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WSTĘP

WYNIKI

Uprawa pieczarki prowadzona jest w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury, co

I etap - Ocena wpływu izolatów Trichoderma spp. na rozwój grzybni pieczarki po zainfekowaniu

sprzyja występowaniu wielu chorób grzybowych. Grzyby z rodzaju Trichoderma powodują tzw.

podłoża pieczarkowego fazy II i fazy III

zielone pleśnie i mogą przyczynić się wysokich strat plonów. Największe straty wywoływane są

W Tabeli 1 przedstawiono wyniki oceny rozwoju grzybni pieczarki po zainfekowanu podłoża fazy II

przez agresywne szczepy T. aggressivum, gdy rozwój zielonej pleśni nastąpi po wysiewie

przez izolaty grzybów Trichoderma sp. oraz pieczarki po zainfekowaniu podłoża fazy III.

grzybni pieczarki do podłoża (Fot. 1). Produkcja podłoża pieczarkowego i zapobieganie
rozwojowi choroby jest bardzo ważnym elementem w procesie uprawowym tych grzybów.
Obecnie jedynym z zabiegów ograniczającym ryzyko infekcji podłoża przez grzyby Trichoderma

Tabela 2. Ocena rozwoju grzybni pieczarki w podłożu fazy II oraz pieczarki po zainfekowaniu podłoża fazy III.

Faza II

Faza III

Średnia

22.03

2*

2,3

2.15

15.03

0

0

0

Izolat agresywny

Th 20

0

1.3

0.65

Izolat agresywny

26.05

0.7

0.85

Izolat agresywny

dwutlenkiem chloru podłoża pieczarkowego II fazy na

1

22.07

1

1

1.0

Izolat agresywny

rozwój

11.02

1

1

1.0

Izolat agresywny

Th3

3

3

3.0

Izolat nieagresywny

12.04

1.3

0.3

0.8

Izolat agresywny

Th 19

3

3

3

Izolat nieagresywny

Th13

3

3

3

Izolat nieagresywny

CBS

0

1.7

0.85

jest dezynfekcja zakładu .

CEL BADAŃ
Celem pracy była ocena wpływu zabiegu gazowania

zielonej

pleśni

wywoływanej

przez

grzyby

Trichoderma sp.

Fot.1. Podłoże pieczarkowe porażone przez Trichoderma aggressivum

Izolat

Uwagi
Izolat nieagresywny, ale
wywołujący objawy plamistości

Izolat agresywny

* wyniki są średnią z trzech powtórzeń

M AT E R I A Ł Y I M E TO D Y

II etap - Ocena rozwoju Trichoderma aggressivum i Trichoderma sp. w podłożu fazy II poddanym

I etap - Ocena wpływu izolatów Trichoderma spp. pozyskanych ze środowiska uprawowego

gazowaniu dwutlenkiem chloru

pieczarki na rozwój grzybni pieczarki po zainfekowaniu podłoża pieczarkowego fazy II i fazy III

Do badań wykorzystano dwa izolaty, które wybrano na podstawie wyników z etapu pierwszego, tj.

Doświadczenie prowadzono w klimatyzowanej hali, zapewniając warunki odpowiednie dla

izolat agresywny (IA) oraz izolat nieagresywny (N). Wyniki obserwacji rozwoju grzybni pieczarki i

rozwoju pieczarki. Podłoże fazy II w ilości 500 g umieszczono w słoikach o pojemności 1000 ml,

plonu owocników po zainfekowaniu izolatami Trichoderma sp. i zagazowaniu podłoża zawiera

dodano grzybnię pieczarki w ilości 0,5 g, a następnie zainfekowano grzybniąTrichoderma sp.

tabela 2.

Ocena przerostu grzybni pieczarki przez 10 dni:
0 – brak przerostu podłoża przez grzybnię pieczarki, rozwój zielonej pleśni w podłożu

Tabela 2. Ocena rozwoju grzybni pieczarki oraz plon pieczarki po zainfekowaniu podłoża fazy II i poddanym gazowaniu.

1 – słaby rozwój grzybni pieczarki, widoczny rozwój zielonej pleśni,
2 – widoczny niewielki rozwój grzybni pieczarki, ale obecne też miejsca bez przerostu,
3 – wyraźny rozwój grzybni pieczarki, podłoże prawidłowo przerośnięte w całej objętości.
Na przerośnięte podłoże nakładano ziemię okrywową i przez kolejne 10 dni obserwowano
przerost okrywy przez grzybnię pieczarki, a następnie plon*.
Podłoże fazy III zainfekowano grzybnią Trichoderma sp., następnie nakładano okrywę i
obserwowano rozwój grzybni pieczarki w okrywie i plon pieczarki.
*

Izolat

Ocena przerostu
podłoża

Rzut I / średnia liczba
owocników

Rzut II / średnia
liczba owocników
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3,0
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3,0
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272,2 / 17,0

115,5 / 7,2

Izolat nieagresywny + gaz

3,0

313,6 / 19,6

176,3 / 11,0

112,4 / 7,0
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3,0 (Fot.2)

- (Fot. 3)

-

-

Izolat agresywny + gaz

1,0 (Fot. 4)

-

-

-

Ocena rozwoju grzybni i plonu pieczarki:

0 – brak przerostu okrywy przez grzybnię pieczarki, rozwój zielonej pleśni w podłożu
1 – słaby rozwój grzybni pieczarki, widoczny rozwój zielonej pleśni, pojedyncze grzyby
2 – pieczarki z objawami porażenia (plon),
3 – rozwój grzybni pieczarki i prawidłowy plon owocników
Na podstawie badań określono wpływ izolatów Trichoderma na rozwój pieczarki w zależności od
terminu infekcji podłoża pieczarkowego (fazy II i fazy III).
Fot. 2. Przerost podłoża po 14 dniach

II etap – Ocena rozwoju Trichoderma aggressivum i Trichoderma sp. w podłożu fazy II
poddanym gazowaniu dwutlenkiem chloru – doświadczenie doniczkowe
Podłoże pieczarkowe fazy II po wsianiu grzybni pieczarki i zainfekowaniu izolatami Trichoderma
spp. poddano zabiegowi gazowania dwutlenkiem chloru o stężeniu ClO2 - 1000 ppm, przez 60
minut. Następnie prowadzono obserwacje przerostu okrywy grzybnią pieczarki według oceny jak
w etapie I, a następnie rozwój i plon pieczarki.
Na podstawie zebranego plonu pieczarek obliczano stopień porażenia uprawy w zależności od
izolatu Trichoderma spp. i zabiegu gazowania.

Fot. 3. Zielona pleśń na okrywie
po 6 dniach – brak owocników

Fot. 4. Zielona pleśń na podłożu po
12 dniach przerastania

WNIOSKI
1. Stopień porażenia podłoża pieczarkowego przez izolaty Trichoderma sp. zależał od ich biotypu.
2. Zainfekowanie podłoża pieczarkowego, zarówno fazy II, jak i fazy III, izolatem agresywnym
Trichoderma sp. powoduje zahamowanie rozwoju pieczarki i brak plonu owocników.
3. Nasilenie rozwoju zielonej pleśni w uprawie pieczarki następuje po nałożeniu okrywy na podłoże.
4. Gazowanie podłoża pieczarkowego zainfekowanego Trichoderma aggressivum nie ograniczyło
rozwoju zielonej pleśni, a nawet nasilało jej rozwój.

Badania zrealizowano w ramach projektu pt.: Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek” współfinansowanego ze środków EFRR.

