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CzYNNlKl WPŁYWAJĄCE NA zANlECzYszczENlE zBoz
MIKOTOKSYNAMI
Mikotoksyny to toksyczne d|a człowieka i zwierzą|
produktynatura|ne.rworzq się wskutek wtórnego procesu
przemiany materii g rzybów p|eśn
iowych podczas ich wzrostu
na substratachroś|innych,
przedewszystkimw sytuacji,gdy
występujeduzo wi|gocid|awzrostu grzyba'Zwi4zki te tworzone są głównle przezgrzyby pleśniowezrodzĄu: Aspergillus, Pennicilium, Fusarium, Alternaria i Claviceps (tab. 1).
Najwazniejszymimikotoksynami występujqcymiw zbożachi
tworzonymiw naszych warunkachk|imatycznychsq: ochratoksynaA (OTA),deoksyniwalenol(DON),zearalenon(ZEA),
T-2lHf -2 toksyna.OchratoksynaA jest wytwarzanapodczas
przechowywaniaziarna, dwie pozostałesą mikotoksynami
tworzonymi podczas wegetacji roś|
in przez grzyby f uzaryjne.
Mikotoksynymają si|ne dziatanie toksyczne, rakotwórcze,
teratogennewzg|ędemorganizmÓw wyŻszych,a mutagenne
i antybiotycznew stosunku do bakterii.GłÓwnym Źródłem
naraŻeniaczłowiekana działanietych szkod|iwychsubstancji
jest zywność,a u zwierzątpasza.
Tabe|a1' Rodzaje grzybów itworzone przez nie
mikotoksyny

B,, G,, M, ochratoksynaA,
Aspergillus Aflatoksyna
sterigmatocystyna,
kwas cyklopiazonowy
patlina,kwas
ochratoksyna
A,
cytrynian,
Penicillum
panieremA
cyklopiazonowy,
Trichoteceny(m.in.deoksyniwalenol,
Fusarium niwanelon,toksynaT-2,toksynaHT-2,
dlacetoksyscirpenol
) zearalenon,fumonizyny,
moniliformina
Kwas tenauzonowy,
alternariol,
Alternaria
alternariolmetvloeter
Claviceps Ergotalkaloidy
ŻrÓdło:Gajewski2006

w przewodziepokarmowymrozkładaochńoksynęA' W badaniach
stwierdzono,ze ochratoksynaA nie pozostaje na zewną|rzzia rniaka
zboŻ,a|e przenikado wnętza ziarniaka,d|ategowystępujęnie ty|ko
W paszy, a równiez w produktachzbozowych.
Waznym czynnikiem ograniczającym tworzenie się toksyn jest odpowiednie przechowywanie ziarna. Wi|gotnośÓna
poziomie 13-13,5%ogranicza tworzeniesię toksyn. W trakcie
przechowywania ziarna powstaniu mikotoksynsprzyja m.in.: d uza
wi|gotność
ziarna, wysoka temperatura,porazenie szkodnikami
zbozowymi,obecnośćmikroorganizmÓw i procesysamozagrzania.
Jeś|itemperaturaziarnaw magazynienie będzie przekraczała150C
to znaczy, żzeziarno jest składowaneprawidłowoi zmniejsza się
ryzyko rozwojup|eśnii tworzeniamikotoksyn.

M IKOTO KSYNY WYTWARZAN E PRZEZ G RZYBY
Z RODZAJU FUSARIUM
Gzyby na|ezące do rodzaju Fusarium Vvywołują
choroby zwane
fuzariozaml Do infekcjikłosa,a w da|szejko|ejności
ziarna dochodzi,
gdy temperaturaw trakcie kwitnieniapszenicy przekracza20"C przy
jednocześniewysokiejwi|gotności
powietza (powyzej85-90o/o)
pzez
co najmniej 2440 godzin. Zarodniki dostają się do wnętrza ktosa
pzez otwańepy|nikiw trakciekwitnieniazbÓż.'|nfekcjanastępujepo
p]zenoszonychz powietzem
skietkowaniuzarodnikÓwkonidia|nych
i kroplamideszczu. Pierwszym objawemjest bielenie pojedynczych
kłoskÓw w zainfekowanym kłosie.W okresie dojzewania zbÓŻ na
porazonych kłosachpojawiasię zarodnikowanieFusarium w postaci
łososiowegona|otu.EfektemIuzariozykłosajest obniżeniemasy ziarniakóW pomarszczenieziarniaków,osłabieniesiłykiełkowania.
Gzyby
grożned|a |udzii zt,tierzqtmikotoksyny(tab'2).
te mogą v,tytv,tarzać
Tabe|a2. Najważniejszemikotoksyny wytwarzane przez g|zyby
z rodzaju Fusarium

nnl?JillF't?r

graminearum, F. culmorum,
DeoksyniwalenolFusarium
F. crookwellense, F. sporotrichoides, F. poae,
(DON)
F. acuminatum
T-2|HT-Ż
toksyna
Fusarium sporotrichioides,F. poae
ochratoksyna jest wytwarzana p|zez ki|ka szczepÓw
Zearalenon
Fusariumgraminearum,F.culmorum,
grzybÓw rodza1uAspergillus i Pencillium' Wytwarzanie
(zEA)
F. crookwellense
ochratoksynypzez grzyby rodzĄu Aspergillusnastępujew
Zrodło..
Gajewski
2006
warunkachwysokiejwi|gotności
i podwyzszonejtemperatury,
podczas gdy ki|ka szczepów Pencillium moze wytwarzać
Zapobieganiewystępowaniumikotoksynpo|egana stworzeniu
ochratoksynęw niskiej temperaturze,w granicach 5.C.
Grzyby te występujq powszechnie na przechowywanym warunków ograniczĄących do minimum występowaniegzybów,
ktÓre je wytwaza1q.
ziarniezboż..W warunkachpodwyzszonejwi|gotności
ziarna
odmiana. Jednym ze sposobów ograniczeniawystępowania
w czasie magazynowaniamoze dojśćdo rozwoju p|eśnii
chorób
fuzaryjnychi tworzeniuprzez grzybymikotoksynjest wysiew
wytworzeniaochratoksynyA.
odmian
bardziejodpornychnafuzariozy.SzczegÓ|niedużypostęp
ochratoksyna A występujew kukurydzy,jęczmieniu,
odnotowanow pszenicyozimej.Obecnie w doborzejest 18 odmian
pszenicy, sorgu, zycie, owsie i ryzu. Najbardziej naraŻonena
zawańośćtejtoksynysą produkĘzbozowe (pieczywo,mąka, z odpornością8 i powyzej:Nateja,oxa|, P|atin,Patras, Legenda,
makaronymus|i),kawa,skazone niąsą takżepiwo,czenivone Speedway,ostroga,Tonacja,Tu|ecka,KWS Magic,Ludwig,Meisteą
Mewa, Akteur,Anthus, Dorota, Kepler, Kobiera. W pszenicy jarej
wino, czerwony sok winogronowy,kakao, rodzynki.Spozypostępjest nieco mniejszy,najbardziejodporneodmianyto Laweta:
wanie produktówskazonych wymienionq mikotoksynqjest
(7'8)'
Trappe(7'7)'ostka Smo|icka(7,7).Spośródodmianpszenniebezpiecznedla zdrowiaz uwagi na fakt,ze ochratoksyna
Ama działanienefrotoksycznei rakotwórcze,powodujewady zyta ozimego najbardziejodporne(powyzej8) to: Bereniko,Borwo,
Elpaso,Mikado,Tomko,Pigmej,Fredro,Borowik,Amorozo.Wyniki
rozwoju płodui zabuzen ia układu immuno|ogicznego.
odkłaprowadzone w ZakładzieU prawy RoŚ|in Zbozowych Instytut
badań
da się w nerkach,wqtrobie,mięśniach
itkance tłuszczowej.
U
Uprawy,
Nawozeniai G|eboznawstwa- P|B (|UNG-P|B)w Puławach
świńpasza skazona ochratoksynqApowodujeuszkodzenie
wykazały,
ze odmiany wykazĄq rózny stop|eń zanieczyszczenia
nerek.N ie stwierdzononatomiast przechodzenia OTAz paszy
mikotoksynamiza|eżnieod warunków sied|iska(rys. 1 i 2).
do krwi,m|ekai mięsaprzezuwaczy,mikrof|ora
znajdujqcasię
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Tabe|a3' Zanieczyszczenieziamiaków pszenż1ńamikotoksynamiw
za|eżności
od udziałuzbóż w strukturzezasiewów (Podo|ska'Mikos)
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Rysunek 1. Skażenieziarniaków pszenicy zearalenonem,
Czesławice (2012rok)
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Gęstośc siewu. |m gęstsze są wschody,tym większąjest wilgotnoŚĆ w warstwie przyziemnej, co sprzyja rozwojowi czynnikÓw
100
chorobotwÓrczych'
Termin zbioru. Właściwie
dobranyterminsprzętumoze w duzym
stopniuzmniejszyćporazenie,poniewazniektóreczynnikichorobotwÓrcze atakująroś|iny
szczegó|niełatwow okresiedojrzewania.W
|atawi|gotneopÓŹnieniesprzętuzbóŻnp.zyta |ubpszenicy,bardzo
sprzyja rozwojowi fuzariozy kłosów.
Warunki zbioru i przechowywaniaziarna. W Polsce w okresie
Rysunek 2. Skażenieziarniaków pszenicy zearalenonem,
zniw występujączęsto opady deszczu, w zwiqzku z czym terminoSrem (2012rok)
gdy zawańośćwody
wy zbiÓr na poczqtku fazy pełnidojrzałości,
irÓdło : opracowanie własne
wynosi w ziarnie 160/oma podstawoweznaczenie. Pozostawienie
na pniuzboŻaw czasie wi|gotnejpogodystymu|ujerozwój grzybów
Uprawa ro|i.Prawidłowestosowanezabiegi mogą pod- pasozytniczych
na ziarnie i p|ewach,co moze spowodowaćstraty
nieśĆ
zdrowotnoŚćroś|in.
Stosującwczesnąpodorywkę'a po. w p|onie
ziarna. JeŻe|izawartośÓwody puekracza 16% na|eŻyje
grzybów.
tem głębokaorkę niszczy się stadia przetnła|nikowe
dosuszać. Bezpośredniopo zbiorze w suszarniach, a w małych
Zmianowanie. Grzyby z rodzĄu Fusarium są patoge- gospodarstwach
moznaje rozsypaćcienkąwarstwąna podłodzew
nami g|ebowymi.Mogq zyÓ w g|ebiewięcej niz 5 |atjako pomieszczeniugospodarczym
i szuflować,co pzyspiesza suszenie
saprofityobok innychorganizmówg|ebowych.Zmianowanie
izapobiega zagrzewaniusię ziarnaoraz jego p|eśnieniu.
ograniczawystępowanietych grzybów w g|ebie,nie powoZastosowanie chemicznej wa|ki w ce|u ochrony kłosów zbóz
duje ich całkowitegowymierania.Badania prowadzonew
przed grzybami z rodzĄu Fusarium jest trudne. Na|ezałoby doZakttadzieUprawy Roś|inZbożowychIUNG-P|B wykazały,
kładnie zaobsenłować warunki sprzyjające za infekowaniu kłosów
ze zmianowaniema istotnywpływna skazenieziarniaków
w momencieich kwitnienia,co np. dla kazdej odmianypszenicy
(tab.3).
mikotoksynami
ozimej moze byĆ roŻne.Najwłaściwszym
terminemzastosowania
Nawożenie'Prawidłowenawozenieprzyczyniasię do
fungicydówd|a ochrony kłosÓwprzed tuzariozqjest ap|ikacjaśrod|epszego wzrostu i rozwoju roś|in,a tym samy zwiększa
ków tuz przed infekcjq'
odpornośćna choroby' |stotnqro|ę odgrywa zwłaszcza
nawozeniepotasowe,fosforowei mikroelementy,poniewaz Literatura
wzmagajqone odpornościroś|in
na choroby.
J., 1999:Fusarium
P rzygotowan ie materiałus iewnego. Grzyby z rodza1u Arseniuk,E., Foremska,E., Góra|'T. and Chełkowski
(DON)andsome
headblightreactionsandaccumulation
ofdeoxynivalenol
Fusaium przenosząsię na rok następnyza pomocą nasion'
of itsderivativesin kernelsof wheat,titicale and rye.J. Phytopathology
Na|ezymateriałsiewny dokładnieczyściĆ,
nasiona połama147,s. 577-590.
ne, poś|ednie
są najczęściej
zaraŻonew większymstopniu Ba|iukonienó,
V' Bakutis'B, Januśkevićienó,
G. and Miśeikienć
R.' 2011:
Fungalcontamination
andFusariummycotoxinsin cerealsgrownin different
niz nasionazdrowe,d|ategodziękistarannemuczyszczeniu
tillagesystems.
JournalofAnimalandFeedSciences20,s.637-647.
pozbywamy się Źródełzakaienia pienruotnego,mamy wówMikos-Szymańska
M, Podo|skaG. 2013:Contamination
withFusarium
czas pewnoŚĆuzyskania równych i wczesnych wschodÓw.
mycotoxinsin triticaledependson agrotechnicalfactorsand cultivar.
Bardzo waŻnejestzaprawianiemateriałusiewnego przeciwko
Journalof Food,Agriculture
& Environment
. (inpresss)
chorobom wywoływanymprzez grzyby z rodzaju F usa i um.
Mikotoksy
ny i grzybypleśn
iowe.2006:(red.J.GaIewski).
Wyd.Uniwersytetu
KazimierzaWielkiego,Bydgoszcz,ss.20't.
Terminy siewu' Patogeny glebowe najsi|niejzakaŻĄą
E.,Bramm,
A. andVa|enta,
H',2007:lnfluence
ofnitrogen
feńilization
roś|inyw okresie niesprzyjającymkiełkowaniunasion. o|denburg,
- Experimentalfield
on deoxynivalenol
contamination
of winterwheat
trialsand
PrzedłuŻającysię proces kiełkowaniai powo|ny wzrost
evaluation
of analytical
methodsMycotoxinResearch23,s.7-12.
kiełkÓw znacznie przedłuŻaokres, w ktÓrym roś|inamoze
Schaafsma,
A.W.,Tamburic-llinic,
L., Miller,J.D.and Hooker,
D.C.,2001:
Agronomicconsiderationsfor reducingdeoxynivalenol
in wheatgrain.
byc zakaŻona.D|ategoodpowiednie regu|owanieterminu
Can.J. Plant.Pathol.
23,s.279-285.
siewu nasion moŻe przyczynićsię do uniknięciazbiegaWiwań,M., Perkowski,
J., Budzyński,
W.' Suchowi|ska,
E. Matysiak,
A.,
nia się fazy największejwraz|iwościroŚliny z obecnością
2011'.Concentration
of ergosteroland trichotchecenes
ln the grainsof
patogena.Przykładowo,Wczesny wysiew pszenicy ozimej
treetriticum
specles.CzechJ. FoodSci.4, s.430-440.
sprzyjaszybkiemukiełkowaniu
nasion i moze przyczyniĆsię
do wyrastaniakiełkówzfazy,w ktÓrej mogą byćzakaŻone.
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