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We studied an influence of synthetic fungicides (fenhexamid – Teldor 500 SC, thiophanatemethyl – Topsin M 500 SC, cyprodinil+fludioxonil – Switch 62.5 WG, captan – Kaptan 50
WP, tolylfluanid – Euparen Multi 50 WG and propamocarb+fosetyl-aluminium – Previcur Energy) on an in vitro growth of the mycorrhizal fungus Oidiodendron sp. An experiment was
designed to test three isolates of the fungus (Oi-A, Oi-B, Oi-C) which are components of the
mycorrhizal vaccine Erika produced by Mykoflor. The following doses of the preparations
tested were added to a PDA medium: recommended for farmers (I), 10 times lower (II) and
100 times lower than the recommended dose (III). Next, the medium was inoculated with
the fungus Oidiodendron sp.
Varied response of individual isolates of the fungus Oidiodendron sp. to the active ingredients of the fungicides was found. It was shown that the isolate Oi-A was more sensitive to
the pesticides that the remaining isolates. Growth of the isolate Oi-A was most strongly inhibited by thiophanate-methyl and cyprodinil + fludioxonil. The isolates Oi-B and Oi-C were
more sensitive to cyprodinil+fludioxonil and captan. Thiophanate-methyl at all concentrations stimulated the growth of the isolates Oi-B and Oi-C, cyprodinil+fludioxonil displaying
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such an influence when applied at the lowest concentration. Toxicity of most preparations to
the examined isolates was usually observed throughout the whole period of colony growth.
However, no macroscopic changes were found in colonies growing in media to which fungicides had been applied.
1. WPROWADZENIE
Gleba jest miejscem bytowania grzybów tworzących symbiozę z korzeniami wielu roślin
wyższych [Gerdemann 1968, Paul i Clark 2000].
Korzyści wynikające z aktywności mikroorganizmów żyjących w ryzosferze polegają
między innymi na indukowaniu odporności roślin na stresy biotyczne oraz abiotyczne [Barea i in. 1996, Dehne 1982, Stahl i Smith 1984, Linderman 2000, Stahl i in. 1998, Schreiner
i in. 2001, Turnau i Haselwandter 2002, Křistek i in. 2005]. Efektem tego działania jest poprawa wzrostu i produkcyjności roślin [Hayman 1983]. Ma to szczególne znaczenie nie tylko na terenach zdegradowanych, ale także w agroekosystemach, wiele bowiem zabiegów
agrotechnicznych stosowanych w uprawie roślin wpływa destrukcyjnie na środowisko naturalne [Adriano i in. 1998]. Jednym z takich zabiegów jest stosowanie chemicznych środków ochrony roślin [O’Connor i in. 2002, Aleksandrowicz-Trzcińska 2004 a i b, Vieira i in.
2007]. Środki te niosą ryzyko skażenia środowiska, w tym gleby, objawiające się generalnym ubożeniem edafonu [Ryszkowski 1981]. Stosowanie chemicznych środków ochrony
roślin w agroekosystemach może także destabilizować warunki sprzyjające mikoryzom, co
skutkuje obniżeniem aktywności grzybów, a w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania mikoryzy [Kowalski 2000].
Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu fungicydów syntetycznych stosowanych w ochronie roślin na grzyby z rodzaju Oidiodendron, wchodzące w skład szczepionki mikoryzowej Erika-firmy Mykoflor, przeznaczonej dla roślin wrzosowatych.
2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ
W doświadczeniu badano wpływ 6 fungicydów syntetycznych (fenheksamid – Teldor
500 SC, tiofanat metylowy – Topsin M 500 SC, cyprodynil+fludioksonil-Switch 62,5 WG,
kaptan – Kaptan zawiesinowy 50 WP, tolylfluanid – Euparen Multi 50 WG i propamokarb+fosetyl glinowy – Previcur Energy) na wzrost i rozwój trzech izolatów grzyba mikoryzowego
Oidiodendron sp., wchodzących w skład szczepionki Erika (tab. 1).
Wszystkie izolaty pochodziły z terenu Polski:
1) Oi-A – izolowano z borówki brusznicy,
2) Oi-B – izolowano z borówki czarnej,
3) Oi-C – izolowano z mącznicy lekarskiej.
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Tabela 1. Charakterystyka fungicydów zastosowanych w doświadczeniu
Table 1. Description of fungicides applied in the experiment
Fungicyd
Teldor 500 SC
Topsin M 500 SC
Switch 62,5 WG
Kaptan zawiesinowy 50 WP
Euparen Multi 50 WG
Previcur Energy

Substancja aktywna
fenheksamid
tiofanat metylowy
cyprodynil+fludioksonil
kaptan
tolylfluanid
propamokarb+fosetyl glinowy

Dawka zalecana
w przeliczeniu na 1l (g lub cm3)
2,2
3,0
1,25
5,3
2,0
1,25

Hodowlę grzybów prowadzono na pożywce glukozowo-ziemniaczanej (PDA). Do sterylnej pożywki, schłodzonej do temperatury około 500C, dodawano badane preparaty w następujących dawkach:
1) zalecanej w praktyce rolniczej (I),
2) 10-krotnie mniejszej od zalecanej (II),
3) 100-krotnie mniejszej od zalecanej (III).
Kolejne stężenia uzyskiwano metodą rozcieńczeń. Tak przygotowane podłoże rozlano
do szalek Petriego, a następnie inokulowano izolatami grzyba Oidiodendron sp. Kontrolę
stanowiły kolonie grzyba rosnące na podłożu PDA bez dodatku fungicydu. Doświadczenie
założono w czterech powtórzeniach. Hodowlę prowadzono w temperaturze 23°C.
Pomiary średnicy kolonii grzybów wykonywano w 2 i 8 dobie hodowli, to jest do całkowitego pokrycia szalek przez grzyb w kombinacji kontrolnej. Dodatkowo dokonywano oceny
makroskopowego wyglądu grzybni rosnącej na podłożach z fungicydami.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Tukey’a, przy
założonym poziomie istotności p = 0,01.
3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Stwierdzono, że substancje aktywne zawarte w testowanych fungicydach w różny sposób oddziaływały na wzrost badanych izolatów (tab. 2).
Wszystkie fungicydy w mniejszym bądź większym stopniu hamowały wzrost kolonii izolatu Oi-A w stosunku do kontroli. Wzrost tego izolatu, niezależnie od stężenia sunstancji aktywnej, najsilniej ograniczały tiofanat metylowy i cyprodynil+fludioksonil, jeżeli chodzi
o izolaty Oi-B i Oi-C, najbardziej toksyczne natomiast były kaptan i cyprodynil+fludioksonil,
działanie zaś pozostałych fungicydów było słabsze. Tiofanat metylowy wpływał stymulująco
na wzrost izolatów Oi-B i Oi-C. W obecności tego fungicydu kolonie Oi-B były większe niż
w kontroli średnio o 25,3%, a kolonie Oi-C o 23,7% (tab. 2). Wcześniejsze doświadczenia
wykazały, że tiofanat metylowy, który jest substancją aktywną preparatu Topsin, nie zakłócał rozwoju mikoryz [Trappe i in. 1984]. Na podobne oddziaływanie tego środka w stosunku

35

Anna Sapieha-Waszkiewicz, Barbara Marjańska-Cichoń, Anna Rogowska
Tabela 2. Wielkość kolonii izolatów Oidiodendron sp. w zależności od fungicydu (mm)
Table 2. Size of colonies of the isolate Oidiodendron sp. according to the fungicide (mm)
Fungicyd
1) fenheksamid
2) tiofanat metylowy
3) cyprodynil + fludioksonil
4) kaptan
5) tolylfluanid
6) propamokarb+ fosetyl glinowy
7) kontrola

Oi-A
B 35,3 a
A 9,9 a
A 10,6 a
B 34,6 c
C 51,5 b
D 54,5 b
E 57,9 b

Izolat grzyba
Oi-B
E 54,3 b
F 67,8 b
B 22,2 b
A 14,6 a
C 37,4 a
D 49,4 a
E 54,1 a

Oi-C
D 55,7 b
E 66,7 b
A 22,7 b
A 20,6 b
B 37,9 a
C 50,1 a
D 53,9 a

Objaśnienia:
a, b, c – średnie dla izolatów oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p=0,01;
a, b, c – means for isolates followed by the same letter do not differ significantly at p=0,01;
A,B,C – średnie dla fungicydów oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p=0,01;
A, B, C – means for fungicides followed by the same letter do not differ significantly at p=0,01.

do grzyba Hebeloma crustuliniforme wskazuje także Aleksandrowicz-Trzcińska [2002]. Zupełnie odmienną reakcję zanotowała jednak w odniesieniu do grzybów z rodzaju Laccaria,
których rozwój pod wpływem Topsinu był ograniczony.
Wyniki uzyskane w naszym doświadczeniu świadczą o zróżnicowanej reakcji badanych
izolatów Oidiodendron sp. na testowane fungicydy. Potwierdzają to także inni badacze, którzy sugerują, że niektóre pestycydy mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać nawiązanie
symbiozy rośliny z grzybem, podczas gdy inne stymulują ten proces [Owston i in. 1986,
Aleksandrowicz-Trzcińska 1999, Aleksandrowicz-Trzcińska i Kieliszewska-Rokicik 1999].
Oddziaływanie fungicydów na badane izolaty związane było nie tylko z rodzajem substancji aktywnej, ale także z koncentracją preparatu w podłożu. Zalecana dawka fungicydów najsilniej hamowała wzrost wszystkich izolatów, a w miarę obniżania koncentracji preparatów ich toksyczne działanie malało. Stwierdzono, że izolat Oi-A okazał się najbardziej
wrażliwy na fungicydy. Izolaty Oi-B i Oi-C były odporniejsze, co skutkowało intensywniejszym wzrostem kolonii grzybów (rys. 1).
Wykazano, że wszystkie badane w doświadczeniu izolaty Oidiodendron sp. były najbardziej wrażliwe na cyprodynil+ fludioksonil (Switch), który przy zalecanej koncentracji
i 10-krotnie mniejszej uniemożliwił wzrost grzybów (tab. 3).
Tylko w najniższym stężeniu preparat ten okazał się mniej toksyczny, na podłożach z tą
dawką preparatu rosły wszystkie izolaty Oidiodendron sp., lecz kolonie Oi-A były istotnie
mniejsze niż przy stosowaniu pozostałych izolatów. Podobnie silne działanie jak cyprodynilu+fludioksonil charakteryzowało kaptan, w obecności którego przy dawce I izolaty Oi-B
i Oi-C w ogóle nie podjęły wzrostu, a przy dawkach mniejszych, II i III, kolonie miały ograniczoną wielkość (tab. 3). Z kolei izolat Oi-A w kontakcie z kaptanem, zwłaszcza przy koncentracjach I i II, wytworzył kolonie mniejsze niż w kontroli odpowiednio o 64,4% i o 46,5% (tab.
3). Zarejestrowano ciekawe działanie tiofanatu metylowego (Topsin), który we wszystkich
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Objaśnienia:
A, B, C – średnie dla stężeń oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p=0,01,
A, B, C – means for concentrations followed by the same letter do not differ significantly at p=0,01.
a, b, c – średnie dla izolatów grzyba oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p=0,01,
a, b, c – means for fungus isolates followed by the same letter do not differ significantly at p=0,01.

Rys. 1. Wielkość kolonii izolatów Oidiodendron sp. w zależności od stężenia fungicydu (mm)
Fig. 1. Size of colonies of the isolate Oidiodendron sp. according to the fungicide concentration
(mm)

koncentracjach uniemożliwiał bądź silnie hamował wzrost izolatu Oi-A, lecz nie był tak toksyczny dla pozostałych izolatów, gdzie obserwowano stymulujący wpływ tego preparatu na
rozwój kolonii grzybów w stosunku do kontroli (tab. 3). Otrzymane w pracy wyniki dotyczące reakcji izolatów Oi-B i Oi-C na tiofanat metylowy nie potwierdzają jego silnie toksycznego działania, które wykazał Błaszkowski [1991]. Według tego autora pod wpływem Topsinu
MULV zagęszczenie zarodników różnych gatunków grzybów arbuskularnych uległo redukcji aż o 77,1 – 91,4% .
Najbardziej neutralne działanie w porównaniu z innymi fungicydami zarejestrowano na
podłożu z propamokarbem+fosetylen glinu. Jego wpływ na wszystkie izolaty był wyrównany i podobny.
Oddziaływanie fungicydów na badane grzyby zależało zarówno od izolatu grzyba Oidiodendron sp., jak i czasu, w którym pozostawał on w kontakcie z preparatem (rys. 2 – 4).
W pierwszym terminie pomiarów zarejestrowano najsłabszy wzrost izolatu Oi-A (rys. 2), izolaty Oi-B i Oi-C zaś rozwijały się porównywalnie (rys. 3 i 4).
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Tabela 3. Wielkość kolonii izolatów Oidiodendron sp. w zależności od fungicydu i jego stężenia (mm)
Table 3. Size of colonies of the isolate Oidiodendron sp. according to the fungicide and its concentration (mm)
Fungicyd
1) fenheksamid

2) tiofanat metylowy

3) cyprodynil + fludioksonil

4) kaptan

5) tolylfluanid

6) propamokarb+ fosetyl glinowy

7) kontrola

Stężenie
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Oi-A
30,4 a
31,5 a
44,2 a
0,0 a
0,0 a
29,8 a
0,0 a
0,0 a
31,9 a
20,6 b
31,0 c
52,3 c
45,4 b
53,1 b
56,0 b
53,4 b
54,3 b
55,9 b
57,9 b
57,9 b
57,9 b

Izolat grzyba
Oi-B
39,8 b
55,1 b
68,1 b
65,7 c
67,5 b
70,3 b
0,0 a
0,0 a
66,7 b
0,0 a
4,4 a
39,4 a
33,9 a
34,4 a
44,0 a
47,9 a
49,7 a
50,8 a
54,1 a
54,1 a
54,1 a

Oi-C
41,0 b
55,6 b
70,4 b
61,9 b
68,5 b
69,8 b
0,0 a
0,0 a
68,2 b
0,0 a
17,6 b
44,2 b
34,4 a
37,5 a
41,9 a
47,3 a
50,7 a
52,3 a
53,9 a
53,9 a
53,9 a

Objaśnienia:
a, b, c – średnie dla stężeń w obrębie preparatów oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie
przy p=0,01;
a, b, c – means for concentrations within fungicides followed by the same letter do not differ significantly
at p=0,01.

Wszystkie testowane fungicydy istotnie hamowały wzrost izolatu Oi-A w porównaniu
do kontroli (rys. 2). Po ośmiu dniach wzrost kolonii tego izolatu w większości preparatów
był nadal istotnie słabszy, z wyjątkiem kolonii rosnących na podłożu z tolylfluanidem (Euparen Multi) i propamokarbem+fosetylem glinu (Previcur), gdzie osiągnęły one wielkość porównywalną do kontroli. Podobne wyniki dotyczące Euparenu Multi 50 WG uzyskali Marjańska-Cichoń i in. [2005]. Autorzy wykazali, że toksyczność tego preparatu w stosunku do
grzyba Oidiodendron sp. z upływem czasu doświadczenia malała, a kolonie rozwijały się
intensywnie.
Izolaty Oi-B i Oi-C reagowały odmiennie na badane fungicydy (rys. 3 i 4). W drugiej
dobie po inokulacji okazały się odporniejsze na działanie preparatów niż izolat Oi-A. Zaobserwowano wysoką toksyczność tolylfluanidu, kaptanu oraz cyprodynilu+fludioksonilu,
które w sposób istotny ograniczały wzrost obu izolatów. Działanie pozostałych fungicy-
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Rys. 2. Wielkość kolonii izolatu Oi-A na podłożach z fungicydami w zależności od czasu działania preparatu (mm)
Objaśnienia:
Fig. 2. Size of colonies of the isolate Oi-A on media with fungicides according to the duration of fungicide activity (mm)
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Rys. 3. Wielkość kolonii izolatu Oi-B na podłożach z fungicydami w zależności od czasu działania preparatu (mm)
Objaśnienia:
Fig. 3. Size of colonies of the isolate Oi-B on media with fungicides according to the duration of fungicide activity (mm)
a, b – średnie dla fungicydów oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy p=0,01;
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Rys. 3. Wielkość kolonii izolatu Oi-B na podłożach z fungicydami w zależności od czasu działania preparatu (mm)
Fig. 3. Size of colonies of the isolate Oi-B on media with fungicides according to the duration of
fungicide activity (mm)
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Rys. 4. Wielkość kolonii izolatu Oi-C na podłożach z fungicydami w zależności od czasu działania preparatu (mm)
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dów było porównywalne do kontroli, a czasami nawet stymulujące. Po ośmiu dniach hodowli toksyczność wspomnianych preparatów względem izolatów Oi-B i Oi-C utrzymała
się na podobnym poziomie (rys. 3 i 4), a nawet, jak fenheksamidu – nieco się zwiększyła. Takiej reakcji nie zanotowano, jeżeli chodzi o izolat Oi-A, gdzie negatywne działanie
Teldoru było wyraźne przez cały czas trwania eksperymentu (rys. 2). Świadczy to o zróżnicowanej wrażliwości izolatów na fungicydy. Badania Marjańskiej-Cichoń i in. [2005] potwierdzają tę tezę. Na podłożach z fenheksamidem (Teldor) w dawce zalecanej wzrost
kolonii obserwowano dopiero w trzeciej dobie po inokulacji. Autorzy ci wykazali również
istotne ograniczenie wzrostu kolonii Oidiodendron sp. w stosunku do kontroli do końca
eksperymentu.
Izolaty Oi-B i Oi-C okazały się najmniej wrażliwe na tiofanat metylowy (Topsin) i propamokarb+fosetyl glinu (Previcur Energy), w obecności których następował bardzo intensywny wzrost kolonii (rys. 3–4).
Nie stwierdzono, aby zastosowane w doświadczeniu syntetyczne fungicydy wpływały istotnie na makroskopowy wygląd grzybni testowanych izolatów Oidiodendron sp. Zarówno struktura grzybni, jak i jej zarodnikowanie, było porównywalne do kombinacji kontrolnych.
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4. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania wykazały, że izolat Oi-A okazał się najwrażliwszy na działanie fungicydów. Jego reakcja, podobnie jak pozostałych izolatów (Oi-B i Oi-C), zależała zarówno od substancji aktywnej, jak i od koncentracji preparatu. Tiofanat metylowy (Topsin M
500 SC) i cyprodynil+ fludioksonil (Switch 62,5 WG) najsilniej ograniczały wzrost izolatu OiA, a izolaty Oi-B i Oi-C okazały się wrażliwsze na cyprodynil+fludioksonil (Switch 62,5 WG)
i kaptan (Kaptan zawiesinowy 50 WP). Tiofanat metylowy (Topsin M 500 SC) we wszystkich koncentracjach stymulował wzrost izolatów Oi-B i Oi-C, zaś cyprodynil+ fludioksonil
(Switch 62,5 WG) tylko w koncentracji najniższej. Wykazano ponadto, że toksyczne oddziaływanie większości preparatów względem badanych izolatów najczęściej utrzymywało
się do końca eksperymentu, a czasami nawet wzrastało. Na podstawie przeprowadzonych
badań można stwierdzić, że zróżnicowana reakcja na testowane fungicydy izolatów grzyba
Oidiodendron sp., wchodzących w skład mikoryzowej szczepionki Erika, ograniczać może
istotnie jej efektywność w warunkach polowych.
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