczność Panogenu w ochronie 

danych upraw. 

Dyskusja 

Płynna zaprawa nasienna typu Panogen jest obecnie jedną z najlep- 

szych zapraw grzybobójczych, W naszym kraju przewidujemy stosowanie 

tego fungicydu do ochrony zbóż, Inu, konopi oraz buraka cukrowego, 

przez co mogą być osiągnięte wyższe plony tych upraw. 

Preparat typu Panogen może stać się artykułem eksportowym. 

Zdolność rozkładania tego fungicydu przez bakterie glebowe stanowi 

dodatkową zaletę zaprawy (35). Wskazane byłoby przebadanie wpływu 

Panogenu na mikroflorę gleby, z uwzględnieniem wpływu wywieranego 

przez wieloletnie wysiewanie zaprawionych nasion do gleby. 

Możliwe, że w Polsce okaże się konieczne dwukrotne (Panogen, na- 

stępnie karbaminian) zaprawianie nasion, którego celem jest ochrona 

przed wtórną infekcją z gleby (22). 

Nie zaleca się zaprawiania Panogenem nasion kukurydzy (43), roślin 

krzyżowych (11, 39), roślin motylkowych (10). Pozostaje jeszcze zagad- 

nienie stosowania Panogenu do ochrony sadów przeciw parchowi. W doś- 

wiadczeniach prowadzonych pod tym kątem w USA Panogen dał /0— 

—80% skuteczności, podczas gdy Cyprex dał niemal 100% skuteczność (28). 

Z uwagi na to, że rtęć jest przemieszczana w roślinach (26), należy 

naszym zdaniem wyeliminować stosowanie preparatów rtęciowych do 

opryskiwania roślin. Z tych samych powodów należałoby przeprowadzić 

badania na pozostałości śladowe w burakach cukrowych, w liściach uży- 

wanych jako pasza dla bydła oraz w melasie i cukrze. 

Odrębnym zagadnieniem jest wpływ związków rtęcioorganicznych na 

procesy życiowe rośliny. Wiadomo jedynie, że przedawkowanie rtęci wy- 

wołuje zaburzenia w aparacie jądrowym komórek korzeniowych i liści (3). 

Dokładniejsze prace fizjologiczne wpływu par rtęci są bardzo pożądane. 
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