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Celem nowej formy wydawniczej Notatnika Naukowego IBL jest popularyzacja, czêsto jeszcze nie
zakoñczonych, ale ju¿ przydatnych dla praktyki gospodarczej, wyników badañ Instytutu w mo¿li-
wie prostej i syntetycznej formie. Liczymy, ¿e przedstawione w tej formie wyniki badañ pomog¹

w rozwi¹zywaniu wielu problemów gospodarki leœnej.
Mamy nadziejê, ¿e Czytelnicy zechc¹ nowy „Notatnik Naukowy IBL” w³¹czyæ do swej biblioteki.
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Orzeszki buka, które nale¿¹ do nasion wysoko uwodnionych, s¹ szczególnie

podatne na infekcje grzybowe i bakteryjne. G³ównym Ÿród³em infekcji s¹

mikroorganizmy znajduj¹ce siê na powierzchni nasion, a tak¿e w glebie, œció³ce

oraz na rozk³adaj¹cych siê opad³ych liœciach i ga³¹zkach. Pêkniêcie ³upiny lub

¿ery owadów s¹ miejscem wnikania mikroorganizmów do wnêtrza nasion.

Nasiona os³abione i o uszkodzonych okrywach, po zasiedleniu ich przez

mokroorganizmy, ulegaj¹ pleœnieniu, staj¹c siê Ÿród³em kolejnych infekcji.

To nie jest trudne!

D³ugotrwa³e przechowywanie nasion obni¿a ich witalnoœæ, przez co staj¹ siê

one podatne na dzia³anie wielu chorobotwórczych mikroorganizmów. Prze-

chowywanie oznacza równie¿ koniecznoœæ przedsiewnej stratyfikacji nasion i

starannego przysposobienia do siewu. Suche nasiona s¹ wówczas intensywnie

nawil¿ane, co sprzyja rozwojowi i kie³kowaniu bakterii oraz grzybów obecnych

w przysposabianych partiach bukwi, a w efekcie powoduje pleœnienie czêœci

nasion. O stopniu szkodliwoœci pleœnienia orzeszków buka decyduje procent

pora¿enia poszczególnych partii nasion, w tym tak¿e zainfekowanych jeszcze

przed ich przechowywaniem.

2(
52

)/
20

02
(X

)

IS
S

N
15

09
–7

44
7

I
n
s
t
y
t
u
t
u

B
a
d
a
w
c
z
e
g
o

L
e
œ
n
i
c
t
w
a

Wieloetapowa ochrona bukwi
przed chorobami

Do zaka¿eñ dochodziæ mo¿e nie tylko w

drzewostanie przed pozyskaniem nasion,

ale tak¿e póŸniej – w trakcie ich transportu i

w okresie tymczasowego sk³adowania,

podczas którego zachodzi czêœciowe podsu-

szanie nasion.

Nasiona przeznaczone do siewu jesien-

nego nara¿one s¹ na dzia³anie mikro-

organizmów znajduj¹cych siê na okrywach

nasiennych i w wilgotnej glebie. Nasiona

przenaczone do wysiewu wiosn¹ nara¿one s¹

na dodatkowe stresy w okresie przechowy-

wania nasion przez zimê.

Wszystkie zebrane partie bukwi, nieza-

le¿nie od jej stanu zdrowotnego, s¹

przechowywane nawet do 5-6 lat.



Badania nad kompleksow¹ ochron¹ nasion buka przed infekcjami Zak³ad Fitopatologii Leœnej IBL
prowadzi na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zalecana
metoda, jak i w³aœciwe postêpowanie w okresie przechowywania i wzrostu sadzonek w szkó³ce, pomo¿e
uzyskaæ pozytywne rezultaty w ochronie buka przed chorobami. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
omawianego zagadnienia s¹ dostêpne w Zak³adzie Fitopatologii Leœnej IBLw Sêkocinie.

Opracowa³a: mgr Teresa Stocka Darz Bór

Aby unikn¹æ pleœnienia nasion i strat, proponuje siê
nastêpuj¹cy sposób postêpowania ochronnego:

1. Zbiór

kontrolowany

2. Sp³awianie

z dezynfekcj¹

powierzchniow¹

3. Skrócone

przysposobienie

4. Zahamowanie

pleœnienia

5. Nowoczesne

zaprawianie

Zbiór nasion buka na p³achty i siatki podwieszane powinien staæ siê
powszechny.

Konieczne jest oczyszczanie nasion z powierzchniowych zanie-
czyszczeñ w postaci kolonii grzybni i bakterii. W tym celu korzystne
by³oby sp³awianie bukwi w wodzie z dodatkiem œrodka
dezynfekcyjnego jeszcze przed oddaniem nasion do przechowalni
(badania w tym zakresie prowadzone s¹ przez ZFLIBL)

W przechowalni przy pierwszym nawil¿aniu orzeszków buka
wskazane jest zastosowanie hormonu wzrostu z grupy giberelin
(GA ), co pozwala skróciæ okres stratyfikacji o po³owê, a tak¿e

skutecznie ogranicza rozwój grzybni i bakterii.
3

Dla ostatecznego zahamowania pleœnienia bukwi w okresie jej
nawil¿ania niezbêdne jest u¿ycie œrodków biologicznych lub
chemicznych najnowszej generacji, nie wykazuj¹cych toksycznego
dzia³ania na zarodki nasienne, jak i bezpiecznych dla wykonuj¹cych
zabieg (preparaty te s¹ badane w ZFL IBL).

Przed siewem niezbêdne jest u¿ycie zapraw p³ynnych, o wysokiej
przyczepnoœci i daj¹cych jednorodne pokrycie nasion, stosowanych w
krajach Unii Europejskiej, o sprawdzonej w naszych warunkach
skutecznoœci (np.Vitavax 2000FS - w trakcie badañ w ZFLIBL).


