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Wstęp  

Mikoryza arbuskularna to współżycie roślin z grzybami z gromady Glomeromycota. W ramach symbiozy roślina 
dostarcza grzybowi produkty fotosyntezy, natomiast grzyb dostarcza roślinie głównie substancje mineralne i wodę 

(Bonfante i Genre, 2010). Mikoryza arbuskularna odgrywa istotną rolę w stabilności i różnorodności 

naturalnych ekosystemów. Natomiast, w przypadku ekosystemów zmienionych antropogenicznie, np. zwałów 

poprzemysłowych, odkrywek pogórniczych lub terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, występowanie 
mikoryzy może być niezbędne do przeżycia roślin, ponieważ zwiększa ona biodostępność pierwiastków 

biogennych oraz wody dla roślin (Turnau i inni, 2002). 

Cele pracy  
Celem pracy było zbadanie poziomu kolonizacji mikoryzowej korzeni Daucus carota i Calamagrostis epigejos, 

rosnących na zwale pogórniczym oraz określenie roli mikoryzy arbuskularnej w ograniczaniu stresu 

oksydacyjnego w roślinach. Aby obniżyć poziom kolonizacji mikoryzowej i określić rolę grzybów 

arbuskularnych w stresie oksydacyjnym, część roślin została jednorazowo potraktowana fungicydem Amistar 
250 SC (Syngenta, Polska), w postaci oprysku (286 l/ha). 

Wyniki i ich omówienie  

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że poziom kolonizacji mikoryzowej u wszystkich 
gatunków roślin z poletek kontrolnych był bardzo wysoki (F% = 100) w porównaniu z wieloma naturalnymi 

siedliskami (Turnau i inni, 1999). U Daucus carota traktowanie fungicydem w istotny statystycznie sposób 

obniżyło poziom kolonizacji mikoryzowej. W efekcie u roślin kontrolnych stopień kolonizacji mikoryzowej 
(M%) wynosił 68,17%, a u roślin traktowanych wyniósł 33,24%. Natomiast u Calamagrostis epigejos M% nie 

różnił się w istotny sposób między kontrolą (50,96 %), a roślinami traktowanymi fungicydem (58,76%). Poziom 

stresu oksydacyjnego, mierzony zawartością H2O2 w pędach, obniżył się pod koniec sezonu wegetacyjnego 

u obu gatunków roślin. Niższy poziom kolonizacji mikoryzowej u Daucus carota, wywołane podaniem 
fungicydu, nie spowodował wzrostu zawartości H2O2 w pędach. 

Wnioski  

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że poziom kolonizacji mikoryzowej obydwu 
gatunków jest bardzo wysoki i przekracza poziom kolonizacji, jaki stwierdzono u roślin w wielu ekosystemach 

naturalnych. Sugeruje to, że symbioza roślin z grzybami arbuskularnymi jest konieczna lub bardzo istotna dla 

przeżycia roślin na podłożu zwału. Fungicyd ogranicza stopień kolonizacji mikoryzowej u Daucus carota, 
natomiast u Calamagrostis epigejos okres 14 dni od podania fungicydu mógł się okazać zbyt krótki, aby jego 

działanie miało istotny wpływ na kolonizację mikoryzową. Istotne obniżenie poziomu kolonizacji mikoryzowej 

u Daucus carota, w wyniku działania fungicydu, nie zwiększyło poziomu stresu oksydacyjnego. 
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Introduction 

The arbuscular mycorrhiza is a coexistence of plants and fungi from the Glomeromycota cluster. Under this 
symbiosis, the plant provides photosynthetic products to fungus, while the fungus supplies the plant mainly with 

minerals and water (Bonfante & Genre 2010). Arbuscular mycorrhiza plays an important role in the stability and 

diversity of natural ecosystems. In the case of ecologically altered anthropogenic ecosystems, such as post-
industrial dumps, post-mining excavations or areas contaminated with heavy metals, the occurrence of 

mycorrhiza may be necessary for plant survival as it increases the bioavailability of biogenic elements and water 

for plants (Turnau et al. 2002).  

Aims of the work  
The main goal of this study was to investigate the level of mycorrhizal colonization of the roots of Daucus 

carota and Calamagrostis epigejos, growing on the post-mining heap. Moreover, this studies were conducted to 

determine the role of arbuscular mycorrhiza in reduction of the level oxidative stress in plants. To reduce the 
level of mycorrhizal colonization and to determine the role of arbuscular fungi in oxidative stress, some plants 

were treated once with fungicide Amistar 250 SC (Syngenta, Poland), by sprayed (286 l·ha
-1
). 

Results and discussion 

Based on the results obtained, it can be concluded that the level of mycorrhizal colonization was very high (F% 
= 100) in both studied plant species from control plots compared to many natural habitats (Turnau et al., 1999). 

In Daucus carota, treatment with fungicide significantly reduced the level of mycorrhizal colonization. As a 

result, the rate of mycorrhizal colonization (M%) was 68.17% in the control plants and 33.24% in the treated 
plants. However, in Calamagrostis epigejos M% did not differ significantly between the control (50.96%), and 

plants treated with a fungicide (58.76%). The level of oxidative stress, measured as H2O2 concentration in 

shoots, decreased at the end of the growing season in both plant species. The lower level of mycorrhizal 

colonization in Daucus carota, caused by fungicide treatment did not significantly increased the H2O2 
concentratuion in shoots. 

Conclusions 

Presented results show that the level of mycorrhizal colonization of both species is very high and exceeds the 
level of colonization found in plants in many natural ecosystems. This suggests that symbiosis of plants with 

arbuscular fungi is necessary or very important for survival of plants on the post-mining substrate. The 

fungicide limited the level of mycorrhizal colonization in Daucus carota, while in Calamagrostis epigejos the 

period of 14 days after fungicide administration may have been too short to have a significant impact on 
mycorrhizal colonization. Significant decrease in the level of mycorrhizal colonization in Daucus carota, as a 

result of fungicide treatment, did not increased the level of oxidative stress. 
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