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Stratyfikacja nasion buka w sezonie nasiennym 2013/2014   

 

   Stratyfikacja 8 partii nasion buka ze zbiorów w latach 2009 – 2013; 

 Rozpoczęcie stratyfikacji – od listopada do grudnia w zależności  

od długości czasu stratyfikacji określonej w LPK określonej 

indywidualne dla każdej partii; 

 Nasiona dowilżone do poziomu ok. 29 %, profilaktycznie 

zabezpieczone fungicydem, a następnie umieszczone w chłodni  

o kontrolowanych warunkach temperatury 30C; 

 Nasiona 3 partii poddane termoterapii;  

 W trakcie procesu stratyfikacji nasiona napowietrzane, kontrolowane 

pod kątem utrzymywania odpowiedniej wilgotności oraz ręczne 

wybieranie nasion zepsutych; 

 Dowilżanie nasion; 

 W trakcie rutynowych przeglądów nasion zaobserwowano stopniowe 

zwiększanie się ilości nasion zepsutych. 
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 Pierwsze objawy – po kilku tygodniach od rozpoczęcia stratyfikacji (duża ilość 

zepsutych oraz psujących się nasion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawy psucia się nasion 

Widoczny biały proszkowaty nalot na 

orzeszkach, świadczący o wewnętrznym 

zepsuciu się nasion 
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Ocena nasion  

Nr partii  

w LBG 

Kostrzyca 

Nadleśnictwo Zbiór 
Przechowy

wanie 

Ocena 

Uwagi Barwienie 

TT 
LPK [%] 

318/ZP/09    Śnieżka 2009 LBG 90 % 84,75 % 

501/ZP/13       Śnieżka 2011 NIE W LBG 90 % 35 % 
Ocena LPK  wykonana 

przez SON Bedoń, 

przekazana po 20 . 01. 

2014 r. Objawy 

masowego psucia się 

nasion już przy wydaniu 

do siewu wiosną  2013 r. 

502/ZP/13        Śnieżka 2011 NIE W LBG 89 % 22 % 

564/ZP/13        Lwówek Śląski 2011 NIE W LBG 91 % 57% 

385/ZP/11        Legnica 2011 LBG 86 % 83,75 % 

419/ZP/13      Międzylesie 2013 LBG 91 % 52,5 % 

396/ZP/11    Bolesławiec 2011 LBG 89 % 89 % 

446/ZP/11        Włocławek 2011 LBG 90 % 83 % 
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Porównanie oceny żywotności nasion  buka 

partii stratyfikowanych w sezonie 2013/2014  

318/ZP/09 501/ZP/13 502/ZP/13 564/ZP/13 385/ZP/11 419/ZP/13 396/ZP/11 446/ZP/11

Barwienie TT 90% 90% 89% 91% 86% 91% 89% 90%

LPK 85% 35% 22% 57% 84% 53% 89% 83%
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Działania podjęte przez LBG Kostrzyca 

 

 Poinformowanie nadleśnictw – właścicieli nasion 

 Informacja o jakości poszczególnych partii została przekazana do nadleśnictw, 

które zleciły stratyfikację. 

 Przesłanie nasion do ekspertyzy 

 Próbki nasion buka z trzech partii wysłano do ZOL we Wrocławiu – działanie 

właściciela nasion; 

 Próbki nasion ze wszystkich stratyfikowanych partii wysłano do Katedry 

Fitopatologii Leśnej, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  

 

 Wybieranie nasion porażonych  

 Systematyczne przeglądanie każdej partii i ręczne wybieranie nasion zepsutych  

z każdej stratyfikowanej partii nasion buka. 

 Przygotowanie do siewu wartościowego materiału, kosztem ubytku masy, 

zapobieganie zwiększeniu infekcji nasion.  
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Lp. Numer zapasu Właściciel 

Procent ubytku 

masy w 

stratyfikacji 

Ocena żywotności nasion 

przed stratyfikacją LPK 
po stratyfikacji 

(krojenie)* 

1 318/ZP/09    Śnieżka 15% 
84,75%   

(SON LBG 19.11.2009) 
84% 

2 501/ZP/13        Śnieżka 38% 
35 %  

(SON Bedoń, 21.01.2014) 
61% 

3 502/ZP/13        Śnieżka 52% 
22 %  

(SON Bedoń, 21.01.2014) 
57% 

4 564/ZP/13        Lwówek 43% 
57 %  

(SON LBG 27.05.2014 ) 
62% 

5 385/ZP/11        Legnica 30% 
83,75 %  

(SON LBG 2.11.2011) 
79% 

6 419/ZP/13      Międzylesie 42% 
52,5 %  

(SON LBG 27.05.2014 ) 
80% 

7 396/ZP/11    Bolesławiec 39% 
89 %  

(SON LBG 2.11.2011) 
80% 

8 446/ZP/11        Włocławek 50% 
83 %  

(SON LBG 28.11.2011) 
73% 

  Średnia  39% Średnia 63 % Średnia 72 % 

Wynik stratyfikacji nasion buka 

  w sezonie nasiennym 2013/2014 

* ocena żywotności odnosi się do masy nasion pozostałych po odseparowywaniu nasion zepsutych w czasie stratyfikacji 
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Wyniki ekspertyzy ZOL we Wrocławiu 

 

Wyniki identyfikacji grzybów 
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Wyniki ekspertyzy ZOL we Wrocławiu 
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Wyniki ekspertyzy ZOL we Wrocławiu 

Wnioski i zalecenia c.d. 
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Wynik ekspertyzy  prof.. Tadeusza Kowalskiego 

  
W 80 % badanych przypadków zaobserwowano zamieranie liścieni  

w jednakowy sposób.  Po wykonaniu izolacji, główną rolę  

w powodowaniu zamierania nasion buka z badanych prób 

przypisano grzybowi Apiognomonia errabunda (Rob. Ex Desm.)  

v. Höhnel 

 (…) „Jest możliwym, że nasiona zostały zasiedlone na drzewie, po czym 

grzyb żył endofitycznie nie powodując objawów chorobowych. 

W przypadku jednak wystąpienia pewnych zakłóceń, zarówno przed 

zbiorem, jak i po zbiorze grzyb ten mógł przejść do patogenicznej 

działalności.   

 Podczas stratyfikacji może dochodzić do porażania nasion zdrowych  

od chorych przez kontakt, który może być ułatwiany np. szuflowaniem 

nasion, zwłaszcza przy podwyższonej wilgotności” (…).   
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Fagus sylvatica. Grzyby najczęściej zasiedlające orzeszki (Dr Jan Suszka) 

Rodzaj lub gatunek grzyba 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler  

Apiognomonia errabunda  (Rob. Ex Desm.) v. Höhnel 

Aspergillus spp. 

Botrytis spp. 

Cladosporium spp. 

Cylindrocarpon spp. 

Epicoccum nigrum Link 

Fusarium spp. 

Gloeosporium fagi (Desm. Et Rob.) West 

Mucor spp. 

Penicillium spp. 

Rhizoctonia solani Kuhn 

Rhizopus stolonifer (Erenb. Ex Fr) Vuill. 

Trichoderma spp. 

Trichotecium roseum Link. 
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Działania LBG Kostrzyca przed sezonem 2014/2015  

Próbna stratyfikacja nasion buka 

 Cel działania – sprawdzenie jak będą się zachowywać partie nasion w stratyfikacji 

gospodarczej. Podjęcie przez Nadleśnictwa decyzji o przeznaczeniu konkretnych partii 

do siewu jesiennego bądź wiosennego.  

 

 W czerwcu 2014 r., LBG Kostrzyca wystąpił do wszystkich nadleśnictw, które posiadały 

depozyty buka w chłodni, o zgodę na pobranie 2 kg nasion do próbnej stratyfikacji. 

 

 Próbną stratyfikację poprzedziła ocena TTC. 

 

 Przyjęto taki sam tok postępowanie z partiami próbnymi, jak w przypadku partii 

stratyfikowanych gospodarczo (stratyfikacja bez podłoża).  
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Porównanie żywotności nasion poddanych próbnej stratyfikacji 

L.p. Nr depozytu 
Właściciel                       

  (N-ctwo) 

Ocena  żywotności 

Tetrazol  01.08.2014                    

(wydanie nasion do 

próbnej stratyfikacji) 

Krojenie (9 

tydzień próbnej 

stratyfikacji) 

Krojenie                  

(14 tydzień 

próbnej 

stratyfikacji) 

1 441/ZP/11 LEGNICA 83,30% 73,60% 43,00% 

2 419/ZP/13 MIĘDZYLESIE 84,70% 59,33% 59,67% 

3 396/ZP/11 RUSZÓW 86,70% 70,30% 62,67% 

4 478/ZP/11 ŚWIĘTOSZÓW 91,30% 56,60% 47,67% 

5 426/ZP/11 WAŁBRZYCH 89,30% 77,67% 71,33% 

6 427/ZP/11 WAŁBRZYCH 84,00% 76,60% 61,33% 

7 423/ZP/11 WAŁBRZYCH 90,70% 68,67% 71,67% 

8 446/ZP/11 WŁOCŁAWEK 86,70% 71,60% 60,67% 

ŚREDNIA 87,09% 69,30% 59,75% 
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Porównanie żywotności nasion  

poddanych próbnej stratyfikacji 
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441/ZP/11 419/ZP/13 396/ZP/11 478/ZP/11 426/ZP/11 427/ZP/11 423/ZP/11 446/ZP/11

Ocena żywotności metodą tetrazolinową - przed spakowaniem do chłodni

Ocena żywotności metodą tetrazolinową - 01.08.2014 r.2

Nasiona żywotne w 9 tyg. próby (krojenie)

Nasiona żywotne w 14 tyg. próby (krojenie)



16 

Wnioski 

Obowiązująca metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych, wprowadzona 

do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 14a  

z dnia 11 grudnia 2000 r.  

 Podstawowa metoda oceny żywotności nasion próba barwienia roztworem 

chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolinowego, a testem zastępczym jest 

barwienie indygokarminem. 

 

 Ocena TTC nie odzwierciedla faktycznej jakości nasion buka. Metoda wykazuje 

jedynie żywotność tkanek badanych nasion, nie odzwierciedlając ich rzeczywistej 

zdolności do kiełkowania.  Nie potwierdza, ani też nie wyklucza zainfekowania nasion 

przez grzyby i bakterie. Potwierdza tylko czy tkanki nasion są żywe czy martwe; 

 Miarodajną ocen określającą żywotność i zdolność do kiełkowania nasion buka jest 

Laboratoryjnej Próba Kiełkowania (LPK); 
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Wnioski 

Proponowana zmiana w metodyce oceny nasion   

 Nasiona przechowywane przeznaczone do siewu jesiennego w roku następnym 

po zbiorze – TT + LPK 

 Ocena nasion metodą tetrazolinową przed ich spakowaniem w celu podjęcia 

decyzji o celowości przechowywania oraz założenie LPK (zakończenie oceny po 

upływie kilkunastu tygodni); 

Obowiązująca zasada 

• W przypadku nasion I i II klasy żywotności – tworzony jest depozyt nasion do 

dalszego przechowywania oraz zakłada się laboratoryjną próbę kiełkowania;  

• W przypadku nasion III klasy żywotności – następuje wydanie do siewu jesiennego 

bez zakładania LPK. 
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Wnioski 

 Nasiona przeznaczone do stratyfikacji – siew wiosną w roku następnym  

po zbiorze: TT + LPK; 

 Barwienie TT przeprowadzane po dostarczeniu nasion.  

 Nasiona III klasy żywotności, - wydanie do siewu jesiennego bez zakładania 

laboratoryjnej próby kiełkowania, oraz bez możliwości przyjęcia do stratyfikacji 

za wyjątkiem wyraźnego życzenia nadleśnictwa. 

 Nasiona I lub II klasy żywotności - założenie laboratoryjnej próby kiełkowania, 

stratyfikacja nasion.  

 Siew jesienny z bieżącego zbioru nasion – barwienie TT + LPK  

 Zakładanie laboratoryjnej próby kiełkowania uzależnione będzie od masy nasion 

dostarczonej w próbce. LPK pozwoli nadleśniczemu na zweryfikowanie częstych 

przyczyn obniżonego wskaźnika kiełkowania nasion i wschodów (np. przyczyn 

spowodowanych infekcjami grzybowymi, związanych z warunkami 

przechowywania przed wysiewem, niejednorodnością partii, itp 
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Wnioski 

 Tworzenie depozytów -  barwienie TT +  LPK 

 Ocena nasion metodą tetrazolinową przed ich spakowaniem w celu podjęcia 

decyzji o celowości przechowywania oraz założenie LPK. 

 

Obowiązująca zasada 

• W przypadku nasion I i II klasy żywotności – tworzony jest depozyt nasion do 

dalszego przechowywania oraz zakłada się laboratoryjną próbę kiełkowania;  

• W przypadku nasion III klasy żywotności – następuje wydanie do siewu jesiennego 

bez zakładania LPK. 
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Wnioski 

Nasiona przechowywane w przechowalni poza LBG Kostrzyca  

 Przekazując nasiona do przechowalni Nadleśnictwo powinno zlecić 

wykonanie oceny metodą próby kiełkowania; 

 Nadleśnictwo zobowiązane jest zażądać świadectwa oceny nasion metodą 

barwienia TT w przypadku, gdy przechowalnia, do której przekazano nasiona 

buka celem kilkuletniego przechowywania czy stratyfikacji, nie przekazała 

tego dokumentu w ciągu dwóch miesięcy od daty przekazania nasion; 

 Nadleśnictwo zobowiązane jest za zażądać świadectwa oceny nasion metodą 

próby kiełkowania w przypadku, gdy przechowalnia, do której przekazano 

nasiona buka celem kilkuletniego przechowywania czy stratyfikacji i zlecono 

wykonanie oceny nasion metodą kiełkowania, nie przekazała tego dokumentu 

w ciągu dwudziestu dwu  tygodni od daty przekazania nasion 
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WNIOSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brak wypracowanej skutecznej metody postępowania z nasionami 

zainfekowanymi od wewnątrz przez agresywnego patogena. Nie jest możliwe 

jego wykrycie w wyniku wykonywanych standardowo ocen nasion, 

termoterapia nie zawsze jest wystarczająco skuteczna; 

 Istotne znaczenie dla przygotowania do siewu partii o dobrej żywotności ma 

wybieranie zepsutych nasion podczas stratyfikacji. Zwiększenie żywotności 

wiąże się z redukcją masy partii; 

 Dla nasion przechowywanych wykonanie próbnej stratyfikacji nasion może 

dostarczyć informacji o faktycznym obrazie nasion podczas stratyfikacji 

nasion oraz jej wyniku; 

 Podczas zbioru, przechowywania, stratyfikacji, występuje wiele, 

zmieniających się w czasie, czynników, które mają wpływ na jakość nasion.  

W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia ciągłych badań naukowych  

w tym kierunku i udoskonalania wytycznych; 

 Konieczne jest wypracowanie metod informowania o zjawisku masowego 

zamierania nasion buka w przechowalniach, tak by można było podejmować 

działania wyprzedzające.  
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Leśny Bank Genów Kostrzyca 

58-535 Miłków  nr 300 

lbg@llbg.lasy.gov.pl 

tel. +48 75 71 31 048  

fax. +48 75 71 31 754 

 

Dziękuję za uwagę 
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