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Jednymi z najgroźniejszych patogenów pochodzenia grzybowego, powodujących duże obniżenie 
plonu nasion rzepaku, są: Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. i Leptosphaeria biglobosa 
(Shoemaker i Brun 2001). W celu zmniejszenia ryzyka strat konieczne jest prowadzenie badań nad 
patogenami. W pracy przedstawiono doniesienia z lat 2007–2009 dotyczące suchej zgnilizny 
kapustnych oraz patogenów wywołujących tę chorobę, ujęte w 4 blokach tematycznych: epidemio-
logia, odporność, ochrona i wykrywanie. 

Key word: Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa, pathogenicity, Brassica 
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Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. and Leptosphaeria biglobosa belong to the 
group of the most dangerous fungal pathogens causing the decrease of rapeseed yield (Shoemaker and 
Brun 2001). Research on these pathogens are needed to reduce a risk of large loses of yield. This 
paper presents recent (2007–2009) advancements in the research on phoma stem canker and on 
pathogens causing this disease in relation to four research areas: epidemiology, resistance, plant 
protection and detection of pathogens. 

Wstęp 

Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku, 
występującą m.in. w krajach europejskich, Kanadzie i Australii, powodującą 
poważne straty plonu. Choroba wywoływana jest przez dwa gatunki grzybów rodzaju 
Leptosphaeria: Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. i L. biglobosa 
(Shoemaker i Brun 2001). Praca zawiera przegląd najnowszych i najważniejszych 
publikacji dotyczących suchej zgnilizny kapustnych, które przedstawiono w czte-
rech blokach tematycznych: odporność rzepaku na suchą zgniliznę kapustnych, 
patogeniczność grzybów L. maculans i L. biglobosa, sposoby wykrywania L. maculans 
oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami.  



Magdalena Kauzik ... 224

Epidemiologia  

Sucha zgnilizna kapustnych (ang. phoma stem canker) wywoływana jest przez 
kompleks grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa. To bardzo powszechna 
i szkodliwa choroba rzepaku występująca w wielu krajach zarówno u form jarych, 
jak i ozimych. Z różnym nasileniem można ją zaobserwować na wielu kontynentach 
różniących się klimatem, doborem odmian, a także samą technologią upraw rzepaku. 

Stopień porażenia zależy m.in. od czynników, takich jak: miejsce uprawy, 
stadium rozwoju rośliny oraz warunków pogodowych, które mogą sprzyjać roz-
wojowi choroby, a także pierwotnej infekcji. Brazauskiene i in. (2007) badali 
cechy epidemiologii Leptosphaeria spp. na rzepaku jarym i ozimym na Litwie.  
Do roku 2001 sucha zgnilizna nie stanowiła tam problemu w uprawie rzepaku. 
Zdaniem autorów obserwowane zmiany klimatyczne, a szczególnie globalne ociep-
lenie, mogą być główną przyczyną nasilonego objawu choroby zwłaszcza rzepaku 
ozimego. Badania epidemiologiczne zostały rozpoczęte w roku 2004. Obserwowano 
stężenie askospor w powietrzu przy wykorzystaniu pułapki Burkarda z uwzględ-
nieniem wskaźników meteorologicznych oraz pojawienia się symptomów choroby 
w sezonie wegetacyjnym. Ustalono, że liczba askospor w powietrzu zależała od 
warunków pogodowych, szczególnie od ilości i częstotliwości opadów deszczu. 
Wykazano także różnicę w podatności na infekcję u form jarych i ozimych rzepaku. 
Pod koniec stadium dojrzałości na odmianach formy ozimej (BBCH 85) stwier-
dzono występowanie 75,5–100% łodyg porażonych przez Leptosphaeria spp., 
natomiast u odmian jarych porażenie to kształtowało się na poziomie 21–76%. 
Stwierdzono także, że miejsce porażenia rzepaku jest różne w zależności od 
badanej formy jarej czy ozimej. Na formach ozimych obserwowano symptomy 
choroby na szyjce korzeniowej i łodydze — na wysokości do 5 cm, a u form jarych 
widoczne objawy choroby występowały na wysokości około 5 cm nad szyjką.  
Z badań przeprowadzonych na Litwie można wysunąć przypuszczenie, że rzepak jary 
jest bardziej odporny na suchą zgniliznę kapustnych niż formy ozime tego gatunku.  

Brytyjscy naukowcy badali regionalne wahania w populacji L. maculans  
i L. biglobosa. W latach 2001–2003 i 2006 Stonard i in. (2007) prowadzili 
obserwacje porażenia rzepaku suchą zgnilizną kapustnych. Przeanalizowali 958 
zainfekowanych części roślin i ocenili za pomocą PCR, że za powstanie 78% 
porażeń odpowiedzialny był gatunek L. maculans, a w 18% przyczyną porażenia 
był grzyb L. biglobosa. Pozostała część 4% uszkodzeń była spowodowana przez 
obydwa gatunki. Stwierdzono także, że w północno-wschodniej części Wielkiej 
Brytanii L. biglobosa występuje częściej niż L. maculans, natomiast na połud-
niowym-wschodzie tego kraju dominuje L. maculans. W 2006 roku ten sam zespół 
badał występowanie L. maculans i L. biglobosa na porażonych roślinach rzepaku. 
Występowanie patogenów w podobnej do siebie ilości (L. maculans : L. biglobosa 
= 1 : 1) potwierdzono u 80% przebadanych prób. Analizując dane pogodowe 
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wykazano, że region południowo-wschodni i południowo-zachodni jest cieplejszy, 
z wyższą średnią temperaturą i większymi opadami deszczu w sierpniu i wrześniu, 
w czasie kiedy dojrzewają pseudotecja. Niższa temperatura w regionach północno-
wschodnich i centralnych powoduje wolniejsze dojrzewanie roślin niż na południu 
kraju, co związane jest z różnym okresem porażenia przez kompleks gatunków 
L. maculans i L. biglobosa. Stwierdzono, że choć oba patogeniczne gatunki wystę-
pują wspólnie, to regionalne różnice temperatur i opadów wpływają na wahania 
proporcji ich występowania.  

Badacze z Serbii, Mitrović i Marinković (2007), opisali objawy wywoływane 
przez Phoma lingam (Tode ex. Fr.) Desm. — stadium konidialne grzyba Lepto-
sphaeria maculans. Zaprezentowana przez nich praca zawiera charakterystykę 
morfologiczną grzybów hodowanych na pożywkach PDA i pożywkach agarowych 
z dodatkiem preparowanego owsa. Rzepak uprawiany jest w Serbii od 30 lat, 
jednak dopiero obecnie wzrasta powierzchnia uprawy tej rośliny, ze względu na 
planowane wykorzystanie w produkcji biodiesla. Autorzy stwierdzili, że stadium 
doskonałe grzyba L. maculans nie zostało tam jeszcze wykryte. Zwiększanie areału 
uprawy rzepaku niesie ze sobą poważne ryzyko przeniesienia infekcji L. maculans 
do Serbii, dlatego coraz więcej środków i uwagi poświęca się badaniom nad tym 
patogenem. Badacze zaobserwowali we wrześniu i październiku, w stadium rozety, 
słabe objawy suchej zgnilizny. O symptomach choroby świadczyło pojawienie się 
plam, które po pewnym czasie robiły się większe, ich centralna część szarzała, a na 
obwodzie pojawiały się ciemne pierścienie. W 2 do 3 dni od powyższych obserwacji, 
gdy środkowa część plamy stawała się szara, rozpoczęło się formowanie kulistych, 
ciemnych piknidiów, które pękając uwalniały zarodniki konidialne. Po izolacji 
patogena naukowcy badali jego patogeniczność. Spośród pięciu patotypów wyko-
rzystanych do inokulacji, cztery przyczyniły się do pojawienia się plam na liściach 
po 10 dniach, a jedna po 13. Powtórna reizolacja patogenów z zainokulowanych 
tkanek powodowała rozwój identycznych grzybów. Praca obejmowała także charakte-
rystykę morfologiczną i hodowlę patogena na pożywkach PDA i agarowych z do-
datkiem owsa. Zaobserwowano, że na pożywkach PDA grzybnia rozwijała się 
wolno tworząc kształt owalny kolonii. Grzybnia powietrzna była skąpa, posiadała 
barwę białawo-szarą, natomiast grzybnia substratowa odwrotnie, miała barwę szaro-
białawą. Wszystkie przebadane patotypy uwalniały do pożywki ciemnobrązowe 
metabolity. Stwierdzono, że patotypy wywołujące symptomy choroby po 13 dniach 
rozwijały się lepiej na pożywkach niż pozostałe. Na pożywkach agarowych  
z dodatkiem owsa kultury grzyba rozwijały się promieniście i po 15 dniach ich 
średnica wynosiła 9 cm, wypełniając całą płytkę Petriego. Grzybnia powietrzna 
początkowo biała zmieniła barwę na jasnobrązową. Kolor uwalnianego do pożywki 
pigmentu był jaśniejszy. Piknidiospory kształtem, kolorem i rozmiarem były zbli-
żone do tych, które wyhodowano na pożywce PDA. Zdaniem serbskich naukowców 
bardziej prawdopodobną przyczyną sporadycznego wystąpienia plam na roślinach 
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w stadium rozety, we wrześniu i październiku na terenach uprawy rzepaku  
w Serbii, było rozwijanie się zarodników konidialnych grzyba niż formy płciowej 
— telomorfy.  

Travadon i in. (2007) z Francji zajmowali się problematyką piknidiospor, jako 
podstawowego źródła infekcji suchą zgnilizną kapustnych. Zdaniem badaczy, dla 
tego grzyba, rozprzestrzenianie przez deszcz różnych patotypów umożliwia 
spotkanie się ich na jednej roślinie i produkcję askospor poprzez rozmnażanie 
płciowe. Taki mechanizm może zwiększyć ilość wirulentnych osobników i ułatwić 
spotkanie płciowych partnerów. Autorzy pracy stwierdzili, że aby kontrolować 
suchą zgniliznę kapustnych należy zrozumieć zdolności adaptacyjne populacji 
grzybów do czynników związanych z odpornością gospodarza. Rola bezpłciowego 
rozmnażania przez piknidiospory, która może być włączona w adaptację, jest na 
razie mało poznana i słabo udokumentowana. Praca miała na celu ocenę skali 
rozprzestrzeniania się L. maculans przez krople deszczu oraz piknidiospory poprzez 
deszcz na ściernisku. Doświadczenie prowadzono w warunkach symulatora deszczu 
i stałego dopływu powietrza. Krople spadające na zainfekowane liście powodowały 
rozprzestrzenianie piknidiospor. Około 90% tego typu zarodników znaleziono  
w odległości mniejszej niż 14 cm, a kilka z nich aż do 40 cm od źródła. Badanie 
poziomego rozprzestrzeniania piknidiospor polegające na stosowaniu symulacji 
deszczu o różnych rozmiarach kropel wykazało, że liczba zarodników zebranych 
przez pułapki Burkarda nie zmieniała się znacząco. Wnioskowano zatem, że 
rozmiary kropli nie wpływały w sposób istotny na przemieszczanie piknidiospor. 
Badanie gradientu rozprzestrzeniania choroby polegało na symulowaniu opadów 
deszczu wynoszących 2 mm/m2. Krople deszczu unosiły piknidiospory z zainfe-
kowanego ścierniska rzepaku i transportowały je na odległość 17,5 cm od źródła.  
Z kolei przemieszczanie w warunkach polowych tych zarodników wynosiło 105–
216 cm, a różnica spowodowana była prawdopodobnie działalnością wiatru.  
W warunkach kontrolowanych rozprzestrzenianie piknidiospor zdolnych do infeko-
wania roślin było zgodne z występowaniem symptomów choroby. W podsumo-
waniu autorzy stwierdzają, że rola wtórnej infekcji roślin rzepaku za pomocą 
piknidiospor może być bardziej istotna niż dotychczas sądzono, ponieważ 
mechanizm ich rozprzestrzeniania się może zwiększać rozmiar populacji grzyba  
i ułatwiać kojarzenie różnych patotypów. Wszystkie dynamiczne procesy podane 
wyżej zwiększają adaptację populacji L. maculans w naturalnym środowisku 
upraw rzepaku, przyczyniając się do dużych strat plonu nasion spowodowanych 
porażeniem roślin.  

Najnowsze badania przeprowadzone na temat patogeniczności grzybów rodzaju 
Leptosphaeria podkreślają istotny wpływ warunków pogodowych (głównie ilość  
i częstotliwość opadów deszczu) na porażenie rzepaku. Na uwagę zasługuje również 
fakt, iż regionalne fluktuacje temperatury i opadów są przyczyną wahania proporcji 
występowania L. maculans do L. biglobosa, stąd wniosek, że warunki meteorolo-
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giczne w danym regionie są odpowiedzialne za intensywność lokalnych porażeń 
rzepaku. Pojawienie się prac przedstawiających piknidiospory jako główne źródło 
infekcji suchą zgnilizną kapustnych jest sygnałem do wszczęcia kolejnych badań 
dokumentujących to zjawisko.  

Odporność 

Znane są dwa typy odporności rzepaku na suchą zgniliznę kapustnych. 
Pierwszy typ odporności to tzw. całkowita, monogeniczna (kontrolowana przez 
geny główne), zwana także pionową lub specyficzną, skuteczna między innymi  
w stadium siewki. Drugi typ odporności to poligeniczna, częściowa (pozioma, 
niespecyficzna) — skuteczna we wszystkich stadiach rozwoju rzepaku. Gatunek 
L. maculans ma wobec rzepaku duże możliwości pokonywania odporności. Charakte-
ryzuje się możliwością rozmnażania płciowego i bezpłciowego, może mutować,  
a dzięki askosporom transportowanym przez wiatr posiada duże możliwości 
„przepływu genów”. W celu ochrony rzepaku przed epidemią suchej zgnilizny 
kapustnych australijscy hodowcy korzystają przeważnie z odporności poziomej, 
która w większości przypadków stanowi o dość trwałym typie odporności.  

Odporność pionowa wymaga ciągłego odnawiania poprzez wprowadzanie 
nowych genów do rzepaku (krzyżowanie z nowymi odpornymi genotypami) ze 
względu na periodyczne zmiany populacji patogena. Niestety w ostatnich latach 
odporność ta jest często przełamywana przez nowe patotypy L. maculans, a ochrona 
roślin rzepaku związana z tą odpornością jest skuteczna jedynie przez okres kilku lat.  

W pracy „Czy możliwa jest trwała odporność na suchą zgniliznę kapustnych 
w Australii?”, zaprezentowanej przez Marcrofta i in. (2007), przedstawiono sposób 
zapobiegania szybkiemu pokonywaniu odporności przez patotypy suchej zgnilizny 
kapustnych. Według badaczy zmianowanie oraz krótki czas uprawy różnych 
genotypów rzepaku (z ich genami odporności) może skutecznie przyczynić się do 
powstrzymania znaczącej presji patogena. Do eksperymentu wykorzystano dwa 
pola doświadczalne. Na obu polach rzepak uprawiany był przez kolejne 3 lata. 
Każdego roku wysadzano do doniczek odmianę z różnym źródłem odporności na 
suchą zgniliznę kapustnych: w 2003 — odmiana Surpass 603CL z odpornością 
pochodzącą od B. sylvestris, w 2004 — wysiano odmianę ATR–Bacon (odporność 
poligeniczna), a w 2005 europejską odmianę ozimą Columbus (mającą pojedynczy 
główny gen odporności). Każdego roku eksperymentu donice z roślinami o zna-
nych genach odporności przenoszono na ściernisko. W doświadczeniu w 2004 roku 
odmianę ATR–Beacon umieszczono na ściernisku odmiany Surpass 603CL. 
Stwierdzono bardzo niski poziom porażenia oraz 6% zamierających roślin. Równo-
cześnie stwierdzono, że wysiany w warunkach naturalnych rzepak odmiany ATR–
Beacon był silnie porażany, a zamierające rośliny stanowiły blisko 60%. W 2005 
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roku tą samą odmianę ATR–Beacon umieszczono na ściernisku i zaobserwowano, 
że infekcja była mniejsza, a zamieranie roślin było na podobnym poziomie jak  
w 2004 roku. Wyniki sugerują, że zmianowanie odmian rzepaku o różnym źródle 
odporności na suchą zgniliznę kapustnych może ograniczyć występowanie choroby 
oraz ryzyko pokonania odporności na suchą zgniliznę kapustnych przez patogeny 
grzybowe. Przez kolejne lata otrzymane wyniki stały się wskazówką dla planta-
torów Australii odnośnie dystrybucji odmian rzepaku przeznaczonych do siewu. 
Wiedząc o tym, jak szybka jest odpowiedź L. maculans na nowe źródła odporności 
na suchą zgniliznę kapustnych, australijscy plantatorzy rzepaku rozwijali system 
produkcji w takim kierunku, aby nie dochodziło do wykorzystywania tych samych 
źródeł odporności na L. maculans. Zmianowanie związane z genami odporności 
rzepaku na L.maculans jest wg Marcrofta i in. (2007) sposobem na zmniejszenie 
występowania patotypów zdolnych do pokonywania znanych źródeł odporności.  

Oprócz australijskich naukowców problemem niestabilnej odporności na 
suchą zgniliznę kapustnych zajęła się także Brun i in. (2009). Autorzy przedstawili 
badania, z których wynika, że wprowadzenie dominującego genu odporności Rlm6 
do linii izogenicznej posiadającej wysoki udział odporności poziomej w odmianie 
Darmor zwiększa stabilność tej odporności pod względem tej cechy. Doświad-
czenie miało potwierdzić często przytaczaną w literaturze hipotezę, że odporność 
pozioma (rasowo-niespecyficzna) zwiększa trwałość odporności pionowej (rasowo-
specyficznej) na suchą zgniliznę kapustnych. Pięcioletni eksperyment na liniach 
izogenicznych z i bez genu odporności Rlm 6 (Eurol, EurolMX oraz Darmor, 
DarmorMX) prowadzono w Bretanii (zachodnia Francja) w sezonach od 2002/ 
2003 do 2006/2007. Corocznie dokonywano selekcji populacji grzyba na każdym  
z 4 genotypów rzepaku. Do inokulacji wykorzystano resztki pożniwne rzepaku 
każdego z genotypów. Badanie rozpoczęto od inokulacji próby lokalną populacją 
patogena, co miało symulować pierwszy rok uprawy odmian z nowym genem 
odporności. W ciągu kolejnych 4 lat wykonano doświadczenia polegające na 
okresowej selekcji populacji L. maculans przez jeden z czterech genotypów. 
Zbadano poziom suchej zgnilizny kapustnych zmierzonej na każdym genotypie  
i częstotliwość występowania wirulentnych alleli w populacji L. maculans. Po pięciu 
latach badań stwierdzono, że kombinacja odporności poziomej i pionowej na cho-
robę u rzepaku skutecznie ograniczała porażenie roślin przez suchą zgniliznę 
kapustnych. Stwierdzono, że odporność pozioma zwiększa trwałość działania genu 
Rlm6 u B. napus. 

We Francji uprawia się obecnie nowe genotypy rzepaku, które za sprawą genu 
Rlm7 charakteryzują się dość dużą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. 
Takie odmiany są narażone na jej przełamanie. Istotne jest sterowanie stabilnością  
i przewidywanie ewentualnego pokonywania odporności. W tym celu konieczne jest 
szybkie rozpoznawanie chwili, w której populacja patogena staje się wirulentna. 
Naukowcy z Francji, Pinochet i in. (2008), sprawdzali możliwość wykorzystania 
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objawów choroby na liściach rzepaku z Rlm7 do monitorowania wzrostu wiru-
lentnej populacji patotypów. Opracowali oni dwa sposoby. Pierwszy polega na 
porównaniu częstości występowania objawów choroby na liściach odmian zróżni-
cowanych pod względem genów odporności. Porównanie to może być wykorzys-
tane jako pośredni wskaźnik wzrostu poszczególnych wirulentnych patotypów  
w populacji. Drugi sposób służył bezpośredniemu sprawdzeniu populacji wirulent-
nych patotypów. Obydwa schematy wykorzystano jesienią 2004 roku na polach  
w środkowej części Francji. Stwierdzono, że zarodniki AvrLm7 (awirulentne) są 
odpowiedzialne za objawy chorobowe na liściach odmian rzepaku z genem odpor-
ności Rml7. Jednakże uszkodzenia te są znacznie mniejsze niż wywoływane przez 
wirulentne patotypy, nawet jeśli porażają ten sam genotyp, na tym samym polu  
i w tym samym klimacie. Niewielką ilość izolatów znalezioną na porażonych 
liściach roślin z Rlm7 zidentyfikowano jako avrLm7.  

Rahman i in. (2007) stwierdzili, że B. carinata posiada unikalny zestaw genów 
odporności na suchą zgniliznę kapustnych, który jest znacznie skuteczniejszy od 
źródeł odporności występujących naturalnie u B. napus. Ponadto stwierdzono, że 
gatunek B. carinata jest odporny na patotyp PG3, a forma ta stwarza coraz większe 
problemy kanadyjskim hodowcom rzepaku. Celem pracy było wprowadzenie od-
porności na suchą zgniliznę kapustnych z B. carinata do B. napus, przy wykorzys-
taniu mieszańców międzygatunkowych oraz identyfikacja tej odporności za pomocą 
markerów molekularnych sprzężonych z genem odporności. Skrzyżowano genotyp 
B. carinata odporny na suchą zgniliznę kapustnych z podatną odmianą Westar  
(B. napus). Powstałe mieszańce międzygatunkowe dwukrotnie krzyżowano i trójkrotnie 
samozapylano. Tak powstały linie BC2S3, z których wyprowadzono rośliny DH.  
Z otrzymanych linii DH wyodrębniono dwie populacje: w pierwszej stosunek 
osobników odpornych do podatnych wynosił 1 : 1, a więc była częściowo odporna, 
a w drugiej populacji stwierdzono występowanie wyłącznie osobników odpornych 
na suchą zgniliznę kapustnych. Do identyfikacji fragmentów DNA związanych  
z genami odporności wykorzystano markery mikrosatelitarne SSR (microsatellites 
markers) sprzężone z mapą B. napus. Linię odporną na suchą zgniliznę kapustnych 
skrzyżowano z odmianą Westar. Wynikiem krzyżowania było powstanie 14 linii 
odpornych i 18 podatnych, przy czym prawie wszystkie linie odporne zachowały 
swoją odporność do stadium dojrzałości, a spośród podatnych tylko jedna. W oparciu 
o markery SSR B. napus autorzy przypuszczają, że gen odporności na suchą 
zgniliznę kapustnych pochodzący z gatunku B. carinata został wprowadzony do 
genomu C rzepaku. W obrębie populacji częściowo odpornej wyselekcjonowano 
32 linie odporne i 28 linii podatnych, które poddano identyfikacji markerami SSR. 
Rekombinacje między markerami a genem stanowiły 4,8%. Odporność w stadium 
dojrzałości korelowała z odpornością w stadium liścieni. Tylko 2 z 41 locus  
w grupie LG13 wykazały polimorfizm. W obrębie tej grupy przebadano te 2 markery 
znajdujące się w miejscach wspomnianych dwóch locus i 6 markerów odległych od 
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nich o 6,6 cM. Żaden z nich nie wykazał powiązania z genem odporności. 
Występowanie silnego połączenia między amplifikowanymi fragmentami pięciu 
markerów i genu odporności na suchą zgniliznę kapustnych sugeruje, że wpro-
wadzony drugi gen odporności do LG3 pochodził z genomu A B. napus. Pomimo 
wspomnianych wyżej trudności badaczom udało się wprowadzić odporność na 
suchą zgniliznę kapustnych z gatunku B. carinata do B. napus, przy czym wprowa-
dzenie więcej niż jednego genu jest możliwe tylko wtedy, gdy rodzic — donor genu 
— zawiera więcej niż jeden locus genu odporności. Mapowanie genomu B u Bras-
sica, wykazało, że genom ten zawiera trzy kompletne kopie podstawowych genów.  

Thomas i in. (2007) przedstawili pracę dotyczącą odporności B. juncea na 
suchą zgniliznę kapustnych. Z wcześniejszych prac wynika, iż badany gatunek jest 
bardziej odporny niż rzepak. Oceniono poziom infekcji na obszarach uprawy 
rzepaku we wschodniej Australii oraz stwierdzono, że porażenie suchą zgnilizną 
kapustnych u B. juncea różni się od porażeń B. napus. Australijskie badania 
potwierdziły występowanie patotypów L. maculans wirulentnych wobec B. juncea, 
mimo znacznie mniejszych obszarów uprawy. Choć potwierdzono, że B. juncea ma 
wyższą odporność niż B. napus, nieznana jest jeszcze stabilność tej odporności. 
Według badaczy, planując wprowadzenie innych gatunków niż B. napus, należy 
prześledzić środowisko patogena otaczające roślinę, a także monitorować zmiany  
w populacji L. maculans, po to, aby zmniejszyć straty plonu nasion.  

Wang i in. (2007) stwierdzili, że odmiana Surpass 400 jest odporna na suchą 
zgniliznę kapustnych. Genotyp tej odmiany zawiera pojedynczy gen odporności 
LepR3, pochodzący od rzepiku (Brassica rapa ssp. sylvestris). Badacze skon-
centrowali się na mapowaniu i klonowaniu tego genu. Do stworzenia mapy genu 
LepR3 wykorzystano markery SRAP (Sequence-Related Amplified Polymorphism). 
W powyższym celu skrzyżowano nieodporną odmianę Westar z odporną odmianą 
Surpass 400. Segregacja genu LepR3 w potomstwie F2 charakteryzowała się 
stosunkiem 3 : 1 oraz 1 : 2 : 1 w pokoleniu F3 wskazując, że jeden dominujący  
gen odporności jest odpowiedzialny za odporność na suchą zgniliznę kapustnych  
u odmiany Surpass 400. W celu odszukania markerów sprzężonych z genem 
odporności, do utworzenia markerów SRAP wykorzystano 8 podatnych roślin 
pokolenia F2 i 8 odpornych roślin pokolenia F3. Początkowo po analizach DNA 
stwierdzono 4000 polimorficznych markerów, w tym dwa, które były sprzężone  
z genem LepR3. Za pomocą programu MapMaker V 3.0 przeanalizowano 7000 
markerów, a następnie utworzono wstępną mapę dla genu LepR3, na której 
zmapowano 230 markerów związanych z porażeniem przez suchą zgniliznę 
kapustnych. Jeden z markerów był położony w odległości mniejszej niż 0,3 cM od 
genu, a cztery z siedmiu zsekwencjonowanych markerów znajdowały się w rejonie 
mapowania, w którym występowały markery SNP. Jeden marker SNP (spośród 
kilku przetestowanych, powstałych na podstawie genów Arabidopsis), okazał się 
całkowicie zgodny z genem kandydującym LRR (genem kinazy), który sąsiaduje  
z genem odporności na suchą zgniliznę.  



Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych … 231 

Wśród kanadyjskich badaczy zajmujących się rzepakiem dużo uwagi poświęca 
się uprawie żółtonasiennego B. napus. Relf-Eckstein i in. (2007) zaprezentowali 
pracę dotyczącą hodowli rzepaku żółtonasiennego, w której zestawili kilka parame-
trów tej rośliny z czarnonasiennymi formami B. napus. Naukowcy skrzyżowali 
BC2F3 (czarne nasiona) z żółtonasienną linią rzepaku. Wyselekcjonowane linie 
pokolenia F7 charakteryzowały się wysokim stopniem odporności na suchą zgniliznę 
kapustnych. Zdaniem badaczy odporność na chorobę obserwowana w tych liniach 
powinna pochodzić od form ozimych, ponieważ forma żółtonasienna była jedynie 
częściowo odporna na suchą zgniliznę kapustnych.  

W sezonach 2003/04, 2004/05 i 2005/06 w Rothamsted przeprowadzono 
doświadczenie polowe na rzepaku ozimym, które polegało na monitorowaniu pola 
we wszystkich sezonach pod kątem występowania objawów suchej zgnilizny 
kapustnych i cylindrosporiozy (Stonard i in. 2007a). Badanie przeprowadzono na 
42 odmianach (form jarych i ozimych) rzepaku. We wszystkich sezonach 
obserwowano istotne różnice między odmianami w zakresie występowania i inten-
sywności suchej zgnilizny kapustnych. Odmiany Avisto i Twister były najbardziej 
odporne, natomiast najmniej odporna była odmiana formy jarej Bronowski. 
Zdaniem naukowców różnice w zakresie i intensywności zakażenia mogły być 
spowodowane posiadaniem różnych genów odporności Rlm przez badane odmiany. 
Odporność rasowo-specyficzna (pionowa) zapobiega infekcjom dzięki reakcji gen-
na-gen między Rlm B. napus a allelami AvrLm L. maculans. Odporność lub jej brak 
u poszczególnych odmian w ciągu sezonu sugerowała, że populacja patogena nie 
zmieniła się znacząco w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Nie było to zasko-
czeniem dla badaczy, ponieważ obszar uprawy rzepaku był niewielki, a doświad-
czenia wykonywano na polach oddzielonych jedynie dystansem jednego kilometra.  

Celem badań zespołu polskich naukowców (Pańka i in. 2008) była ocena 
wpływu daty siewu na zdrowotność odmian populacyjnych, mieszańcowych złożo-
nych i mieszańcowych zrestorowanych rzepaku ozimego. Doświadczenie prowadzono 
w latach 2003–2005 w warunkach polowych, w stacji badawczej Bałcyny, należą-
cej do Katedry Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Wykorzystano odmiany Contact, Kaszub i Kronos. Zastosowano następujące daty 
wysiewu: w pierwszej dekadzie sierpnia, a następnie 7 i 21 dni po pierwszym 
terminie siewu. Istotnie mniej symptomów suchej zgnilizny kapustnych zaobser-
wowano na roślinach wysianych w drugim i trzecim terminie. Wyższy poziom 
objawów chorobowych pojawił się na odmianie Contact, a istotnie mniej zainfe-
kowana okazała się odmiana Kronos. Odmiana Kaszub była mniej podatna na 
infekcję Leptosphaeria spp. Z badań wynika, że zbyt wczesny wysiew rzepaku 
sprzyja porażeniom suchą zgnilizną kapustnych. 

Według Huang i in. (2007) kluczem do rozwiązania problemu suchej zgni-
lizny kapustnych jest śledzenie symptomów rozwoju grzyba L. maculans w rzepaku. 
W celu zbadania związku, jaki zachodzi między rozwojem patogena L. maculans 
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jesienią (październik/listopad) a stopniem porażenia podczas zbioru (lipiec), 
wykorzystano dwie odmiany rzepaku ozimego: Darmor i Eurol, różniące się 
odpornością poziomą. W sezonie upraw 2003/2004 w okresie jesieni i zimy nie 
wykryto różnic w porażeniu L. maculans pomiędzy badanymi odmianami, ale 
wiosną zaobserwowano, że na odmianie Eurol wystąpiło więcej uszkodzeń liści.  
W kolejnym sezonie (2004/2005) jesienią stwierdzono więcej uszkodzeń liści  
na odmianie Darmor, a zimą poziomy uszkodzeń uległy wyrównaniu na obydwu 
odmianach. Wiosną okazało się, że uszkodzenia na odmianie Eurol są większe  
w porównaniu z poprzednim sezonem. Podczas badań wykazano, że rośliny 
obydwu odmian miały podobne powierzchnie blaszek liściowych oraz liczbę liści. 
W doświadczeniu prowadzonym w warunkach kontrolowanych liście obydwu 
odmian inokulowano zarodnikami konidialnymi z markerami GFP. Obserwowano 
wzrost grzybni z GFP, od plamy na liściu, wzdłuż ogonka liściowego do łodygi, 
przez naczynia, komórki parenchymy, ksylemu i korka. Grzybnia L. maculans 
często nie zatrzymywała się na korku kory pierwotnej odmiany Darmor, natomiast 
na odmianie Eurol wrastała w miękisz łodygi. Zdaniem badaczy, aby w pełni zro-
zumieć mechanizm odporności poziomej rzepaku na porażenie przez L. maculans 
należy dokładnie poznać przebieg rozwoju patogena pomiędzy plamami infekcyj-
nymi na liściach poprzez ogonek liściowy do łodygi. Odporność pozioma na 
L. maculans może być związana z zahamowaniem wzrostu lub ograniczeniem 
biomasy patogena w tkankach roślin. Nie wykryto zróżnicowania między badanymi 
odmianami: Darmor i Eurol dla wzrostu grzybni L. maculans wzdłuż ogonka 
liściowego w warunkach kontrolowanych, stwierdzono natomiast różnicę w roz-
mieszczeniu patogena w łodygach.  

Sposób rozmnażania (płciowy i bezpłciowy), skłonność do mutacji i duży 
przepływ genów sprawiają, że grzyb L. maculans łatwo pokonuje odporność 
rzepaku przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych. Sposobem na utrzymanie 
stabilnej odporności może być połączenie zmianowania z krótkim czasem uprawy 
różnych genotypów. W hodowli rzepaku skuteczną metodą ochrony roślin jest 
łączenie odporności pionowej z poziomą, z wykorzystaniem głównych genów 
odporności Rlm, wprowadzanych do odmian o wysokim udziale odporności 
poziomej. W zależności od rodzaju posiadanego genu Rlm, rośliny charakteryzują 
się różnym stopniem porażenia. Odporne odmiany rzepaku mogą powstać w oparciu 
o inne gatunki z rodzaju Brassica, np. poprzez krzyżowanie B. napus z gatunkiem 
o wyższej odporności na patogeny choroby (B. carinata, B. rapa ssp. sylvestris,  
B. juncea).  
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Ochrona  

Doświadczenia polowe wykonane w Europie na chińskich odmianach rzepaku 
ozimego pokazały, że odmiany te są podatne na porażenie przez L. maculans.  
W Chinach występuje mniej agresywny gatunek patogena powodującego suchą 
zgniliznę kapustnych — L. biglobosa. Problem jest gospodarczo bardzo ważny, 
ponieważ Chiny przeznaczają największy na świecie areał pod uprawę rzepaku. Fitt 
i in. (2007) zaproponowali model oceny potencjalnego rozprzestrzeniania L. maculans 
przez obszary uprawy rzepaku w Chinach w oparciu o dane kanadyjskie, gdzie 
omawiany patogen występuje od wielu lat. Autorzy stwierdzają, że jeśli L. maculans 
po zadomowieniu się w Kanadzie i Europie dotrze do Chin, może być przyczyną 
poważnych strat gospodarczych w uprawach Brassica. Omawiana praca składała 
się z dwóch części: pierwsza to utworzenie modelu rozprzestrzeniania L. maculans 
w Kanadzie, a druga — dopasowanie tego modelu do warunków panujących  
w Chinach. Zanim przystąpiono do matematycznego modelowania, zebrano wszystkie 
dane dotyczące rozprzestrzeniania się L. maculans w obrębie stanu Alberta (Kanada) 
w latach 1983–1998. Dane naniesiono na mapę Stanu Alberta, aby precyzyjnie 
odnotować rozprzestrzenianie się patogena na południe i wschód od środka prowincji. 
Tworzenie modelu rozpoczęto od obliczenia rozprzestrzeniania się L. maculans  
w ciągu roku. W następnej kolejności obliczono regresję liniową dla długości  
i szerokości geograficznej w czasie migracji choroby. Okazało się, że zakres 
przemieszczania się L. maculans związany z szerokością geograficzną był mniejszy 
niż zakres dla długości. Prawdopodobieństwo (p), że patogen przedostanie się  
z jednego zainfekowanego miejsca do drugiego w następnym sezonie wyrażono 
wzorem:  

logit(p) = a + b × log(dystans). 

W równaniu występują dwa współczynniki: a i b. Współczynnik a opisuje 
gęstość miejsc z L. maculans i dopuszcza się jego zmiany z roku na rok przy 
obliczaniu różnic sezonowych, wynikających z warunków pogodowych i agro-
technicznych. Współczynnik b oznacza prawdopodobieństwo spadku rozprzestrze-
niania się choroby wraz ze wzrostem dystansu uprawy do nowego miejsca,  
w którym rok wcześniej wystąpił patogen. Współczynnik ten jest ujemny i niezmienny 
przez wszystkie lata badań. Powierzchnię uprawy rzepaku w stanie Alberta opisano 
regularną siatką. Począwszy od pojedynczych miejsc występowania L. maculans  
w 1983 roku, prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się dla każdego punktu 
siatki w danym roku było oceniane w odniesieniu do modelu regresji liniowej. 
Druga część pracy dotyczyła utworzenia modelu rozprzestrzeniania się L. maculans 
w Chinach. Zaproponowano model do przewidywania rozprzestrzeniania się 
patogena przez południowe tereny Chin. Symulacyjne badania przedstawiono na 
siatce. Oceniono wstępnie możliwość występowania pojedynczego źródła inicjacji 
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blisko Szanghaju. Na podstawie symulacyjnego modelu przewiduje się, że patogen 
L. maculans będzie się rozprzestrzeniać na zachód w ciągu 20 lat, o 0,75º rocznie.  

Obecnie w Chinach stosuje się strategie ochrony rzepaku przed L. maculans 
polegające przeważnie na szkoleniu pracowników w zakresie rozpoznawania 
symptomów choroby oraz umiejętnego wykorzystania diagnostyki PCR. Długo-
terminowe badania będą obejmowały hodowlę związaną z wprowadzeniem trwałej 
odporności pionowej (oszacowanej QTL) do chińskich odmian rzepaku.  

Znanych jest kilka metod ograniczania patogenów grzybowych na rzepaku. 
Do najważniejszych zaliczamy: ochronę fungicydami, dobrą uprawę i hodowlę 
odpornościową. Działanie fungicydów poprzez opryskiwanie roślin ma ograniczony 
okres skuteczności i powinno być synchronizowane z porą uwalniania askospor 
przez L. maculans. Praca Hood’a i in. (2007) obejmuje doświadczenia polowe,  
w których badano wpływ czasu opryskiwania na intensywność rozwoju suchej 
zgnilizny kapustnych. Zabiegi przeprowadzono w dwóch terminach: pierwszy 
wykonano pod koniec października, a drugi pod koniec listopada. Do ochrony 
roślin wykorzystano popularny w Wielkiej Brytanii flusilazol, stosowany jesienią, 
w czasie powstawania plam na liściach związanych z porażeniem rzepaku przez 
L. maculans. Do pomiaru uwalnianych askospor wykorzystano pułapkę Burkarda. 
Każdego miesiąca w sezonie 2005/06 badano stopień porażenia oraz liczbę uwal-
nianych zarodników workowych. Maksymalne uwolnienie askospor w paździer-
niku sugeruje, że rośliny mogą być zainfekowane jeszcze przed zastosowaniem 
fungicydu. Częstotliwość występowania suchej zgnilizny kapustnych rosła do póź-
nego stycznia, z wyjątkiem roślin traktowanych fungicydem w październiku, gdzie 
zaobserwowano statystycznie istotnie niższy od pozostałych stopień porażenia przez 
L. maculans. Zabieg w listopadzie zdaniem badaczy mógł być przyczyną efektu 
leczniczego flusilazolu. Po szczegółowym oszacowaniu wyników badacze stwier-
dzili, że zabiegi wykonane w listopadzie są mniej skuteczne w ograniczaniu 
plamistości liści powodowanej przez L. maculans. Autorzy w swoim opracowaniu 
zwracają uwagę na ujemną korelację pomiędzy plonem a intensywnością choroby. 
Nieopryskiwane poletka miały najniższy plon, były silnie porażone suchą zgnilizną 
kapustnych, natomiast poletka opryskiwane w listopadzie charakteryzowały się 
najniższą intensywnością choroby i najwyższym plonem. Naukowcy stwierdzili, że 
zabiegi wykonane w październiku mogą być zbyt wczesne dla optymalnej ochrony, 
lecz nie przedstawili wystarczających danych, które mogłyby to potwierdzić. Jeśli 
pojedynczy zabieg stosuje się za wcześnie lub zbyt późno, może być on niesku-
teczny. Właśnie z tego powodu ważne jest monitorowanie jesienią występowania 
w danym regionie zarodników workowych L. maculans.  

Jednym z ważniejszych opracowań w dziedzinie ochrony rzepaku przed 
epidemią suchej zgnilizny kapustnych był projekt SECURE opracowany wspólnie 
przez naukowców z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski i Szwecji (Evans i in. 
2007a). Projekt składał się z 5 zadań (workpackages — WP): 
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• WP1 — utworzono model cyklu życiowego L. maculans.  
• WP2 — sklonowano geny AvrLm1 i AvrLm6. Ustaleno funkcje awirulentnych 

alleli i analizę sekwencji wirulentnych patotypów w celu zrozumienia mole-
kularnej ewolucji, zmierzającej w kierunku wirulencji u L. maculans. Trans-
formacja patotypów L. maculans, a następnie śledzenie ich wzrostu w liniach 
izogenicznych B. napus z lub bez genu Rlm6. 

• WP3 — zbadano wpływ genotypu i środowiska na trwałość odporności. 
Oceniono struktury populacji L. maculans w różnych miejscach z czterech 
krajów europejskich. Zbadano także wpływ podłoża genetycznego rośliny  
i środowiska na stabilność odporności. Wykonano serię eksperymentów polo-
wych w głównych rejonach uprawy rzepaku w Europie. Pierwsze dwa sezony 
(2002/03 i 2003/04) charakteryzowały się suchą jesienią. W sezonie 2002/03 
wystąpiły późne epidemie na małych roślinach. Sezon 2004/05 był typowy  
z umiarkowanym, jesiennym porażeniem liści rzepaku. Odporność MX 
skutecznie chroniła rośliny, ponieważ te, które zawierały gen Rlm6 okazały 
się być najmniej porażone. Doświadczenie polowe przeprowadzone w ramach 
WP3 pokazało dynamiczną naturę interakcji między L. maculans i B. napus 
oraz środowiskiem.  

• WP4 — opracowano strategię uzyskania trwałej odporności. Stworzono model 
opisujący interakcje między odpornością a wirulentnymi i awirulentnymi 
patotypami L. maculans. Model miał służyć stworzeniu nowych kryteriów 
oceny pomiaru trwałej odporności (ochrona, stabilność, efektywność) oraz 
strategii rozmieszczenia przestrzennego nowych genów odporności.  

• WP5 — przekazywanie wyników i rekomendacji do grup docelowych poprzez 
spotkania robocze i publikacje. Wszystkie informacje umieszczono na stronie 
internetowej (www.secure.rothamsted.ac.uk).  
Dane zgromadzone podczas tworzenia projektu zostały wykorzystane do wali-

dacji modelu cyklu życiowego L. maculans i rozwoju suchej zgnilizny kapustnych. 
Głównym osiągnięciem projektu jest sklonowanie genów awirulencji dla L. maculans: 
AvrLm1 i AvrLm6, a następnie AvrLm4. Zaprezentowana praca oraz doświadczenia 
z użyciem patotypów L. maculans transformowanych w celu wizualizacji procesu 
infekcji i kolonizowania potwierdziły wiedzę o interakcji patogena i gospodarza 
oraz mechanizmie odporności roślin rzepaku na poziomie genetycznym i fizjolo-
gicznym.  

Praca Evans i in. (2007b) dotyczyła wykorzystania matematycznych modeli  
w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych. Doświadczenie obejmowało 
3 sezony: 2000/01, 2001/02 i 2002/03. Obserwowano rozwój plam na liściach  
i powstawanie zgorzeli na korzeniach. Zebrane dane posłużyły stworzeniu modelu 
epidemii suchej zgnilizny, który wyrażał się serią równań różniczkowych. 
Modelowanie epidemii rozpoczynało się od wprowadzenia do modelu danych  
o koncentracji askospor. Kolejnymi krokami tworzenia modelu były: dopasowanie 
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— optymalizacja parametrów oraz walidacja modelu. Stwierdzono, że każdy sezon 
charakteryzował się innym przebiegiem epidemii. Autorzy stwierdzają, że model 
się sprawdził, ponieważ przewidywania postępu objawów na liściach spowodowa-
nych patogenem w dużej mierze pokryły się z obserwacjami. Najwięcej uszkodzeń 
liści wystąpiło w sezonie 2000/01. Prawidłowe okazały się przewidywania dotyczące 
czasu wystąpienia infekcji. Ponad połowa zgromadzonych danych wykazywała 
zgodność z danymi pochodzącymi z obserwacji, a działanie modelu powstało  
w oparciu o wczesne infekcje, gdy rośliny były w stadium rozety. Do przewidywa-
nia postępu infekcji wykorzystuje się liczbę uwalnianych askospor, co wymaga 
użycia pułapek Burkarda (lub Finch) i umiejętnego zliczania askospor. Metoda  
ta choć dobra, jest pracochłonna. Model przedstawiony przez badaczy stanowi cenne 
narzędzie do przewidywania postępu epidemii.  

Brytyjscy naukowcy (Evans i in. 2008) wykonali badania związane z przewi-
dywaniem skutków zmiany klimatu i ich wpływu na epidemie chorobowe roślin. 
W tym celu połączono model służący do prognozowania występowania chorób 
zależnych od pogody (dla suchej zgnilizny kapustnych) z modelem zmiany 
klimatu, który przewiduje temperaturę oraz opady deszczu w Wielkiej Brytanii 
przy wysokiej i niskiej emisji dwutlenku węgla dla roku 2020 i 2050. Dane zebrane 
w ciągu 15 lat z różnych miejsc w Wielkiej Brytanii wykorzystano do opracowania 
i walidacji modelu prognozującego intensywność epidemii choroby na rzepaku. 
Model przewiduje, że do roku 2020 epidemia suchej zgnilizny będzie charakteryzo-
wała się silniejszymi objawami oraz rozprzestrzeni się na północ w kierunku Szkocji.  

Prognozowanie rozwoju owocników L. maculans i L. biglobosa jest cenną 
informacją dla optymalizacji zabiegów agrotechnicznych i chemicznych w uprawie 
roślin oleistych. Badania dotyczące dojrzewania pseudotecjów w Polsce opierały się 
na danych pochodzących z 10 lat (1998–2007) i składały się z przeprowadzonych 
obserwacji rozwoju grzyba, a także danych pogodowych od żniw w poprzednim 
sezonie uprawy (średniej dobowej temperatury i opadów deszczu). Doświadczenie 
Dawidziuka i in. (2008) prowadzono ogółem w 45 miejscach badawczych, średnia 
odległość między lokalizacją doświadczenia a stacją meteorologiczną wynosiła 
13,5 km.  

Model oparto na założeniu, że prawdopodobieństwo dojrzewania pseudo-
tecjów odpowiada rozkładowi Gaussa i jest funkcją dni sprzyjających dojrzewaniu 
pseudotecjów. Parametryzacja modelu doprowadziła do ustalenia następujących 
wartości składowych: minimalna dzienna temperatura = 4,9oC, maksymalna dzienna 
temperatura = 20,3oC, minimalne opady deszczu z 14 dni — 4 mm. Skuteczność 
modelu była wyższa niż p = 0,77. Wynik ten umożliwia wykorzystanie powyższego 
modelu w systemie wspomagającym podejmowanie decyzji (DSS) w zwalczaniu 
kompleksu patogenów L. maculans i L. biglobosa.  

Nad modelem przewidywania występowania suchej zgnilizny kapustnych 
pracował również Ghanbarnia i Fernando (2007). Praca przedstawia piknidiospory 



Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych … 237 

jako główne inokulum oraz rozbudowuje model przewidywania intensywności 
suchej zgnilizny kapustnych w różnym stadium rozwoju rzepaku. Doświadczenie 
prowadzono w sezonach 2004 i 2005. Badano rośliny w stadium trzech i sześciu 
liści, które początkowo rosły w warunkach szklarniowych. Następnie rzepak prze-
noszono na okres jednego tygodnia na pole rzepaku z widocznymi objawami suchej 
zgnilizny kapustnych. Po tym czasie rośliny ponownie przenoszono do szklarni, 
gdzie dojrzewały. Do oceny poziomu porażenia rzepaku użyto skali od 0 do 5 (5 — 
maksymalne porażenie). Do tworzenia modelu wykorzystano następujące czynniki 
środowiskowe: całkowity (tygodniowy) opad deszczu, średnia temperatura mini-
malna i maksymalna, średnia wilgotność i prędkość wiatru. Poziom inokulum 
oceniono na podstawie liczby piknidiospor i askospor złapanych przez pułapki 
Burkarda. W oparciu o wykonane badania stwierdzono, że porażenie rzepaku  
w trzech stadiach (stadium liścienia oraz 3 i 6 liści) jest ściśle związane z inten-
sywnością opadu deszczu. Temperatura i prędkość wiatru nie wykazały istotnego 
wpływu. Wykazano, że wzrost indeksu porażenia obserwowano jedynie dla pozio-
mu opadów od 10 do 15 mm a po przekroczeniu tej wartości indeks utrzymywał się 
na stałym poziomie.  

Stosowanie substancji aktywujących mechanizmy obronne rośliny jest alter-
natywą dla chemicznej ochrony roślin i może być skuteczną strategią walki z suchą 
zgnilizną kapustnych porażającą rzepak. Badacze z Czech (Burketova i in. 2008) 
wyselekcjonowali kilka komponentów pochodzenia naturalnego, m.in. hydrolizat 
kolagenu i ekstrakty z kory dębu, kurkumy, imbiru, a następnie zbadali ich wpływ 
na liścienie rzepaku prowadząc badania w warunkach laboratoryjnych. Podczas 
wcześniejszych prac badacze zidentyfikowali zewnętrzne sekwencje (ETS) z B. napus, 
wykazujące homologię do genów związanych z reakcją obronną u Arabidopsis. 
Analiza ekspresji tych genów (RT PCR) w liściach poddanych działaniu hydro-
lizatów kolagenowych pokazała, że są one silnym czynnikiem indukującym dwa 
geny regulowane przez dwie odmienne ścieżki metaboliczne. Jeden z genów  
(PR-1) odpowiadał za produkcję kwasu salicynowego, a drugi (HEL) za tworzenie 
etylenu. Obydwie substancje o działaniu hormonalnym odgrywają ważną rolę  
w interakcji B. napus × L. maculans. Gen HEL jest najprawdopodobniej indukowany 
również przez mrówczan potasu, który wytwarza się podczas hydrolizy kolagenu. 
Nie stwierdzono zmian ekspresji genów odporności po zastosowaniu ekstraktów 
roślinnych. Kolejnym krokiem było określenie za pomocą testu inokulacyjnego 
wpływu stosowanych w badaniu komponentów, na rozwój choroby. Liścienie  
B. napus poddano działaniu poszczególnych komponentów, a następnie inokulowano 
je zawiesiną z zarodnikami L. maculans. Dwa tygodnie później obszar uszkodzeń 
zmierzono metodą analizy obrazu i stwierdzono korzystne działanie ochronne 
badanych substancji elicitujących.  

Ramarathanam i Fernando (2007) dla ochrony rzepaku przeciw L. maculans 
wykonali molekularne i biochemiczne badania poświęcone wykrywaniu przeciw-
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grzybowych antybiotyków lipopeptydowych, produkowanych przez bakterie Bacillus 
spp. Jest to pierwsze doniesienie dotyczące szczepu B. cereus, bakterii która w swoim 
genomie posiada geny odpowiedzialne za tworzenie surfaktyny, inutryny A i bacillo-
mycyny D. Ponadto badacze odkryli, że niektóre szczepy Bacillus cereus i Bacillus 
amyloliquefaciens wykazują w warunkach in vitro i in vivo aktywność antagonis-
tyczną przeciwko najgroźniejszym patogenom rzepaku — Leptosphaeria maculans 
i Sclerotinia sclerotiorum.  

Dawidziuk i in. (2008a) badali możliwości biologicznej ochrony przeciw 
Leptosphaeria maculans i L. biglobosa za pomocą hiperpasożytów rodzaju Trichoderma. 
Grzyby te są jednymi z ważniejszych czynników ochrony biologicznej, stosowa-
nych przeciwko patogenom wielu gatunków roślin. Wspomniane grzyby rodzaju 
Trichoderma znane są z wytwarzania enzymów takich jak chitynaza lub β-1,3-
glukanaza. Uważa się, że aktywność mikolityczna tych enzymów jest głównym czyn-
nikiem mechanizmu hiperpasożytnictwa. Kultury Trichoderma wykorzystane w doś-
wiadczeniu otrzymano z nasion rzepaku i roślin łubinu żółtego, jak również z gleby. 
Badano następujące gatunki rodzaju Trichoderma: T. harzianum, T. hamatum, 
T. longibrachiatum, T. atroviridea i T. koningii. Doświadczenie przeprowadzono  
w warunkach laboratoryjnych i polowych z wykorzystaniem tych samych kultur. 
Patotypy Trichoderma powodowały istotne ograniczenie wzrostu L. biglobosa  
i L. maculans. Stwierdzono jednak, że gatunki różnią się w efekcie hiperpasożyt-
niczym w stosunku do Leptosphaeria spp. Ponadto badacze zaobserwowali, że 
wpływ grzybów ochronnych Trichoderma pochodzących z rzepaku był istotnie 
wyższy w stosunku do izolatów z łubinu. 

W pracach poświęconych ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych 
najwięcej uwagi poświęca się tworzeniu matematycznych modeli przewidujących 
postęp i rozprzestrzenianie choroby. Modele tworzone są w oparciu o dane  
z regionów wcześniej dotkniętych epidemią i dane meteorologiczne z wielolecia 
oraz przy użyciu innych modeli, np. modelu zmiany klimatu na najbliższe lata. 
Przewidywania dotyczą nie tylko postępu epidemii, ale także jej poszczególnych 
etapów, np. prognozowania rozwoju owocników (Dawidziuk i in. 2008). Doraźnym 
sposobem ochrony rzepaku przed patogenem jest stosowanie zabiegów chemicz-
nych, lecz coraz większy nacisk stawiany jest na tworzenie alternatywnych, 
naturalnych środków ochrony roślin. 

Wykrywanie 

Celem pracy zespołu z Czech (Mazakova i in. 2008) było wykrycie patogenów 
powodujących suchą zgniliznę kapustnych w tkankach roślinnych oraz rozróżnie-
nie gatunków L. maculans i L. biglobosa za pomocą techniki PCR. Każdy  
z patogenów wykrywano z wykorzystaniem innego specyficznego startera. DNA 
wyizolowano z czystych kultur pojedynczych grzybów, a następnie wykorzystano 
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w kolejnych testach jako kontrolę. DNA ekstrahowano z łodyg i liści mających 
pierwsze objawy choroby. W tym celu wykorzystano GeneEluteTM Plant Genomic 
DNA Miniprep Kit (Sigma). DNA amplifikowano ze starterami w optymalizowanych 
warunkach temperaturowych. Izolację DNA i reakcję PCR przeprowadzono w na-
stępującej kolejności: najpierw dla łodyg ze specyficznymi objawami chorobowymi, 
a następnie dla tych z bardzo silnymi objawami. Podstawowa analiza PCR poz-
woliła stworzyć pogląd na występowanie L. maculans i L. biglobosa w Czechach  
w sezonie 2007/2008. W większości przypadków, na pierwszych objawach suchej 
zgnilizny wykryto obydwa gatunki Leptosphaeria w równych proporcjach. 

Zarodniki wielu patogenów grzybowych są przenoszone przez wiatr. Wykry-
wanie tego inokulum jest bardzo istotne w prognozowaniu wystąpienia epifitoz. 
Kaczmarek i in. (2009) porównali badanie mikroskopowe oraz techniki PCR do 
wykrywania askospor. Ilość DNA oceniona tradycyjną techniką PCR i ilościowe 
Real-Time PCR porównano z liczbą askospor na preparatach mikroskopowych. 
Wyniki badań wskazują, że fluktuacje czasu uwalniania askospor odpowiadały zmianom 
stężenia DNA L. maculans i L. biglobosa. Wykazano istotną dodatnią korelację 
między liczbą askospor a uzyskanym DNA. Zdaniem autorów wykorzystanie 
technik diagnostycznych PCR daje możliwość wykrywania, identyfikacji i dokład-
nego zliczania askospor na poziomie gatunku. Co więcej, na podstawie swoich 
badań naukowcy stwierdzili, że technika Real-Time PCR jest bardziej czuła niż 
tradycyjny PCR, co ma istotne znaczenie w latach charakteryzujących się niską 
liczbą uwalnianych askospor.  

Wykrywanie patogenów suchej zgnilizny kapustnych oraz rozróżnianie ich na 
L. maculans i L. biglobosa daje obraz składu populacji patogena i służy progno-
zowaniu epidemii. W przyszłości prawdopodobnie najczęściej i najchętniej stoso-
waną przez naukowców techniką będzie wykorzystanie PCR do szybkiej diag-
nostyki epidemiologicznej. 

Podsumowanie  

W pracy zestawiono najnowsze doniesienia dotyczące suchej zgnilizny kapust-
nych. Zebrane publikacje podzielono i omówiono w czterech blokach tematycznych. 

W części poświęconej patogeniczności grzybów L. maculans i L. biglobosa 
omówiono epidemiologię suchej zgnilizny kapustnych na Litwie (Brazauskiene  
i in. 2007). Z badań wynika, że forma jara rzepaku była mniej porażona suchą 
zgnilizną kapustnych niż forma ozima. Stonard i in. (2007) stwierdzili, że w połud-
niowej części Wielkiej Brytanii rośliny częściej atakowane są przez L. maculans, 
natomiast w północnej przez L. biglobosa. Praca serbskich naukowców Mitrovića  
i Marinkovića (2007) zawierała charakterystykę objawów wywołanych przez Phoma 
lingam — stadium konidialne L. maculans oraz charakterystykę morfologiczną grzy-
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bów hodowanych na pożywkach PDA i agarze z preparowanym owsem. Travadon 
i in. (2007) omówili rolę deszczu w rozprzestrzenianiu piknidiospor oraz podkreślili 
znaczenie piknidiospor jako źródła wtórnego porażenia chorobą. 

Drugą część pracy poświęcono genetycznej odporności B. napus na patogeny 
powodujące suchą zgniliznę kapustnych. Marcroft i in. (2007) przedstawili sposób 
przeciwdziałania szybkiemu pokonywaniu odporności przez patogena. Według 
badaczy rotacja miejsca i czasu w stosowaniu różnych genów odporności jest 
sposobem na ograniczenie występowania patotypów L. maculans zdolnych do 
pokonywania konkretnych źródeł odporności. Pinochet i in. (2008) wykorzystali 
symptomy porażenia suchą zgnilizną kapustnych na liściach B. napus do monito-
rowania wzrostu populacji wirulentnych patotypów. Wykazali, że zarodniki AvrLm7 
porażają rośliny z odpornością Rlm7, lecz uszkodzenia te są znaczenie mniejsze niż 
w przypadku porażenia przez wirulentne patotypy. Brun i in. (2009) stwierdzili, że 
wprowadzenie głównego genu odporności Rlm6 do linii izogenicznej rzepaku, 
posiadającej wysoki poziom poligenicznej odporności poziomej, zwiększa stabil-
ność odporności. Rahman i in. (2007) wprowadzili stabilną odporność z B. carinata 
do B. napus. Thomas i in. (2007) potwierdzili, że B. juncea jest bardziej odporna 
na suchą zgniliznę kapustnych niż B. napus, jednak nieznana jest stabilność tej 
odporności. Wang i in. (2007) sklonowali gen LepR3, wprowadzony z B. rapa ssp. 
sylvestris do B. napus. Relf-Eckstein i in. (2007) zbadali odporność linii żółto-
nasiennej. Linie pokolenia F7 charakteryzowały się wysokim stopniem odporności 
na suchą zgniliznę, a odporność ta prawdopodobnie pochodziła od formy ozimej, 
ponieważ żółtonasienny rodzic był jedynie częściowo odporny. Stonard i in. (2007a) 
monitorowali uprawy różnych odmian rzepaku pod kątem występowania porażeń 
suchą zgnilizną kapustnych i cylindrosporiozą. Stwierdzili, że różnice w intensyw-
ności porażenia między odmianami rzepaku mogły być wynikiem posiadania 
różnych genów odporności przez badane odmiany. Pańka i in. (2008) zbadali wpływ 
daty siewu na zdrowotność rzepaku odmiany Contact, Kronos i Kaszub. Zgodnie  
z wynikami najmniej porażeń wystąpiło przy siewie w drugiej i trzeciej dekadzie 
sierpnia. Najbardziej odporna na porażenia była odmiana Kronos, a najbardziej 
podatna odmiana Contact.  

Trzecią część przeglądu literaturowego poświęcono ochronie rzepaku przed 
patogenami wywołującymi suchą zgniliznę kapustnych. Zdecydowaną większość 
tych prac poświęcono tworzeniu modeli prognozujących rozwój choroby. Fitt i in. 
(2007) przedstawili model oceny rozprzestrzeniania L. maculans przez obszary 
uprawy rzepaku w Chinach, w oparciu o dane z Kanady, gdzie patogen już wystę-
puje. Jednym z najważniejszych dokonań w zakresie ochrony był zaprezentowany 
przez Evansa i in. (2007a) wielozadaniowy projekt SECURE opracowany przez 
naukowców z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski i Szwecji. Głównym osiągnięciem 
projektu było sklonowanie genów awirulencji L. maculans (AvrLm1, AvrLm6  
i AvrLm4). Zaprezentowano także pracę dotyczącą modelu cyklu życiowego 
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L. maculans w Anglii i Francji (Evans i in. 2007b). Przedstawiony model to cenne 
narzędzie do przewidywania epidemii choroby. W kolejnym roku Evans i in. 
(2008) połączyli modele prognozujące występowanie suchej zgnilizny kapustnych 
w zależności od warunków pogodowych i model zmiany klimatu w Wielkiej 
Brytanii dla roku 2020 i 2050. Zgodnie z przewidywaniami do roku 2020 sucha 
zgnilizna będzie się charakteryzowała silniejszym przebiegiem choroby niż obecnie  
i rozprzestrzeni się na północ w kierunku Szkocji. Nad modelem przewidywania 
epidemii pracowali także Ghanbarnia i Fernando (2007). Za główne inokulum uznano 
piknidiospory. Rozbudowano model przewidywania intensywności zachorowań na 
suchą zgniliznę w różnych stadiach rozwoju rzepaku. W tworzeniu modeli prze-
widujących rozwój i nasilenie choroby mają swój udział także polscy naukowcy. 
Dawidziuk i in. (2008) opracowali model prognozujący rozwój owocników L. maculans 
i L. biglobosa w Polsce. Założono, że prawdopodobieństwo dojrzewania pseudo-
tecjów przyjmuje rozkład normalny i zależy od warunków meteorologicznych po 
żniwach. Model ten może być wykorzystywany w systemie wspomagającym 
podejmowanie decyzji (DSS) o ochronie B. napus. Inną pracą Dawidziuka i in. 
(2008) w zakresie ochrony rzepaku było badanie nad możliwością biologicznej 
ochrony przeciw L. maculans i L. biglobosa za pomocą gatunków hiperpasożytni-
czych z rodzaju Trichoderma. Kultury Trichoderma otrzymano z rzepaku, łubinu  
i gleby. Zastosowane na rzepaku kultury Trichoderma spowodowały osłabienie 
wzrostu L. biglobosa i L. maculans. Hood i in. (2007) przedstawili pracę na temat 
wpływu terminu zabiegu fungicydowego na intensywność suchej zgnilizny. Z badań 
wynika, że zabiegi wykonane w październiku lepiej chronią rzepak przed pato-
genem choroby niż zabiegi wykonane w listopadzie. Czescy naukowcy (Burketova 
i in. 2008) badali wpływ komponentów pochodzenia naturalnego (hydrolizat kalogenu 
i ekstrakty roślinne) na odporność B. napus na suchą zgniliznę kapustnych. Po 
przeprowadzeniu RT PCR z liści poddanych działaniu hydrolizatów kolagenowych 
okazało się, że są one czynnikiem indukującym geny PR-1 i HEL. Obydwa odgrywają 
ważną rolę w interakcji B. napus × L. maculans. Ramarathnam i Fernando (2007) 
wykazali, że wybrane szczepy Bacillus careus i B. amyloliquefaciens wykazują  
w warunkach in vitro i in vivo aktywność antagonistyczną przeciwko L. maculans  
i S. sclerotiorum. 

W ostatniej części pracy przedstawiono badania Jany Mazákovej (2008)  
z Czech polegające na wykrywaniu patogenów powodujących suchą zgniliznę 
kapustnych w tkankach roślinnych i rozróżnianiu tych gatunków techniką PCR na 
L. maculans i L. biglobosa oraz pracę polskich naukowców (Kaczmarek 2009),  
w której oznaczono ilościowo DNA obu patogenów technikami PCR i Real-Time 
PCR. Stwierdzono, że uwalnianie askospor odpowiada dynamice zmian stężenia 
DNA L. maculans i L. biglobosa. 
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