
M. Twaru�ek, J. Grajewski, J. Kwiatkowska, N. Grajewska, E. Soszczy�ska „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2012, Vol. 57(4)159

Magdalena TWARU�EK, Jan GRAJEWSKI, Justyna KWIATKOWSKA,  
Natalia GRAJEWSKA, Ewelina SOSZCZY�SKA 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Zak�ad Fizjologii i Toksykologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej 
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
e-mail: twarmag@ukw.edu.pl 
 
 
MYCOLOGICAL EVALUATION OF CEREALS FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL 

SYSTEMS OF FARMING 
 

Summary 
 

The determination of the degree of contamination of cereals by moulds in organic farming conditions, with limited protec-
tion still requires explanation. Especially in the moist and warm, we can expect the occurrence of fusariosis of the ears. It is 
also important to identify other pathogenic fungi colonizing cereal grain crops in both farming systems. The aim of this 
study was to evaluate the quality of mycological cereal grains (barley, mixed cereal, oats, wheat, triticale, rye, spelt), grown 
in organic and conventional fields, harvested in 2010 in Kujawsko-Pomorskie province. In the samples collected from the 
organic farms the highest number of fungi was found in the samples of barley grains and the lowest in wheat and triticale, 
with the most numerous moulds of the genera: Aureobasidium, Penicillium, Cladosporium and Eurotium. Whereas in the 
samples collected from the conventional crops rye grain samples showed the highest and mixed cereals the lowest levels of 
moulds. Similarly to the organic harvest, the conventional ones contained mainly: Aureobasidium, Penicillium, Cladospo-
rium and Alternaria. In case of Fusarium, a slightly higher number was found in cereals from organic farms, yet the highest 
percentage of contamination (in both farming systems) was identified in the mixed cereals. 
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MIKOLOGICZNA OCENA JAKO�CI ZIARNA ZBÓ� POCHODZ�CYCH 
Z EKOLOGICZNEGO I KONWENCJONALNEGO SYSTEMU UPRAWY 

 

Streszczenie 
 

Ustalenie stopnia ska�enia grzybami ple�niowymi ro�lin zbo�owych w warunkach upraw ekologicznych, przy ograniczonej 
ochronie wymaga ci�gle wyja�nienia. Szczególnie w latach wilgotnych i ciep�ych mo�emy spodziewa� si� wyst�powania fu-
zariozy k�osów. Istotnym jest te� okre�lenie innych grzybów patogenicznych zasiedlaj�cych ziarno zbó� w obydwu systemach 
uprawy. Celem pracy by�a ocena jako�ci mikologicznej ziarna zbó� (j�czmie�, mieszanki zbo�owe, owies, pszenica, pszen�y-
to, �yto, orkisz) uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym, uzyskanych ze zbiorów w 2010 roku na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Przeprowadzone badania wykaza�y w gospodarstwach ekologicznych najwy�sze za-
siedlenie ziarna przez grzyby w próbach ziarna j�czmienia, a najmniejsze w pszenicy i pszen�ycie. Najliczniej wyst�powa�y 
ple�nie z rodzajów: Aureobasidium, Penicillium, Eurotium oraz Cladosporium. Natomiast w uprawie konwencjonalnej naj-
bardziej ska�one by�y próby ziarna �yta, a najmniej mieszanki zbo�owe. Podobnie jak w ziarnach ekologicznych, 
w konwencjonalnych najliczniej identyfikowano ple�nie z rodzaju: Aureobasidium, Penicillium, Cladosporium i dodatkowo 
Alternaria. W przypadku oceny grzybów z rodzaju Fusarium nieznacznie ich wy�sze zasiedlenie ustalono w zbo�ach z go-
spodarstw ekologicznych, a najwy�szym procentem ska�enia (w obu systemach) charakteryzowa�y si� mieszanki zbo�owe.  
S�owa kluczowe: zbo�a; ziarno; ple�nie; rolnictwo ekologiczne; rolnictwo konwencjonalne; badania polowe 
 
 
1. Wst�p 
 
 G�ównym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja 
�ywno�ci wysokiej jako�ci, s�u��cej zdrowiu cz�owieka 
przy ograniczeniu lub wykluczeniu stosowania nawozów 
sztucznych i �rodków ochrony ro�lin. Produkcja metodami 
naturalnymi bez stosowania fungicydów niesie ryzyko po-
ra�enia surowców grzybami ple�niowymi, fakt ten ma po-
twierdzenie w literaturze oraz we wcze�niejszych bada-
niach [8]. W Polsce zarejestrowanych jest oko�o 10 tys. go-
spodarstw prowadz�cych uprawy metodami ekologicznymi 
(posiadaj�cymi certyfikat lub b�d�cych w okresie prze-
kszta�cania). Badania naukowe sygnalizuj�, �e uprawy zbo-
�owe w systemie ekologicznym mog� wykazywa� wysoki 
procent pora�enia grzybami chorobotwórczymi z rodzaju 
Fusarium, co skutkuje wyst�pieniem toksycznych trichote-
cen i zearalenonu [7]. Uwzgl�dniaj�c ryzyko zwi�zane 
z konsumpcj� �ywno�ci i pasz ska�onych przez ksenobio-

tyki - mikotoksyny polowe i magazynowe, brak ci�gle pe�-
nej informacji o jako�ci surowców i produktów zbo�owych 
uzyskiwanych w ekosystemie rolnictwa ekologicznego 
i konwencjonalnego.  
 Celem bada� by�a ilo�ciowa i jako�ciowa analiza ska�e-
nia mikologicznego ziarna zbó� pochodz�cych z upraw 
ekologicznych i konwencjonalnych na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 
 
2. Materia� i metody 
 
 W 2010 roku podj�to badania zasiedlania zbó� przez 
grzyby ple�niowe. Do analizy pobrano ziarno z gospo-
darstw ekologicznych i konwencjonalnych w tych samych 
miejscowo�ciach, po�o�onych na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego. W województwie zarejestrowanych 
by�o oko�o 200 gospodarstw ekologicznych z certyfikatem. 
Materia� do bada� stanowi�o 126 prób ziarna pobranych 
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z gospodarstw ekologicznych i 38 prób ziarna z gospo-
darstw konwencjonalnych. Próby pobrano z gospodarstw 
o kierunku produkcji ro�linnej (zbo�owej). Rodzaj badane-
go materia�u przedstawiono w tab. 1. W gospodarstwach 
ekologicznych oceniono dodatkowo ska�enia ziarna orki-
szu. Zakres bada� uwzgl�dnia� w ziarnie zbó� ilo�ciowy 
i jako�ciowy sk�ad mikobioty. 
 

Tab. 1 Rodzaj surowca do bada� 
Table 1. Type of analysed raw material 
 

Surowiec / Ziarno 
Raw material 

Liczba prób 
ziarna z gosp.  
ekologicznych 
Organic raw 

material 

Liczba prób ziarna 
z gosp. konwen-

cjonalnych 
Convencional raw 

material 
J�czmie� / Barley 12 6 
Mieszanki zbo�owe 
/ Mixed cereals 12 3 

Orkisz / Spelt 17 0 
Owies / Oat 27 11 
Pszenica / Wheat 15 7 
Pszen�yto / Triticale 7 6 
	yto / Rye 36 5 
Ogó�em /Total 126 38 

 

 Ziarno o minimalnej wadze 500 g dok�adnie wymie-
szano i zmielono w warunkach ja�owych. Przygotowano 
nawa�k� w ja�owym worku do homogenizatora typu Sto-
macher, o wadze 20 +/- 0,2 g. Materia� zawieszono  
w 180 +/-2% ml ja�owego p�ynu do rozcie�cze�, przygoto-
wanego wg. PN EN ISO 6887-1, lipiec 2000 i homogeni-
zowano przez 90 sekund. Oznaczenie ogólnej liczby grzy-
bów wykonano wg PN ISO 7954, wrzesie� 1999 z modyfi-
kacj� w�asn� (posiew powierzchniowy po 1 ml i 0,1 ml w 
trzykrotnym powtórzeniu). Ze shomogenizowanej zawiesi-
ny wyj�ciowej (materia� rozcie�czony 1:10) wykonano se-
ri� rozcie�cze�. Posiew powierzchniowy wg Kocha wyko-
nano na pod�o�ach YGC (Yeast Extract Glucose Chloram-
phenicol). Inkubacj� prowadzono przez 5–7 dni w tempera-
turze 25oC +/- 1oC. Rozdzia�u na grzyby anamorficzne 
i dro�d�aki wykonano na podstawie preparatów mikrosko-
powych. Wyniki wyra�ono jako jtk/g (jednostki tworz�ce 
kolonie /g). Z kolonii wyros�ych na pod�o�u YGC oraz 
DG18 (Dichloran Glycerol 18) wykonano preparaty mikro-
skopowe w laktofenolu. Na podstawie morfologii kolonii 
oraz typu zarodnikowania wyodr�bniono dominuj�ce ro-
dzaje grzybów anamorficznych. Wykonano obliczenia dla 
ka�dego z wst�pnie oznaczanego rodzaju. W przypadku ro-
dzaju Fusarium dokonano równie� identyfikacji gatunko-
wej. Wybrano losowo po 5 kolonii z rodzaju Fusarium 

i posiano je punktowo na po�ywk� agarow� YGC w celu 
izolacji pojedynczych kolonii. Wyizolowane szczepy po-
siewano na pod�o�a agarowe do identyfikacji. 
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 Dane w tab. 2 charakteryzuj� zasiedlenie ziarna zbó� 
uprawianych w ekologicznym systemie produkcji. Naj-
wi�ksz� �redni� obecno�� grzybów stwierdzono w ziarnie 
j�czmienia, a najmniejsz� w pszenicy i pszen�ycie. W pró-
bach z gospodarstw ekologicznych najliczniej wyst�powa�y 
grzyby ple�niowe z rodzajów: Aureobasidium, Penicillium, 
Eurotium oraz Cladosporium. W ka�dym surowcu izolo-
wano grzyby saprofityczne i patogeniczne. W próbach 
j�czmienia dominuj�ce by�y grzyby ple�niowe z rodzajów 
Penicillium – 23%, Eurotium – 18% oraz Alternaria – 14%, 
znacz�cy by� tak�e udzia� ple�ni: Aureobasidium – 10%, 
Mucor – 8%, Cladosporium – 6%, Fusarium 5%. Nieliczne 
by�y rodzaje: n.z. – 5%, Endomyces – 3%, Acremonium – 
2%, Arthrinium – 2%, Aspergillus 1%, Curvularia 1%, Rhi-
zopus – 1%. Stwierdzono tak�e obecno�� Epicoccum, Ni-
grospora, Phoma, a tak�e Trichoderma. W�ród prób mie-
szanek zbó� najliczniej wyst�powa�y: Cladosporium – 
22%, Aureobasidium – 17%, Eurotium 16% oraz Alternaria 
13%. Ponadto stwierdzono: Fusarium – 9%, Penicillium – 
6%, n.z. – 6%, Acremonium – 4%, Trichosporon – 3%. Za-
obserwowano niewielki udzia� Ulocladium – 1%, Aspergil-
lus – 1%, Nigrospora - 1%. Obecne równie� by�y kolonie 
Arthrinium, Chrysosporium, Curvularia, Mucor, Phoma, 
Rhizopus, Trichoderma, Trichothecium. W próbach orkiszu 
dominowa�y grzyby ple�niowe: Aureobasidium – 30% oraz 
Alternaria – 30%, ale tak�e Penicillium – 19%. Niewielki 
udzia� mia�y ple�nie: n.z. – 6%, Cladosporium – 4%, Euro-
tium – 2%, Absidia – 2%, Aspergillus – 2%, Acremonium – 
1%, Fusarium – 1%, Mucor – 1%, Rhizopus – 1%. Zaobse-
rowano kolonie Arthrinium, Chaetomium, Curvularia, Epi-
coccum, Geotrichum, Phoma, Trichosporon. W�ród prób 
owsa dominuj�cym rodzajem by� Cladosporium – 36%, 
znacz�cy udzia� mia�y tak�e: Penicillium – 19%, Alternaria 
– 13%. Ni�szy udzia� wykaza�y n.z. – 7%, Aureobasidium – 
5%, Aspergillus – 5%, Trichosporon – 4%, Acremonium – 
4%, Fusarium 2%, Arthrinium 2%, Rhizopus – 1%, Absidia 
– 1%. Wykazano obecno�� Curvularia, Epicoccum, Euro-
tium, Mucor, Nigrospora, Ulocladium. W próbach pszenicy 
najliczniej wyst�powa�y: Penicillium – 23%, Aureobasi-
dium – 18%, Cladosporium – 14%, Alternaria – 13%, n.z. – 
11%. Mniejszy udzia� ustalono dla: Eurotium – 8%, Mucor 
– 4%, Aspergillus – 4%, Fusarium – 2%, Arthrinium – 1%, 
Trichoderma – 1%. 

 
Tab. 2. Zawarto�� grzybów ple�niowych w ziarnie z gospodarstw ekologicznych (jtk/g) 
Table 2. The contents of fungi in raw material from organic farms (cfu/g) 
 

Surowiec 
Raw material 


rednia ogólna liczba grzybów 
Average total number of fungi 

Min – Max ogólnej liczby ple�ni 
Min – max total number of moulds 

J�czmie� / Barley 3,0 x 10
5
  1,6 x 10

2
 - 2,1 x 10

5
 

Mieszanki zbo�owe / Mixed cereals 6,8 x 10
4
  2,1 x 10

2 
- 2,6 x 10

5
 

Orkisz / Spelt 3,9 x 10
4
  <100, K - 3,4 x 10

5
 

Owies / Oat 1,8 x 10
5
  <50, K 

 
- 1,8 x 10

6
 

Pszenica / Wheat 1,6 x 10
4
  <50, K - 1,2 x 10

5
 

Pszen�yto / Triticale 1,7 x 10
4
  2,3 x 10

3 
- 4,5 x 10

4
 

	yto / Rye 1,7 x 10
5
  3,3 x 10

2 
- 1,2 x 10

6
 

K – kolonia 
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 Nieznaczny procent stanowi�y rodzaje Absidia, Acre-
monium, Arthrinium, Curvularia, Epicoccum, Nigrospora, 
Rhizopus, Trichosporon, Ulocladium. Zanieczyszczenie 
prób pszen�yta by�o przez: Aureobasidium – 26%, Euro-
tium – 21%, Cladosporium – 15% oraz Alternaria – 15%. 
Niewielki udzia� mia�y równie� rodzaje: Penicillium – 6%, 
n.z. – 5%, Arthrinium – 4%, Curvularia - 3%, Fusarium – 
2%, Chrysosporium – 1%. Wyst�powa�y tak�e kolonie 
Ulocladium, Verticillium, Epicoccum, Mucor, Nigrospora, 
Paecilomyces i Trichosporon. W �ycie dominuj�cymi ro-
dzajami ple�ni by�y: Penicillium – 34% oraz Aureobasi-
dium 33%, znacz�cy udzia� mia�y tak�e Alternaria – 11%. 
Mniejsze ska�enie ustalono dla: n.z.-5%, Acremonium – 
3%, Cladosporium – 3%, Eurotium – 3%, Arthrinium – 2%, 
Fusarium – 2%, Aspergillus – 1%, Mucor – 1%, a tak�e 
Rhizopus – 1%. Stwierdzono równie� kolonie: Absidia, Cu-
rvularia, Endomyces. Epicoccum, Nigrospora, Paeciliomy-
ces, Phoma, Scopulariopsis, Trichoderma i Trochosporon. 
 Na rys. 1 przedstawiono procentowy udzia� grzybów 
z rodzaju Fusarium w ziarnie zbó� z gospodarstw ekolo-
gicznych. Najwi�kszy ich udzia� stwierdzono w ziarnie 
mieszanki – 9% oraz w j�czmieniu – 5%. Zasiedlenie ziar-
na owsa, pszenicy, pszen�yta i �yta tymi grzybami kszta�-
towa�o si� na zbli�onym poziomie i wynosi� 2%. Najmniej-
szy udzia� wykazano w przypadku orkiszu - 1%.  
 

 
 

Rys. 1. Udzia� ple�ni z rodzaju Fusarium w próbach ziarna 
z gospodarstw ekologicznych 
Fig. 1 The share of the genus Fusarium in the grain of or-
ganic cereals 
 
 Grzyby ple�niowe z rodzaju Fusarium, mimo �e wyst�-
powa�y nielicznie, to jednak charakteryzowa�y si� du�� 
ró�norodno�ci� gatunkow�: w ziarnie j�czmienia – F. poae, 
F. equiseti, F. tricinctum, F. culmorum; ziarnie mieszanki 
zbo�owej – F. poae, F. oxysporum; orkisz – F. sporotri-
chioides, F. culmorum, F. poae, F. semitectum; w owsie – 
F. verticillioides, F. poae, F. equiseti, F. tricinctum, F. pro-

liferatum, F. oxysporum; pszenica – F. poae, F. culmorum, 
F. virticillioides, F. semitectum; pszen�yto – F. poae, 
F. oxysporum, F. culmorum, F. semitectum, F. graminea-
rum; �yto – F. poae, F. sporotrichioides, F. verticillioides, 
F. solani, F. tricinctum. 
 

 Zasiedlenie grzybami ple�niowymi ziarna zbó� z gopo-
darstw konwencjonalnych podano w tab. 3. Najwi�ksz� 
�redni� obecno�� grzybów stwierdzono w próbach �yta, 
a najmniejsz� w ziarnach mieszanek. W analizowanych 
próbach najliczniej wyst�powa�y grzyby ple�niowe z rodza-
jów: Aureobasidium, Penicillium, Alternaria oraz Clado-
sporium. W ziarnie j�czmienia dominuj�ce by�y grzyby ple-
�niowe z rodzajów Penicillium – 22%, Alternaria – 21%, 
Aureobasidium – 19%, Eurotium – 14% oraz znacz�ce by�y 
tak�e: Curvularia 10%, Cladosporium – 4%, Fusarium 2%. 
Nielicznymi by�y: n.z. – 5%, Arthrinium – 1%, 
Byssochlamys – 1%, Rhizopus – 1%. Stwierdzono tak�e 
obecno�� Epicoccum, Mucor, Nigrospora, a tak�e Ulocla-
dium. W ziarnie mieszanek zbó� najliczniejszymi ple�niami 
by�y: Aureobasidium – 33%, Penicillium – 22%, Cladospo-
rium – 17%, Alternaria 16%. Ponadto wyst�powa�y: Fusa-
rium – 6%, n.z. – 3%. Zaobserwowano niewielki udzia� 
grzybów z rodzaju Mucor – 1%, Trichosporon – 1%. Obec-
ne by�y równie� kolonie Arthrinium, Curvularia, Epicoc-
cum. W�ród prób ziarna owsa dominuj�cym rodzajem by� 
Cladosporium – 30%, a znacz�cy udzia� mia�y: Aureobasi-
dium – 21% i Penicillium – 19%. Ju� ni�szy udzia� wykaza-
�y: Alternaria – 8%, Acremonium – 7%, n.z. – 7%, Rhizo-
pus – 2%, Aspergillus – 1%, Fusarium - 1%, Arthrinium - 
1%, Absidia – 1%. Dodatkowo ustalono: Eurotium, Mucor, 
Nigrospora, Trichosporon, Trichoderma, Ulocladium i Ver-
ticillium. W ziarnach pszenicy najliczniej wyst�powa�y: 
Aureobasidium – 36%, Cladosporium – 24%, Alternaria – 
10%, Eurotium – 10%. Mniejszy udzia� wykaza�y: Penicil-
lium – 8%, n.z. – 3%. Trichoderma – 2%, Curvularia – 2%. 
Nigrospora – 1%, Aspergillus – 1%, Fusarium – 1%, Ar-
thrinium – 1%. Nieznaczny procent stanowi�y rodzaje: 
Acremonium, Chrysonilia, Epicoccum, Mucor i Verticil-
lium. Najwi�kszy wp�yw na zanieczyszczenie ziarna pszen-
�yta mia�y ple�nie z rodzaju Aureobasidium – 40%, Penicil-
lium – 21%, Cladosporium – 17% oraz Alternaria – 12%. 
Ni�szy ju� udzia� mia�y: n.z. – 5%, Fusarium – 2%, Rhizo-
pus – 1%, Acremonium – 1%. Wyst�powa�y tak�e kolonie 
Arthrinium, Curvularia i Epicoccum. Ziarno �yta zani-
czyszcza�y grzyby z rodzaju: Aureobasidium – 51% i Peni-
cillium – 14%. Mniejsze ska�enie ustalono dla: Alternaria – 
9%, n.z. - 8%, Mucor – 4%, Cladosporium – 3%, Absidia – 
3%, Eurotium – 2%, Arthrinium – 2%, Aspergillus – 2%, 
Fusarium – 1%. Dodatkowo stwierdzono obecno��: Nigro-
spora i Trichoderma.  

 
Tab. 3. Zawarto�� grzybów ple�niowych w surowcach konwencjonalnych (jtk/g) 
Table 3. The contents of fungi in raw material from conventional farms (cfu/g) 
 

Surowiec 
Raw material 


rednia ogólna liczba grzybów  
Average total number of fungi 

Min – max ogólnej liczby ple�ni 
Min – max total number of moulds 

J�czmie� / Barley 9,4 x 104 3,1 x 102 - 4,8 x 105 
Mieszanki zbo�owe / Mixed cereals 7,9 x 103 5,2 x 103 – 6,6 x 103 
Owies / Oat 1,2 x 105 2, x 103 – 7,0 x 104 
Pszenica / Wheat 2,2 x 104 3,4 x 102 - 1,1 x 105 
Pszen�yto / Triticale 2,2 x 105 2,6 x 103 - 1,1 x 106 
	yto / Rye 4,4 x 106 2,7 x 102 - 1,7 x 105 
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 Z rys. 2 wynika, �e w przypadku ziarna z gospodarstw 
konwencjonalnych najwi�kszy procentowy udzia� grzybów 
z rodzaju Fusarium stwierdzono w mieszankach zbó� – 6%, 
j�czmieniu – 2% i pszen�ycie – 2%. Stopie� pora�enia 
w próbach ziarna owsa, pszenicy i �yta wynosi� 1%. Po-
dobnie jak w przypadku prób ziarna z gospodarstw ekolo-
gicznych, grzyby ple�niowe z rodzaju Fusarium zasiedla�y 
ziarno z uprawy konwencjonalnej, jednak ich procentowy 
udzia� by� ni�szy i wyst�powa�a mniejsza ró�norodno�� ga-
tunkowa: j�czmie�: F. poae; mieszanki zbo�owe: F. poae, 
F. oxysporum; owies: F. poae, F. tricinctum; pszenica: 
F. semitectum, F. poae; pszen�yto: F. semitectum, F. gra-
minearum, F. oxysporum, F. culmorum; �yto: F. solani. 
 

 
Rys. 2. Udzia� ple�ni z rodzaju Fusarium w próbach ziarna 
konwencjonalnego 
Fig. 2. The share of the genus Fusarium in the grain of 
conventional cereals 
 
 Wi�kszo�� ustalonych gatunków zasiedlaj�cych ziarnia-
ki posiada zdolno�� do tworzenia kilku mikotoksyn, które 
szczególnie w latach sprzyjaj�cych równie� mog� by� nie-
bezpieczne dla konsumentów [1]. �ukanowski i Sadowski 
[5] oceniaj�c wyst�powanie grzybów z rodzaju Fusarium 
na ziarnie i k�osach ró�nych upraw, wykazali najni�sze po-
ra�enie w systemie ekologicznym, a najwy�sze w monokul-
turze. Zwa�ywszy na intensywny rozwój rolnictwa ekolo-
gicznego przez wzrost �wiadomo�ci konsumenckiej, pro-
wadzone s� badania maj�ce na celu okre�lenie zdrowotno-
�ci surowców uprawianych metodami ekologicznymi. 
W pracy ustalono, �e ziarno zbó� z gospodarstw ekologicz-
nych cechowa�o si� nieznacznie wy�szym udzia�em ple�ni 
Fusarium, jednak liczba zasiedlenia nie zawsze koreluje 
z ilo�ci� wytwarzanych wtórnych metabolitów. Uzale�nio-
ne jest to cz�sto od genotypu grzyba i czynników atmosfe-
rycznych [2]. Ze wzgl�du na wykluczenie stosowania fun-
gicydów sugeruje si�, �e surowce ekologiczne powinny by� 
bardziej podatne na pora�enie grzybami ple�niowymi. Nie-
które wcze�niejsze badania nie daj� jednak wyra�nych do-
wodów, aby surowce i �ywno�� ekologiczna odznacza�y si� 
wi�ksz� obecno�ci� grzybów ni� w konwencjonalnych [3]. 
W badaniach w�asnych ocena ska�enia mikobiot� ziarna 
w obu systemach uprawy potwierdza to stanowisko. Tekie-
la [10] w latach 2006–2007 dokona�a oceny wyst�powania 
chorób i zasiedlania ziarna ekologicznej pszenicy ozimej 
przez grzyby patogeniczne w gospodarstwach ekologicz-
nych z rejonu Podkarpacia. Z pszenicy wyizolowa�a 7 ro-
dzajów grzybów o zakresie procentowym: Fusarium  
66 – 71%, Alternaria 5 – 11%, Penicillium 8 – 10%, Hel-
mintosporium 7 – 8%, Phaeosphaeria 0 – 7%, Cladospo-
rium 0 – 5%, Epicoccum 0 – 2%. W tym okresie pogoda 
sprzyja�a rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium. Analiza 
gatunkowa potwierdzi�a wyst�powanie: F. avenanceum, 
F. graminearum, F. culmorum oraz F. poae. W badaniach 

w�asnych udzia� Fusarium by� nieznaczny, natomiast Peni-
cillium, Cladosporium i Alternaria stanowi�y kolejno 23%, 
14% i 13%. Grzybów z rodzajów Helmintosporium, Phae-
osphaeria, Epicoccum nie stwierdzono. M�czka i in. [6] 
analizowali wyst�powanie dro�d�y i grzybów strz�pko-
wych na ziarnie pszenicy ozimej uprawianej w systemie 
konwencjonalnym i ekologicznym w latach 2006–2008. 
Ogólna liczba grzybów w badanych próbach by�a najwy�-
sza w 2006 roku i wynosi�a od 3,6 do 13,6 x 106, co kore-
lowa�o z obfitymi opadami atmosferycznymi dla tego roku. 
Autorzy nie stwierdzili natomiast wyra�nych ró�nic w licz-
bie grzybów i dro�d�y w surowcach ekologicznych i kon-
wencjonalnych. Sadowski in. [8] w latach 2005–2007 bada-
li fuzarioz� k�osów ziarna pszenicy ozimej, mieszaniny 
odmian i pszenicy orkisz uprawianych w systemie ekolo-
gicznym. W 2005 roku wyizolowano 5 gatunków rodzaju 
Fusarium, w 2006 roku – 4 gatunki, a w 2007 – 6 gatun-
ków. W ostatnim roku stwierdzono równie� najwi�ksz� 
liczb� Fusarium. Ponadto spo�ród badanych odmian naj-
liczniej zasiedlone by�y ziarniaki pszenicy orkisz. Grzyby 
z rodzaju Fusarium w badaniach w�asnych stanowi�y zale-
dwie 2%, z czego wyizolowano takie gatunki jak: F. poae, 
F. culmorum, F. virticillioides, F. semitectum. Lenc i in. [4] 
w trzech kolejnych latach (2002-2004) badali fuzarioz� k�o-
sów i ziarna pszenicy ozimej w ró�nych systemach uprawy. 
Izolowali z ziarna g�ównie gatunki F. poae, F. tricinctum 
oraz F. culmorum z wyra�n� przewag� gatunku pierwszego, 
który by� dominuj�cym tak�e w badaniach w�asnych. 
W ziarnach z konwencjonalnego systemu uprawy obecne 
by�y ponadto gatunki F. sporotrichioides i F. graminearum. 
Jednak nie stwierdzono wi�kszych ró�nic w nasileniu fuza-
riozy k�osów pszenicy mi�dzy systemami uprawy ekolo-
gicznej i konwencjonalnej.  
 
4. Wnioski i podsumowanie 
 
 Przeprowadzone badania surowców ekologicznych 
i konwencjonalnych w kilku miejscowo�ciach wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, wykaza�y zbli�one zasiedlenie 
ziarna przez grzyby ple�niowe. Na podstawie przeprowa-
dzonych bada� mo�na wyci�gn�� nast�puj�ce wnioski:  
 
1. Najbardziej zanieczyszczony pod wzgl�dem mikolo-
gicznym w zbo�ach pochodz�cych z gospodarstw ekolo-
gicznych okaza� si� j�czmie�, którego �rednia ogólna liczba 
grzybów wynosi�a 3.0 x 105 jtk/g, natomiast najwy�sz� czy-
sto�ci� charakteryzowa�a si� pszenica – 1,6 x 104 jtk/g. 
W zbo�ach pochodz�cych z gospodarstw konwencjonal-
nych najwi�ksze zanieczyszczenie odnotowano w próbach 
�yta, dla którego �rednia ogólna liczba grzybów wynosi�a 
4,4 x 106 jtk/g, najmniejsze w próbach mieszanek zbo�o-
wych – 7,9 x 103 jtk/g. 
 
2. W badanych zbo�ach ekologicznych najwi�ksz� liczb� 
ple�ni stwierdzono w próbach owsa (5,16 log10jtk/g), 
a najmniejsz� w próbach pszenicy (4,15 log10jtk/g). W�ród 
zbó� konwencjonalnych ple�nie najliczniej zasiedla�y 
pszen�yto (5,29 log10jtk/g), najmniej natomiast mieszanki 
zbó� (3,67 log10jtk/g). 
 
3. W badanych próbach z gospodarstw ekologicznych do-
minowa�y grzyby ple�niowe z rodzajów: Aureobasidium, 
Penicillium, Eurotium oraz Cladosporium, w próbach z go-
spodarstw konwencjonalnych przewa�a�y Aureobasidium, 
Penicillium, Alternaria i Cladosporium. 
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4. Najwi�kszy udzia� ple�ni z rodzaju Fusarium odnoto-
wano w ekologicznych próbach mieszanek zbo�owych, 
gdzie wynosi� 9%, najmniejszy w orkiszu – 1%. W próbach 
konwencjonalnych rodzaj Fusarium równie� najliczniej 
wyst�powa� w mieszankach zbo�owych stanowi�c 6% wy-
izolowanych grzybów, jego obecno�� by�a nieznaczna 
w próbach owsa, pszenicy i �yta, dla których procentowy 
udzia� wynosi� 1%. 
 

5. Ró�norodno�� gatunkowa rodzaju Fusarium w ziarnach 
ekologicznych by�a najwi�ksza dla owsa (6 gatunków), 
a najmniejsza dla mieszanek (2 gatunki). W ziarnach kon-
wencjonalnych najwi�cej gatunków wyizolowano z bada-
nego pszen�yta – 4, natomiast w j�czmieniu i �ycie zaob-
serwowano wyst�powanie tylko 1 gatunku. �
 

6. Wzrost upraw ekologicznych wymaga zwi�kszenia mo-
nitoringu obydwu systemów upraw, co b�dzie jednocze�nie 
z korzy�ci� dla dobra konsumentów.�
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