
Streszczenie

zbo2a drobnoziamiste s4 podstawowym surowcem w wielu galgziach przemyslu. Jakosi i

bezpieczeristwo produkt6w zbo2owych zaldty od surowca, kt6rym jest ziarno zboz. Jednym z

najistotniej szych zagroZeri jest obecnoS6 patogenicznych mikroorganizm6w oraz ich toksycznych

metabolit6w (grzyby mikroskopowe: miko toksyny). Do zanieczyszczenia ziarna zb6'Z najczgSciej

dochodzi na polu podczas wegetacj i roSlin. a takze w czasie ich przechowywania. W(rird

najczgSciej identyfikowanych i jednoczeSnie patogennych mikroorganizm6w w Polsce wyr62nia

sig grzyby mikroskopowe z todzajtt Fu,;urium' Penicillium i Aspergillus, oraz powszechnie

wystgpuj4ce bakterie. Aby temu zapobiega6 w rolnictwie stosu.ie sig chemiczne Srodki ochrony

roSlin, dla kt6rych altematyw4 moze byi stosowanie preparat6w opartych na ekstraktach

zwi4zk6w bioaktl'wnych.

Celem niniejszej pracy byla ocena wlaSciwo5ci przeciwdrobnoustrojowych ekstrakt6w

zwi4zk6w f'enolowych pochodz4cych z ziarna r6znych genotyp6w zb6z uprawianych w Polsce.

Cel ten osiqgnigto poprzez okreSlcnie profilu jakosciowego i iloSciowego zwiqzk6w lenolowych

w ziamie zb62 naturalnie pora2onych i inokulowanych grzybami z todzaltt Fusarium' Nast9pnie'

wyznaczenie minimalnego stqzenia hamulqcego i b6jczego (odpowiednio: MIC i MBC) dla

ekstrakt6w zwi4zk6w fenolowych pozyskanych z ziarnazb62wobec wybranych szczep6w bakterii

i grzyb6w nrikroskopowych z rodzaju Fusarium.

Na podstawie dwuletnich badari zawartoSci polifenoli og6lem oraz aktywno{ci

przeciwutleniaj 4c ej ziarna ro?.nych odmian zb62 uprawianych w Polsce. Wyselekcjonowano 24

odmiany cechuj 4ce sig najwy2sz4 zawartoSci4 polifenoli do dalszych badan. Wybrane 24 genotypy

zb62 uprawiano w RGD w Dloni w latach 2018-2019. Doswiadczenie obejmowalo dwa warianty.

naturalne poraZenie i inokulacjg grzybami z rodza}u Fusarium. Wykonano ocenq cech struktury

plonu zb62 naturalnie poraZonych i inokulowanych. W dalszym etapie badari przeprowadzono

analizy chemiczne pozwalaj4ce okreSli6 profil jakoSciowy i iloSciowy ekstrakt6w zwi4zk6w

fenolowych ziama zboz drobnoziarnistych. R6wnolegle przeprowadzono etrtalizy

mikrobiologiczne pod k4tem oceny dzialania przeciwdrobnoustrojowego w/w ekstrakt6w.

Stwierdzono,2e inokulacja wplyngla na cechy struktury plonu zb62 drobnoziamistych w

por6wnarniu z kontrol4. Ponadto zauwaZono istotny wplyw inokulacii grzybami z todzaiu

F-usarium na iloSi kwas6w fenolowych i flawonoid6w w ekstraktach. Po przeprowadzeniu analiz

mikrobiologicmych stwierdzono dzialanie przeciwdrobnoustrojowe ekstrakt6w pochodz4cych z

ziarna zb62 inokulowanych w stosunku do wybranych grzyb6w mikoskopowych i bakterii w

badanym przedziale stgzefi. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono r6wnie2 MIC i

MBC tych ekstrakt6w. Natomiast ekstrakty uzyskane ze zb62 kontrolnych nie wykazaly Zadnej

aktywnoSci przeciwdrobnoustrojowej w badanych stqzeniach-



Przedstawione badania wykazaty,2e zmasowany atak patogen6w podczas inokulacji

wplyn4l na zintensyfikowane uruchomienie mechanizm6w odpomoSciowych w kom6rkach

roSlinnych, powoduj4c zwigkszon4 biosyntezg zwi4zk6w fenolowych. Niniejsze badania wskazuj4

mo2liwoSi pozyskania ekstrakt6w zwi4zk6w bioaktywnych i wykorzystania ich jako naturalne

Srodki ochrony roSlin.

Slowa kluczowe: pszenica, ittto, pszenzylo, jgczrnieri, owies, zwiqzki fenolowe, kwasy

fenolowe, flawonoidy, przeciwutleniacze, wladciwoSci przeciwbakteryjne, wladciwosci

pr zeciw gt zybicze, F u s ar i um ssp.
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