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Celem badań było:  
  
1. Zebranie materiału roślinnego w czasie ekspedycji (ekotypy 

różnych gatunków traw). 
2. Określenie frekwencji występowania grzybów 

endofitycznych w badanych gatunkach na penetrowanych 
terenach. 

3. Ocena ilościowa produkcji ergowaliny przez endofity 
zasiedlające trawy zebrane w czasie ekspedycji. 

4. Ocena sezonowych zmian produkcji ergowaliny. 
5. Opracowanie metody biochemicznej stopnia zasiedlenia 

traw endofitami, analiza porównawcza skuteczności metody 
cytologicznej i biochemicznej oraz monitorowanie prób 
traw na obecność endofitów przy pomocy obydwu metod. 

6. Obserwacja występowania chorób na roślinach wybranych 
gatunków traw w doświadczeniu polowym. 



Ad. 1. Zorganizowano 2 ekspedycje: 
- województwo mazowieckie i łódzkie, 
- województwo łódzkie. 

 
Zebrano 55 ekotypów traw tj. 220 rośliny z 13 
miejsc: 
- Festuca pratensis - 11 ekotypów,  
- F. rubra - 12 ekotypów,  
- F. ovina - 3 ekotypy,  
- F. arundinacea - 3 ekotypy,  
- Lolium perenne - 12 ekotypów,  
- Poa pratensis - 5 ekotypów,  
- Deschampsia caespitosa - 9 ekotypów. 
 



Ad. 2. Frekwencja endofitów zasiedlających zbadane 
ekotypy traw. 

Rodzaj,  
Liczba zbadanych 

ekotypów: Ekotypy E+ 
gatunek E- E+ łącznie jako % zebranych 

Deschampsia caespitosa 9 0 9 0  
Festuca arundinacea 3 0 3 0 
Festuca ovina 2 1 3 33,3 
Festuca pratensis 3 8 11 72,7 
Festuca rubra 10 2 12 16,7 
Lolium perenne 7 5 12 41,7 
Poa pratensis 5  0 5  16,7  
Łącznie/ średnio 39 16 55 29,1 



Ad. 3. Ilościowe wytwarzanie ergowaliny przez endofity 
zasiedlające badane ekotypy traw 

Zawartość
z produkujących ergowaliny - zakres

endofitem ergowalinę (ppb)
Festuca pratensis 9 5 0 0 -
Festuca rubra 13 2 0 0 -
Festuca arundinacea 3 1 1 100 123
Festuca ovina 8 1 0 0 -
Deschampsia caespitosa 11 1 0 0 -
Poa pratensis 7 2 0 0 -
Lolium multiflorum 1 0 0 0 -
Lolium perenne 11 6 3 50 0 - 73
Łącznie/średnio 63 18 4 22,2 -

Rodzaj, gatunek
Liczba 

przebadanych 
ekotypów

Liczba zbadanych prób:

%



Ad. 4. Sezonowe zmiany w produkcji ergowaliny 
przez endofity zasiedlające badane ekotypy traw 

GATUNEK Ekotyp Wyjściowa zawartość 
ergowaliny [ppb] I II III IV V

Fr 812/08 319 0 0 0 9 58
Kostrzewa czerwonaFr 924/08 205 0 0 0 12 37

Fr 1347/08 401 0 0 0 0 0
Fa 178/07 1089 239 591 468 855 711

Kostrzewa trzcinowaFa 242/07 1266 85 432 196 238 258
Fa 287/07 1517 198 427 601 600 469
Fp 28/07 737 0 143 0 0 0

Kostrzewa łąkowa Fp 910/08 892 0 0 0 0 0
Fp 1377/08 387 0 0 0 0 0
Lp 1/07 996 8 48 26 122 15

Życica trwała Lp 349/08 1058 6 25 14 21 9
Lp 1022/08 888 0 0 0 0 0

Zawartość ergowaliny [ppb] w kolejnych pokosach 



Ad. 5. Opracowanie 
metody biochemicznej 
stopnia infekcji nasion 
traw endofitami  
 
Przykład metody 
biochemicznej 
oznaczania stopnia 
infekcji endofitami na 
podstawie 
elektroforegramu 
globulin. 
Elektroforegram 
próbek E- i  E+ życicy 
trwałej Grilla. Strzałki 
pokazują prążek 97 
kDa obecny u form E+ 
(infekcja na poziomie 
78%), nieobecny u 
form E- (0%). 



Przykład biochemicznej 
metody oceny stopnia 
infekcji na podstawie 
elektroforegramów 
białek 
wyekstrahowanych z 
próbek E- oraz E+ 
ziarniaków życicy 
trwałej Vigor. Strzałki 
pokazują prążek obecny 
u formy E- (0%, ocena 
metodą cytologiczną) i 
nieobecny u formy E+ 
(80%). 



Porównanie skuteczności dwóch metod 
(cytologicznej i biochemicznej) oceny stopnia 

infekcji ziarniaków traw endofitami 
Obydwie metody są skuteczne, różnią się przede wszystkim pracochłonnością i 
ceną odczynników użytych w analizach.  
 - metoda cytologiczna jest stosunkowo tania (dla analizy próby 500 

ziarniaków koszt jest niewielki ok. 15 zł), lecz pracochłonna, rzędu czterech 
dni roboczych, 

- elektroforeza odwrotnie, (koszt jest stosunkowo wysoki, żele są drogie, 
szczególnie gradientowe od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za jeden żel). 
Większa wydajność, czyli liczba prób analizowanych jednocześnie na 
jednym żelu (od  25 do 28 prób),a przygotowanie ich trwa jeden dzień 
roboczy, w sumie czas wykonania techniki można ocenić na dwa dni 
robocze.  

Obie techniki wymagają dużego doświadczenia, cytologiczna jest 
wyczerpująca (mikroskopowanie), dla biochemicznej konieczne są 
umiejętności i  precyzja w interpretacji elektroforegramów. Ponadto analiza 
biochemiczna wymaga kosztownego laboratorium (aparat, zasilacz, wirówka, 
pH-metr), gdy w cytologicznej wystarczy średniej klasy mikroskop i wyciąg. 
Metoda cytologiczna umożliwia ocenę prób o niewielkim i wysokim  stopniu 
infekcji, natomiast biochemiczna nadaje się do wykrycia prób jedynie o 
wysokim (powyżej 75%) stopniu infekcji. 



Monitorowanie prób traw na obecność endofitów przy 
pomocy metod biochemicznej i cytologicznej. Materiał 
stanowiły próby odmian życicy trwałej HR Bartążek ze zbiorów w latach 2011, 
2013 i 2015: po dwie próby odmian Baronka, Brawa, Stadion, Bokser, Rela i 
Nira oraz Aut (cztery próby). Dla każdej z analizowanych odmian nie 
stwierdzono różnic w elektroforegramach globulin, które świadczyłyby o silnej 
infekcji.  



Ad. 6. Występowanie chorób w czasie wegetacji traw 

Gatunek trawy Odmiana 

Średni stopień odporności 
Mączniak 

prawdziwy 
Rdza 

źdźbłowa 
Brunatna 

plamistość traw 
 (Erysiphe 
graminis) 

(Puccinia 
graminis) 

(Drechslera 
spp.) 

Poa pratensis 
Balin  4,5 8,5 9,0 
Sójka 9,0 7,0 8,5 

Festuca pratensis 
Pasja 9,0 8,0 7,0 
Wanda 9,0 6,0 7,0 

Festuca rubra 
Rapsodia 9,0 9,0 8,0 
Nimba 9,0 9,0 9,0 

Lolium perenne 
Bajka  9,0 9,0 7,0 
Rela 9,0 9,0 7,0 
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