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W pracy przedstawiono efekt dzia³ania ró¿nych stê¿eñ fosforanu mocznika na
6 szczepów grzybów rodowiskowych ró¿ni¹cych siê intensywnoci¹ wzrostu, sposobem zarodnikowania i typem tworzonych zarodników (Penicillium italicum,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cladosporium resinae, Mucor hiemalis,
Rhizopus nigricans). Fosforan mocznika ju¿ w stê¿eniu 3% w sposób statystycznie
istotny ogranicza³ wzrost masy grzybni wszystkich testowanych grzybów.

WSTÊP
Poszukiwania skutecznie dzia³aj¹cych wobec bakterii i grzybów, a równoczenie bezpiecznych rodków dezynfekcyjnych prowadzone s¹ na ca³ym wiecie. Jedn¹ ze skutecznych i szybkich metod niszczenia patogenów jest stosowanie rodków chemicznych. Powinna je cechowaæ wysoka skutecznoæ i niska toksycznoæ w stosunku do organizmów
sta³ocieplnych i rolin. Takie warunki spe³nia fosforan mocznika CO(NH 2)2 x H3PO4, otrzymany w formie krystalicznej w wyniku reakcji kompleksowania kwasu fosforanowego
i mocznika, do celów paszowych [5]. Zastosowanie go jako sk³adnika ekologicznych nawozów mineralno-organicznych wskaza³o na jego w³aciwoci dezynfekcyjne objawiaj¹ce siê redukcj¹ liczebnoci zarówno bakterii wynosz¹c¹ od 99,4% do 99,9% jak
i grzybów od 41,1% do 58,6% [9]. Jednak po 4 tygodniach, w wyniku adaptacji czy te¿
degradacji fosforanu mocznika nastêpowa³ ponowny wzrost populacji grzybów.
W badaniach laboratoryjnych wykazano zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ 11 szczepów bakterii saprofitycznych i potencjalnie chorobotwórczych na 1%-12% stê¿enie fosforanu mocznika. Najwy¿sz¹ wra¿liwoæ bakterie wykazywa³y na stê¿enie 6%-12%, z wyj¹tkiem szczepów E. coli, Streptococcus faecalis i Sarcina sp. [6].
Z higienicznego punktu widzenia grzyby strzêpkowe zanieczyszczaj¹ce rodowisko
(gleba, woda, cieki, naturalne nawozy organiczne, powietrze, pomieszczenia mieszkalne
i magazynowe oraz produkty spo¿ywcze i pasze) s¹ szczególnie niebezpieczne bo czêsto
stanowi¹ czynniki alergizuj¹ce, a tworzone przez nie mikotoksyny nale¿¹ do jednych
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z najgroniejszych zwi¹zków rakotwórczych [11]. Okolicznoci zanieczyszczenia mog¹
byæ rozmaite, a intensywnoæ ich rozwoju zale¿na jest od czynników abiotycznych i sposobu od¿ywiania grzybni. Prze¿ywalnoæ ich w rodowiskach bogatych w substancje organiczne jak i mechanizm dzia³ania w tych warunkach preparatów dezynfekcyjnych nie jest
dostatecznie poznany. W literaturze brak jest danych na temat grzybobójczych czy grzybobójczych czy grzybostatycznych w³aciwoci fosforanu mocznika.
Celem badañ by³a ocena wp³ywu ró¿nych dawek fosforanu mocznika na wzrost wybranych grzybów rodowiskowych ró¿ni¹cych siê intensywnoci¹ rozwoju i typem tworzonych zarodników.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badawczy stanowi³y wybrane szczepy grzybów strzêpkowych warunkowo chorobotwórczych wyizolowanych z: pasz  Aspergillus fumigatus, Rhizopus nigricans gnojowicy  Penicillium italicum oraz gleby traktowanej Roundupem, zdolne do biodegradacji zwi¹zków fosforoorganicznych  Aspergillus niger, Mucor hiemalis i Cladosporium resinae [7, 8]. Ich przynale¿noæ
gatunkow¹ oznaczono na podstawie cech morfologicznych wg kluczy diagnostycznych [1, 4].
W badaniach u¿yto fosforan mocznika w stê¿eniach: 1%, 3%, 6%, 9% i 12%.
Dzia³anie ró¿nych dawek fosforanu mocznika na testowane grzyby oceniano w p³ynnych hodowlach statycznych. Hodowle testowanych grzybów prowadzono w kolbach Erlenmayera o pojemnoci 250 ml w p³ynnym pod³o¿u mineralnym Czapek do, którego wprowadzano fosforan mocznika w iloci daj¹cej koñcowe stê¿enie odpowiednio: 1%, 3%, 6%, 9% i 12%. Pod³o¿a szczepiono
wystandaryzowanym inokulum o tej samej gêstoci dla wszystkich szczepów i inkubowano przez
10 dni w temperaturze 25°C. Nastêpnie oznaczano such¹ masê grzybni w temperaturze 105°C. Wyniki podano w gramach suchej masy/1dm3 hodowli. Kontrolê stanowi³ wzrost ww. grzybów
w mineralnym pod³o¿u Czapek (bez fosforanu mocznika).
Oznaczenia wykonano w 5. powtórzeniach dla ka¿dego szczepu. Wp³yw ró¿nych stê¿eñ fosforanu mocznika na wzrost badanych grzybów opracowano statystycznie metod¹ wariancji jednoczynnikowej z zastosowaniem wielokrotnego testu rozstêpu Duncana.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badane szczepy grzybów wyranie ró¿ni³y siê intensywnoci¹ wzrostu w optymalnych
warunkach hodowlanych:
l szczepy z podgromady Zygomycotina (Mucor i Rhizopus) oraz Aspergillus niger cechowa³a du¿a szybkoæ wzrostu grzybni,
l pozosta³e szczepy z podgromady Deuteromycotina (Aspergillus, Penicillium)  cechowa³ ograniczony wzrost grzybni, ale obficie wytwarza³y zarodniki przez co szybko
kolonizowa³y rodowisko, a szczep Cladosporium wytwarza³ zarodniki o zgrubia³ej b³onie, lepiej przystosowane do zachowania ¿ywotnoci w niekorzystnych warunkach rodowiskowych.
Testowane szczepy grzybów strzêpkowych w stosunku do kontroli wykaza³y zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ na zastosowane dawki fosforanu mocznika, ale ¿adne z zastosowanych
stê¿eñ preparatu nie doprowadzi³o do ca³kowitego zahamowania ich wzrostu. Zastosowanie fosforanu mocznika w najni¿szym stê¿eniu (1%) pozwoli³o wydzieliæ dwie grupy grzybów: w pierwszej obserwowano istotne (P<0,05) hamowaniem przyrostu suchej masy grzybni (5-18%) szczepów Aspergillus fumigatus, Penicillium italicum i wysokoistotnym
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ma³e litery  ró¿nice istotne (p<0,05); small letters - significant at (p<0,05)
du¿e litery  róznice wysoko istotne (p<0,01); capital letters - highly significant difference at (p<0,01)

Ryc. 1. Efekt zahamowania wzrostu grzybów Penicillium italicum, Cladosporium resinae i Aspergillus fumigatus w obecnoci ró¿nych stê¿eñ fosforanu mocznika (FM) wyra¿ony w gramach
suchej masy ( g s.m./1dm3 ).
Effect of inhibition growth fungal Penicillium italicum, Cladosporium resinae and Aspergillus
fumigatus by various doses of urea phosphate (FM) in gram dry mass (g.d.m./1dm3 ).

(P< 0,01) Cladosporium resinae (9,4%) w porównaniu z kontrol¹ (Ryc. 1) oraz grupê drug¹
(Ryc. 2) w, której wyst¹pi³ statystycznie istotny przyrost masy grzybni w porównaniu do
kontroli wynosz¹cy 8,7%-23% dla Aspergillus niger, Rhizopus nigricans i Mucor hiemalis.
Niskie dawki wykaza³y dzia³anie stymuluj¹ce na grzyby cechuj¹ce siê du¿¹ szybkoci¹
wzrostu. W stê¿eniach wy¿szych (3-12%) obserwowano natomiast istotne hamowanie
wzrostu testowanych grzybów niezale¿ne od ich w³aciwoci fizjologicznych (tempa wzrostu
czy typu tworzonych zarodników). Jedynie Mucor hiemalis (Ryc. 2) nie wykaza³ wra¿liwoci na wy¿sze stê¿enia preparatu daj¹c przyrosty masy identyczne jak w kontroli (p<0,01).
Niemal identycznie preparat ten oddzia³ywa³ (P<0,01) w obrêbie szczepu Aspergillus niger, natomiast wzrost Rhizopus nigricans by³ najsilniej (P<0,05) hamowany przez testowany zwi¹zek w stê¿eniu 12%, powoduj¹c 15% obni¿enie przyrostu suchej masy grzybni.
Niewiele ni¿szy, bo 12,3% spadek masy odnotowano pod wp³ywem 3% stê¿enia preparatu
(Ryc. 1). Druga grupa grzybów Penicillium italicum, Aspergillus fumigatus i Cladosporium resinae by³a hamowana przez wszystkie zastosowane stê¿enia zwi¹zku dezynfekcyjnego przy czym najsilniejsze statystycznie istotne lub wysokoistotne hamowanie przyrostu
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ma³e litery  ró¿nice istotne (p<0,05); small letters - significant at (p<0,05)
du¿e litery  róznice wysoko istotne (p<0,01); capital letters - highly significant difference at (p<0,01)

Ryc. 2. Efekt zahamowania wzrostu grzybów Aspergillus niger, Mucor hiemalis i Rhizopus nigricans
w obecnoci ró¿nych stê¿eñ fosforanu mocznika (FM) wyra¿ony w gramach suchej masy
(g s.m./1dm3).
Effect of inhibition growth fungal Aspergillus niger, Mucor hiemalis and Rhizopus nigricans
by various doses of urea phosphate (FM) in gram dry mass (g.d.m./1dm3).

masy grzybni odnotowano pod wp³ywem 1% stê¿enia fosforanu mocznika na szczep
P. italicum (wynosz¹ce 19% i nieznacznie ni¿sze 14% ograniczenie przyrostu grzybni
w obecnoci 3%), identyczne dzia³anie wykaza³ 3 i 6% fosforan mocznika na A. fumigatus,
a 12% fosforan mocznika na Cl. resinae (22% obni¿enie masy grzybni, natomiast tylko
10% hamowanie wystêpowa³o przy 3% stê¿eniu preparatu) (Ryc. 2). Fosforan mocznika
ju¿ w stê¿eniu 3% istotnie ogranicza³ przyrost masy grzybni wszystkich testowanych szczepów w przedziale od 7,3% (M. hiemalis) do 21,2% (A. niger), ale rozwój Cl. resinae
i R. nigricans najsilniej ogranicza³ w stê¿eniu 12%.
DYSKUSJA
Dzia³anie rodków grzybobójczych zale¿y od sk³adu preparatu, dawki i czasu jego dzia³ania oraz od fizjologii komórki grzyba [10]. Preparaty chemiczne najczêciej zak³ócaj¹
procesy energetyczne, biosyntezê lub podzia³y mitotyczne grzybów strzêpkowych prowa-
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dz¹c do odwracalnego zahamowania czynnoci ¿yciowych (fungistasis) lub nieodwracalnego zak³ócenia funkcji energetycznych komórki lub zniszczenia jej struktury (dzia³anie
grzybobójcze).
Ró¿ne gatunki grzybów cechuje ró¿na wra¿liwoæ na dzia³anie rodków grzybobójczych. Najwiêksz¹ wra¿liwoæ na chemiczne rodki dezynfekcyjne wykazuje wegetatywna grzybnia natomiast cia³a owocowe czy chlamydospory ze wzglêdu na nisk¹ aktywnoæ
wodn¹ i wzrost nienasyconych kwasów t³uszczowych, s¹ bardziej oporne [3].W badaniach w³asnych poza efektem hamowania rozwoju struktur wegetatywnych zaobserwowano istotny przyrost masy grzybni w obecnoci 1% fosforanu mocznika (w porównaniu do
kontroli) szczepów Rhizopus nigricans, Mucor hiemalis i Aspergillus niger co mog³o byæ
wynikiem wykorzystania go jako ród³a sk³adników pokarmowych, najprawdopodobniej
jako ród³a fosforu. Wskazywaæ na to mog¹ wczeniejsze badania, w których wykazano,
¿e zarówno Mucor hiemalis jak i Aspergillus niger oraz Cladosporium resinae s¹ zdolne do
wykorzystywania zwi¹zków fosforoorganicznych albo nabywaj¹ na nie opornoci [2, 7, 8]
co obserwowano w przypadku Mucor hiemalis.
Wzrost Cladosporium resinae by³ jednak wyranie hamowany przez wszystkie dawki
stosowanego preparatu, pomimo, ¿e tworzone zarodniki o zgrubia³ej b³onie s¹ lepiej przystosowane do zachowania ¿ywotnoci w niekorzystnych warunkach rodowiskowych.
Wskazuje to wyranie, ¿e dezynfekcyjne dzia³anie preparatu w wy¿szych stê¿eniach
zale¿y od w³aciwoci szczepów grzybów i nie ma bezporedniego zwi¹zku z tempem
wzrostu grzybni i typem tworzonych zarodników. Jednak grzyby cechowa³a wiêksza ni¿
bakterie wra¿liwoæ na zastosowane dawki fosforanu mocznika [6].
WNIOSKI
1. Fosforan mocznika zastosowany w stê¿eniu 3% istotnie ogranicza³ rozwój struktur
wegetatywnych wszystkich testowanych grzybów rodowiskowych  Penicillium italicum,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cladosporium resinae, Mucor hiemalis i Rhizopus nigricans.
2. Wra¿liwoæ grzybów na stosowany preparat dezynfekuj¹cy w najni¿szym stê¿eniu
(1%) zale¿a³a od intensywnoci ich rozwoju  obserwowano stymulacjê wzrostu szczepów
cechuj¹cych siê du¿¹ szybkoci¹ wzrostu grzybni (Aspergillus niger, Mucor hiemalis
i Rhizopus nigricans).
T. K r z y  k o - £ u p i c k a, K. G r a t a
THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL FUNGI SENSITIVITY ON UREA PHOSPHATE
Summary
In this paper the authors presented the influence of various urea phosphate doses, 1-12%, on the
environmental fungi growth depending on its intensity and the type of created spore e.g.(Penicillium
italicum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cladosporium resinae, Mucor hiemalis i Rhizopus nigricans).
The result of urea phosphate effect on fungi was estimated by static culture method using dry
mass increase change [g. dry mass/ldm3]. The control was created by the growth of the above men-
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tioned fungi on the basis of urea phosphate free soil. The obtained results were worked out by
a statistic method using Duncan's test.
The tested fungi showed different senstivity to the various urea phosphate doses. In the presence
of 1% urea phosphate the fungi sensitivity depended on their growth intensity (Aspergillus niger,
Mucor hiemalis i Rhizopus nigricans). Additionally, the stimulation of fungi growth with rapid
vegetative structure progress was observed. Independently of their physiological properties, significant inhibition of dry mass increase in the range of 3-12% concentration urea phosphate was
observed. The result of the use of 3% urea phosphate was the reduction of dry mass growth of all
tested fungi.
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