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Summary 
 

The aim of studies was evaluation of possibility of vegetable seed production from the phytopathological point of view. It 
was found that there is a possibility of seed coating with biopreparation based on fungus Trichoderma viride in order to 
protect seedlings from rot diseases. When a proper technology was used, 250 living cfu (colony forming units) were present 
in single coat. The best results were obtained after seed treatment with water suspension of biopreparation with addition of 
remains of suspension after treatment into components of coats. Microbiological cleanliness of coat components is also of a 
great importance. Sprayings with biopreparations during cropping season resulted in differentiated degree of pathogen de-
velopment limitation. The best results were obtained in the case of downy mildew (Peronospora destructor) of onion after 
several sprayings with Biosept. Harvested seeds of red beet and carrot were numerously settled with fungal pathogens. Dur-
ing cleaning of seeds, most of them was removed but losses were considerable. 
 
 
 

Z BADAŃ NAD OTOCZKOW ANIEM NASION WARZYW Z WYKORZYSTANIEM 
TRICHODERMA VIRIDE I ZDROWOTNO ŚCIĄ ROŚLIN W UPRAWIE EKOLOGICZNEJ 

 
 

 

 
Streszczenie 

 

Celem badań było określenie moŜliwości uprawy roślin warzywnych na nasiona w aspekcie fitopatologicznym. Wykazano 
moŜliwość otoczkowania nasion z wykorzystaniem biopreparatu opartego na grzybie Trichoderma viride dla ochrony sie-
wek przed chorobami zgorzelowymi. Przy zachowaniu odpowiedniej technologii, w jednej otoczce znajdowało się 250 Ŝy-
wych jednostek tworzących kolonie grzyba (jtk). Najlepszy efekt uzyskano zaprawiając nasiona w wodnej zawiesinie biopre-
paratu i dodając pozostałość zawiesiny po zaprawianiu do komponentów w trakcie otoczkowania. WaŜnym elementem jest 
czystość mikrobiologiczna stosowanych komponentów. Opryskiwanie biopreparatami w okresie wegetacji celem ochrony 
przed chorobami dawało zróŜnicowane wyniki. Najlepszy efekt uzyskano w ochronie cebuli przed mączniakiem rzekomym 
(Peronospora destructor) stosując kilkakrotne opryskiwanie Bioseptem. Zebrane nasiona buraka ćwikłowego i marchwi ja-
dalnej zasiedlone były licznie przez patogeny grzybowe. W trakcie czyszczenia większość zasiedlonych przez patogeny na-
sion została wyeliminowana ale ubytki były znaczne. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jednym z głównych czynników warunkujących powo-
dzenie wielu upraw ekologicznych jest zdrowotność roślin. 
W systemie ekologicznym problem zdrowotności roślin 
występuje juŜ od wysiewu nasion. Jest on tym większy, Ŝe 
nasiona zgodnie z wymogami IFOAM muszą pochodzić z 
plantacji ekologicznej. Oznacza to, Ŝe ich zdrowotność mo-
Ŝe być gorsza w porównaniu do nasion pochodzących z 
uprawy konwencjonalnej [3, 4, 5, 11, 12, 15]. Z nasionami 
moŜe przenosić się wiele patogenów grzybowych, które in-
fekują wschody [18]. Ponadto siewki, jak i starsze rośliny, 
naraŜone są na infekcję czynników chorobotwórczych bytu-
jących w glebie. PoraŜeniu łatwo ulegają takŜe nadziemne 
części. Brak chemicznej ochrony przed chorobami moŜe 
powodować nadmierny rozwój patogenicznych grzybów, 
które znacznie obniŜają plon i jego jakość. Ponadto niektóre 
z nich posiadają zdolność wytwarzania mikotoksyn, które 
mogą być bardziej niebezpieczne dla konsumenta aniŜeli 
pozostałości substancji chemicznych [17]. Zakaz stosowa-
nia chemicznych zapraw wymusza konieczność poszuki-
wania innych metod zabezpieczenia wschodów przed pato-

genami nasion jak i pochodzącymi ze środowiska glebowe-
go. 
 W dostępnej literaturze, zarówno krajowej jak i zagra-
nicznej, niewiele jest opracowań naukowych, dotyczących 
moŜliwości skutecznej ochrony przed chorobami roślin 
uprawianych w systemie ekologicznym. Wynika z nich na-
tomiast konieczność takich badań. Na corocznych konfe-
rencjach Pest and Diseases w Brighton w Anglii, po raz 
pierwszy 2002 r., jedna z sekcji poświęcona była ochronie 
roślin w systemie ekologicznym, w której były tylko 4 
ogólne referaty. Wśród 75 prezentowanych posterów tylko 
3 dotyczyły zagadnień związanych z chorobami roślin [2]. 
O znaczeniu problemu i wzroście zainteresowania świadczy 
zorganizowana w Rzymie przez FAO, IFOAM i ISF (The 
International Seed Federation) First World Conference on 
Organic Seed, gdzie na 98 przedstawianych prac, 25 doty-
czyło zdrowotności roślin [3].  
 Otoczkowanie nasion, głównie warzyw, jest od dość 
dawna znane i powszechnie stosowane. Daje wiele korzy-
ści. Do otoczkowania moŜna dodawać róŜne substancje, 
korzystnie wpływające zarówno na kiełkowanie nasion jak i 
wzrost młodych kiełków. Jedną z nich jest zaprawa nasien-
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na, chroniąca młode rośliny przed zakaŜeniem przez pato-
geny znajdujące się na nasionach jak i przed patogenami 
znajdującymi się w glebie. Technologia takiego otoczko-
wania jest w świecie opracowana i powszechnie stosowana. 
Nie moŜna jednak dodawać zapraw chemicznych do otocz-
kowania nasion przeznaczonych do wysiewu w gospodar-
stwach ekologicznych. Otoczkowanie nasion bez zaprawia-
nia nie zabezpiecza wschodów przed patogenami, a w tym 
okresie młode rośliny są atakowane przez grzyby powodu-
jące choroby zgorzelowe, stanowiące duŜy problem w pro-
dukcji warzyw, zarówno w uprawie polowej jak i pod osło-
nami. W ochronie roślin przed chorobami znane są liczne 
biopreparaty ale ich stosowanie dotyczy głównie zaprawia-
na w formie moczenia nasion, podlewania bądź opryskiwa-
nia roślin [1, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 20]. 
 W procesie otoczkowania waŜnym elementem jest 
utrzymanie przez cały cykl technologiczny odpowiedniej, 
temperatury celem zachowania Ŝywotności znajdującego 
się w biopreparacie mikroorganizmu oraz wykonanie całe-
go procesu w czasie uniemoŜliwiającym kiełkowanie formy 
przetrwalnej. Wcześniejsze badania wykazały, Ŝe dodawa-
nie biopreparatu do komponentów, nie gwarantowało obec-
ności jtk w kaŜdej otoczce lub ich liczba była niewystarcza-
jąca, przy jednocześnie duŜym ich zakresie w poszczegól-
nych otoczkach [16]. 
 Prowadzone w latach 2003-2005 badania z sześcioma 
gatunkami roślin warzywnych (burak czerwony, marchew, 
cebula, pietruszka, rzodkiewka, koper) uprawianych na na-
siona obejmowały: 
1. określenie moŜliwości wykorzystania do otoczkowania 

nasion biopreparatu opartego na bazie grzyba Trichod-
rema viride,  

2. opryskiwanie roślin w okresie wegetacji preparatami 
Biochikol, Biosept, Bioczos,  

3. ocenę zdrowotności zebranych nasion (marchew, cebu-
la, buraki czerwone). 

 Po zbiorze nasion (marchew, cebula, burak ćwikłowy) 
na poŜywce PDA badano ich zasiedlenie przez patogenicz-
ne grzyby, stosując ogólnie przyjęte w tego typu badaniach 
metody. 
 W tej pracy, z konieczności podano wybrane elementy 
wykonanych badań i dotyczą one głównie moŜliwości 
otoczkowania nasion z wykorzystaniem biopreparatu opar-
tego na Trichoderma viride. 
 
Metody 
 
 Do otoczkowania uŜyto materiał mikrobiologiczny za-
wierający konidia szczepu Trichoderma viride, o silnych 
właściwościach antagonistycznych, uzyskanego przez ze-
spół prof. S. Pietra z Katedry Mikrobiologii AR Wrocław. 
Badania obejmowały ustalenie: 
- takiej dawki biopreparatu, aby w kaŜdej otoczce znaj-

dowało się co najmniej kilkadziesiąt jednostek tworzą-
cych kolonie (jtk) grzyba, posiadających zdolność do 
skiełkowania, co prawdopodobnie zapewni rozwój 
grzybni saprotrofita w kaŜdym kiełkującym nasieniu, 

- czasu obejmującego proces otoczkowania uniemoŜli-
wiający skiełkowanie formy przetrwalnej grzyba, 

- okresu przechowywania otoczkowanych nasion z za-
chowaniem Ŝywotności jtk. 

 Badania prowadzono na nasionach rzodkiewki odmiany 
Lucynka. Do otoczkowania stosowano torf, szpat (dolomit), 
glinę, dekstrynę Ŝółtą. Wykonano 6 kombinacji:  

1. nasiona zaprawiane w zawiesinie T. viride,  
2. nasiona zaprawiane w zawiesinie T. viride i otoczkowa-

ne,  
3. nasiona zaprawiane w zawiesinie i pozostałą po zapra-

wianiu nasion zawiesinę dodawano do komponentów w 
trakcie otoczkowania, 

4. nasiona płukane i zaprawiane w zawiesinie,  
5. nasiona płukane, zaprawiane w zawiesinie i otoczkowa-

ne,  
6. nasiona płukane, zaprawiane w zawiesinie i po zapra-

wianiu nasion zawiesinę dodawano do komponentów w 
trakcie otoczkowania.  

 Dawka materiału biologicznego wynosiła 50g⋅l-1 wody. 
W procesie otoczkowania, pierwsze 2 godziny temperatura 
wynosiła około 20oC, a kolejne 6 godzin, w którym suszono 
otoczkowane nasiona, wahała się w zakresie 25-30oC.  
 Z kaŜdej kombinacji doświadczalnej wykonano 5 serii 
badań, badając po 10 otoczek (łącznie 50) wg metodyki 
podanej przez Sadowskiego i wsp. [16]. W ten sam sposób 
określano Ŝywotność jtk w biopreparacie oraz w otoczko-
wanych nasionach rzodkiewki po 3 i 6 miesiącach prze-
chowywania. 
 Określano  takŜe  czystość mikrobiologiczną stosowa-
nych komponentów. Analizy wykonano na poŜywce PDA 
stosując metodę rozcieńczeń.  
 Doświadczenia polowe prowadzono w gospodarstwie 
ekologicznym w Kiełpinie k/Tucholi (K. i H. Wegner), po-
siadającym od 12 lat atest EKOLANDU. W okresie wege-
tacji przeciw chorobom grzybowym stosowano Biosept, 
Bioczos i Biochikol 020PC. 
 
Wyniki 
 
 Otoczkowanie nasion rzodkiewki z wykorzystaniem 
form przetrwalnych grzyba Trichoderma viride jest moŜli-
we. Po serii wykonanych prób ustalono, Ŝe najlepszym spo-
sobem było zaprawianie nasion w roztworze wodnym bio-
preparatu w dawce zalecanej przez producenta (50g⋅l-1 wo-
dy) i dodanie pozostałej po zaprawianiu zawiesiny w proce-
sie technologicznym do otoczkowanych nasion (tab. 1). 
Średnio w jednej otoczce znajdowało się 186,2 Ŝywych jtk 
grzyba. Jeszcze więcej jtk w otoczce stwierdzano przy 
otoczkowaniu nasion uprzednio płukanych w wodzie 
(250,5). Płukanie nasion przed otoczkowaniem eliminowało 
takŜe z nasion inne grzyby saprotroficzne. Grzyby występu-
jące w kombinacji otoczkowanych nasion, po uprzednim 
ich płukaniu, pochodziły prawdopodobnie z komponentów. 
 Badania komponentów wykazały, Ŝe nie były one ste-
rylne. Izolowano z nich głównie grzyby z rodzajów Penicil-
lium, Aspergillus, Cladosporium, Epicoccum a takŜe Alter-
naria alternata. Największą liczbę grzybów stwierdzono w 
torfie (1,8x10-5). Ponadto w torfie, dolomicie i kaolinie wy-
stępowały bakterie. 
 śywotność naniesionych do otoczki form przetrwalnych 
grzyba zaleŜała od czasu ich przechowywania. Po 3 miesią-
cach spadła około 25%, po 6 miesiącach około 40%. śy-
wotność jtk w uŜytym w doświadczeniu materiale mikro-
biologicznym wraz z upływem czasu zmniejszała się, ale po 
6 miesiącach w 1 g stwierdzono jeszcze 6,8x106 Ŝywych 
jtk. Oznacza to jednak, Ŝe przed kaŜdym procesem otocz-
kowania naleŜałoby sprawdzić liczbę jtk w biopreparacie. 
Prawdopodobnie taką technologię będzie moŜna zastoso-
wać takŜe do innych biopreparatów. 
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Tab. 1. Liczba jtk na nasionach rzodkiewki zaprawianej biopreparatem z Trichoderma viride 
Table 1. Number of cfu on radish seeds treated with biopreparation Trichoderma viride 
 

Średnio 
Kombinacja traktowania nasion. 

T I 
Bez płukania,  zaprawiane T. viride 99,3 0,0 
Bez płukania, zaprawianie T.viride +otoczkowanie 51,6 40,4 
Bez płukania, zaprawiane T. viride + zawiesina  +otoczkowanie 186,2 7,1 
Płukane, zaprawiane T.viride 86,9 0,0 
Płukane, zaprawiane T. viride  +otoczkowanie 81,3 8,9 
Płukane, zaprawiane T.viride + zawiesina + otoczkownie  250,7 4,8 

T/ Liczba jtk T. viride na/w 1 otoczce/nasieniu 
I/ Liczba innych grzybów 

 
 Stosowanie biopreparatów w formie opryskiwań w 
okresie wegetacji dawało zróŜnicowane wyniki. Najlepszy 
efekt uzyskano przy zwalczaniu mączniaka rzekomego ce-
buli (Peronosora destructor) stosując kilkakrotnie Biosept.  
 Badania polowe obejmowały takŜe moŜliwosci produk-
cji nasion rzodkiewki. Okazało się jednak, Ŝe z uwagi na 
masowe występowanie szkodników w okresie kwitnienia, 
rośliny nie zawiązywały łuszczyn. Opryskiwanie Bioczo-
sem było zupełnie nieskuteczne. Dopiero pod koniec wege-
tacji, po zakończeniu oblotu szkodników zawiązało się 
niewiele łuszczyn. Plon w obydwóch latach był minimalny. 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe w prowadzonych warunkach do-
świadczenia, tzn. dysponując tylko Bioczosem do zwalcza-
nia szkodników, uzyskanie nasion rzodkiewki nie jest moŜ-
liwe. W Polsce uprawia się duŜo rzepaku, stąd szkodników 
Ŝerujących na roślinach kapustnych jest duŜo.  
 
Podsumowanie 
 
 Odnośnie przedstawionych w pracy badań moŜna za-
uwaŜyć pewne problemy związane z tym zagadnieniem. 
Dotyczą one braku dokładniejszych informacji o moŜliwo-
ści stosowania w procesie otoczkowania biopreparatów 
opartych na grzybach, optymalnych temperatur pozwalają-
cych wykonać ten proces z zachowaniem jak największej 
liczby jtk w otoczce, czasu w którym proces powinien być 
zakończony, zaleŜności między temperaturą suszenia oto-
czek a zachowaną liczbą Ŝywych jtk, dawki biopreparatu 
dla poszczególnych gatunków nasion, sterylności dodatków 
do otoczki, okresu przechowywania otoczkowanych nasion, 
aktualnej liczby jtk w biopreparacie, równomierności jtk w 
poszczególnych otoczkach.  
 W przeprowadzonych badaniach uzyskano duŜą liczbę 
jtk w badanych otoczkach, co wskazuje na to, Ŝe prawdo-
podobnie jest moŜliwe zmniejszenie dawki preparatu, co 
byłoby niezwykle korzystne z uwagi na zmniejszenie kosz-
tów zaprawiania. Konieczne są jednak badania w celu usta-
lenia optymalnej liczby jtk w otoczce poszczególnych ga-
tunków nasion. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę Ŝywych 
jtk w biopreparacie w okresie przechowywania, celowym 
byłoby przed przystąpieniem do otoczkowania sprawdzić 
aktualną ich Ŝywotność.  
 Wcześniejsze badania wykazały, Ŝe otoczkowanie na-
sion róŜnych gatunków tą samą mieszaniną komponentów z 
biopreparatem nie jest właściwe, poniewaŜ w otoczkach 
mniejszych nasion, moŜe być zbyt mało jtk grzyba. W 
przypadku dodawania biopreparatu do komponentów, dla 
poszczególnych gatunków nasion naleŜałoby ustalić dawkę 
biopreparatu na podstawie MTN. Stosowanie w procesie 
technologicznym biopreparatu w formie zawiesiny było 

zdecydowanie lepsze aniŜeli jego mieszanie z komponen-
tem [16]. Legro [8] podaje, Ŝe otoczkowanie nasion w sys-
temie ekologicznym uznaje się za niezbędne, jeśli chce się 
osiągnąć odpowiedni plon. Jednak dotychczas stosowane 
technologie, oparte w pewnej części na substancjach synte-
tycznych mogą w przyszłości nie być akceptowane. NaleŜy 
więc poszukiwać rozwiązań umoŜliwiających otoczkowa-
nie nasion dla systemu organicznego. 
 Na podstawie dotychczas prowadzonych obserwacji nad 
zdrowotnością roślin w systemie organicznym moŜna 
stwierdzić, Ŝe w aspekcie fitopatologicznym uprawa wielu 
roślin w tym systemie jest moŜliwa. Wymaga jednak duŜe-
go zaangaŜowania oraz niemałej wiedzy z zakresu ochrony 
roślin. Witek i Obuchowicz [21] widzą moŜliwość produk-
cji w Polsce nasion ekologicznych roślin warzywnych.  
 Istnieją pewne moŜliwości ograniczenia szkodliwości 
patogenów chorób metodami nie chemicznymi [2, 5, 7, 12, 
13, 20]. Konieczne jest prowadzenia badań nad moŜliwo-
ścią biologicznego ich ograniczania. 
 Bez zastosowania dodatkowych zabiegów nie chemicz-
nych, uprawa niektórych roślin w systemie ekologicznym, z 
uwagi na choroby i szkodniki, nie jest moŜliwa. Istnieje 
takŜe pilna potrzeba określenia odmian poszczególnych ga-
tunków do uprawy ekologicznej. W gospodarstwach trady-
cyjnych, o niskiej kulturze rolnej, w których nie stosuje się 
zaprawiania i nie wymienia się materiału siewnego, obser-
wuje się juŜ występowanie śnieci cuchnącej pszenicy, któ-
rej nie spotykano od wielu lat. W Niemczech szuka się al-
ternatywnych do chemicznych moŜliwości jej zwalczania 
[19, 22].  
 W aspekcie fitopatologicznym niezrozumiałym wydaje 
się być zapis w Ustawie, Ŝe do gospodarstw ekologicznych, 
materiał rozmnoŜeniowy winien pochodzić z własnej pro-
dukcji. Zaniechanie stosowania nawozów sztucznych i pe-
stycydów, nie prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia za-
groŜenia występowania patogenów glebowych. Zmiany 
składu mikroorganizmów w środowisku glebowym w sys-
temie ekologicznym, nie są na tyle korzystne, aby zabez-
pieczyć rośliny przed patogenami glebowymi [9]. 
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