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W dniach 10–14 września 2001 roku w Edyn-
burgu zorganizowano szesnasty Kongres Eucarpii 
pod hasłem: „Plant Breeding: Sustaining the 
Future”. W czasie Kongresu dyskutowano 
między innymi problemy związane z markerami 
molekularnymi, genomiką, bioinformatyką, ho-
dowlą odpornościową, roślinami transgenicz-
nymi, zasobami genetycznymi i bioróżnorod-
nością oraz z polepszaniem jakości odmian 
(w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym). 
Przedstawiono liczne referaty i postery związane 
z wymienionymi dziedzinami. Kongres stał się 
okazją do przeprowadzenia publicznej debaty 
poświęconej przyszłości roślin transgenicznych 
i wykorzystaniu metod biotechnologii w ho-
dowli roślin. 

Eucarpia’s XVIth Congress took place in 
Edinburgh, Scotland on 10–14th September, 
2001. The following main topics were discussed: 
molecular markers, genomics, bioinformatics, 
breeding for sustainability, transgenics, genetic 
resources and biodiversity, genetic improvement 
(quality, nutrition and human health). Many 
speeches and posters were presented concerning 
the topics mentioned above. The Congress 
became the opportunity to organize the public 
debate on the future of GM crops and plant 
biotechnology. 

 
 
Eucarpia (European Association for Plant Breeding Research) zrzesza ludzi 

zajmujących się hodowlą roślin. Ta, założona w 1956 roku w Holandii, organizacja 
typu non profit ma na celu wspieranie współpracy naukowej służącej rozwojowi 
hodowli roślin. Sponsorowane są liczne spotkania, dyskusje i inne działania 
członków Eucarpii związane z hodowlą i genetyką roślin uprawnych. Członkowie 
stowarzyszenia tworzą 11 sekcji oraz liczne grupy robocze zajmujące się różnymi 
gatunkami roślin. Każdego roku organizowane są konferencje i spotkania w ramach 
poszczególnych sekcji. Co trzy lata odbywa się kongres połączony z plenarnym 
posiedzeniem członków stowarzyszenia. 

W dniach 10-14 września 2001 roku w Edynburgu zorganizowano szesnasty 
już Kongres Eucarpii pod hasłem: „Plant Breeding: Sustaining the Future”.  
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W Kongresie wzięli udział delegaci z ponad 30 krajów. Wskazano na nowe 
tendencje w hodowli roślin:  
1) koncentrację kapitału i technologii w rękach kilku znaczących korporacji, 
2) coraz szersze dyskusje dotyczące zagadnień zdrowej żywności oraz wpływu 

upraw na środowisko,  
3) nowe osiągnięcia w poznawaniu genetycznego podłoża cech roślin uprawnych 

ważnych dla człowieka.  
Uznano, że wymienione zjawiska będą miały ogromny wpływ na przyszłość  

i rozwój hodowli roślin w nadchodzących latach. Jednocześnie zwracano uwagę  
na społeczne zainteresowanie tymi podstawowymi dla egzystencji człowieka 
problemami. 

Podczas Kongresu prezentowano wyniki licznych badań dotyczących wielu 
gatunków roślin uprawnych. Zaprezentowano ponad 140 wykładów i plakatów. 
Prace zgrupowane były wokół pięciu wiodących tematów: 
• markery molekularne, genomika i bioinformatyka, 
• hodowla odpornościowa (odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne), 
• rośliny transgeniczne, nowe rośliny uprawne (identyfikacja oraz zastoso-

wania), 
• zasoby genetyczne i bioróżnorodność w uprawie roślin, 
• jakość roślin uprawnych w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym. 

Dla każdego z tematów odbywała się sesja plenarna, podczas której przed-
stawiano referat stanowiący myśl przewodnią danej sesji. Następnie były prezento-
wane plakaty oraz odbywały się sesje równoległe stanowiące bardziej szczegółowe 
podejście do omawianego tematu. 

Jedna z sesji, zorganizowana jako doroczne warsztaty ITMI (International 
Triticeae Mapping Initiative), poświęcona była wykrywaniu i praktycznemu 
zastosowaniu markerów SNP w pszenicy. Oprócz tego w czasie trwania Kongresu 
odbyła się otwarta dla wszystkich zainteresowanych dyskusja pt.: „Plants, People 
and Biotechnology (Rośliny, ludzie i biotechnologia)” poświęcona przyszłości 
biotechnologii jako metody ulepszania roślin uprawnych. Po Kongresie zorganizo-
wano też wycieczki do ważniejszych ośrodków związanych z hodowlą roślin, 
takich jak Scottish Agricultural College, Royal Botanic Gardens w Edynburgu oraz 
Scottish Crop Research Institute w Dundee. 

Markery molekularne, genomika i bioinformatyka 
Zagadnienia z tej dziedziny prezentowane były na dwóch sesjach równo-

ległych poświęconych z jednej strony markerom molekularnym, z drugiej zaś 
genomice i bioinformatyce. Obecnie jednak tematy te są ze sobą tak powiązane,  
że trudno mówić o jednym z nich nie poruszając jednocześnie drugiego. Markery 
molekularne są niezbędne dla tworzenia map i analizy genomów. Z kolei mapo-
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wanie genomów i bioinformatyka dostarcza informacji niezbędnych dla identy-
fikacji markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi gospodarczo cechami 
roślin. Podczas Kongresu przedstawiono liczne prace, które odzwierciedlają 
ogromny postęp w badaniach genomów takich roślin jak: pszenica, jęczmień, żyto, 
ziemniak, kukurydza, gatunki z rodzaju Brassica, groch, trawy (Lolium, Festuca), 
koniczyna, bawełna czy jabłoń. W wielu przypadkach prezentowano mapy 
genetyczne oraz fizyczne całych genomów roślinnych. Wykorzystywano bardzo 
różne rodzaje markerów molekularnych, lecz do najbardziej popularnych należą 
markery mikrosatelitarne, RFLP i AFLP. Na szczególną uwagę zasługują prace  
z zakresu genomiki funkcjonalnej, które mają na celu powiązanie identyfikacji 
genów z określeniem ich funkcji. Korzystając ze zgromadzonych informacji  
o sekwencyjnych znacznikach ekspresji (ang.: Expressed Sequence Tag, EST) 
umieszcza się na mapach genetycznych i fizycznych markery molekularne 
określające dokładną lokalizację genów o znanych funkcjach. Następnie, poprzez 
identyfikację polimorfizmów jednego nukleotydu (ang. Single Nucleotide 
Polymorphisms, SNP) możliwa jest analiza zmienności tych genów oraz liczne 
nowe zastosowania uzyskanych danych. 

Hodowla odpornościowa 
Prezentowane prace dotyczyły dwóch grup zagadnień: odporności na czynniki 

biotyczne (szkodniki, patogeny, chwasty) oraz odporności na czynniki abiotyczne 
(mróz, susza, niedobory określonych pierwiastków). Prowadzone badania doty-
czyły przeważnie różnego rodzaju zbóż oraz traw, chociaż zdarzały się też prace na 
temat innych roślin, takich jak pomidor, groch, soja, koniczyna, czarna porzeczka 
czy winorośl. Poszukiwano genów odporności na choroby grzybowe, bakteryjne  
i wirusowe oraz próbowano różnych strategii w celu ochrony upraw przed 
szkodnikami i chwastami. Wskazywano na duże możliwości jakie niosą w tej 
dziedzinie nowe metody biologii molekularnej i biotechnologii. Badano fizjo-
logiczne podłoże odporności na wiele czynników stresowych. Poprzez określenie 
konkretnych genów, mechanizmów lub substancji warunkujących zwiększenie 
odporności tworzone są podstawy dla praktycznych zastosowań. Mogą one 
przynieść postęp w tworzeniu odmian odpornych na zimno, suszę czy brak 
podstawowych pierwiastków. 

Rośliny transgeniczne i nowe rośliny uprawne 
Temat roślin transgenicznych był bardzo szeroko dyskutowany podczas 

Kongresu. Obecnie na świecie uprawiane są liczne rośliny transgeniczne, a po-
wierzchnia zajmowana przez te uprawy sięga milionów hektarów. Odmiany 
transgeniczne niosą rozwiązania dla wielu problemów, z którymi spotykają się 
hodowcy roślin, przyczyniają się do poprawy jakości produktów roślinnych oraz 
mogą pozwolić na wyrównanie niedoborów żywności w biedniejszych częściach 
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świata. Z drugiej strony w Europie obserwuje się bardzo wyraźny sprzeciw dla 
wprowadzania tej technologii. Wyraża się to zarówno poprzez protesty ruchów 
konsumenckich i grup związanych z ochroną środowiska jak też na drodze ustaleń 
prawnych zabraniających wprowadzania roślin transgenicznych do uprawy i obrotu. 
Widać wyraźnie, że pomimo licznych potencjalnych korzyści jakie niesie nowa 
technologia, przyszłość roślin transgenicznych jest wciąż niepewna. Może się 
okazać, że pogląd prezentowany przez Europejczyków będzie miał wpływ na 
światowe tendencje. Możliwy jest także scenariusz, w którym Europa stanie się 
technologicznym skansenem w świecie upraw ulepszonych poprzez genetyczne 
modyfikacje. 

Pomimo tych dyskusji i atmosfery niepewności, badania nad roślinami trans-
genicznymi są prowadzone w wielu laboratoriach na świecie, nie wyłączając tych, 
które znajdują się na terenie Europy. Na Kongresie zaprezentowano bardzo liczne 
przykłady praktycznych zastosowań nowej technologii ulepszania odmian, a także 
sposoby wykrywania i lokalizacji wprowadzonych genów. To ostatnie zagadnienie 
nabiera ostatnio szczególnego znaczenia. W Europie ustanowiono precyzyjne 
przepisy dotyczące znakowania produktów zawierających elementy pochodzące od 
roślin transgenicznych. Aby stosować te przepisy niezbędne są metody wykry-
wania niepożądanych składników. Lokalizowanie wprowadzonych genów w orga-
nizmie biorcy pozwala też na lepsze określenie mechanizmu ekspresji danej cechy. 
W ramach sesji plakatowej zaprezentowano badania dotyczące rzepaku, mające na 
celu ocenę ryzyka transferu genów odporności na herbicydy do dziko żyjących 
chwastów spokrewnionych z odmianą transgeniczną. Określono iż 4,5% badanych 
chwastów uzyskało odporność na herbicyd — prawdopodobnie dzięki obecności 
genu pochodzącego od transgenicznego rzepaku. 

Otwarte forum  
Plants, People and Biotechnology (Rośliny, ludzie i biotechnologia) 

Wspomniane w poprzednim rozdziale obawy dotyczące roślin transgenicz-
nych znalazły swoje odbicie w publicznej debacie poświęconej roli nowych metod 
biotechnologii dla ulepszania roślin uprawnych. W spotkaniu tym wzięło udział 
ponad dwieście osób, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele władz, 
firm biotechnologicznych oraz środowiska naukowego jak i liderzy ruchów 
konsumenckich oraz ci, którzy wyrażając zainteresowanie omawianymi proble-
mami przyczyniają się do ich społecznego odbioru. Prowadzona dyskusja była 
bardzo żywa oraz przyniosła dużo nowych, ciekawych elementów. Wyjaśniono 
wiele nieścisłości oraz zdementowano liczne nieprawdziwe informacje znajdujące 
się w powszechnej świadomości ludzi nie związanych z nauką. Udało się 
zaprezentować ten temat w sposób bardzo racjonalny i obiektywny co pozwala 
mieć nadzieję na rozwiązanie wszelkich kontrowersji z uwzględnieniem argu-
mentów wszystkich zainteresowanych stron. 
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Zasoby genetyczne i bioróżnorodność w uprawie roślin 
Podkreślono ogromną rolę zachowania bioróżnorodności dla pozyskiwania 

nowych ważnych w hodowli cech roślin uprawnych. Zwracano uwagę na to iż jest 
to problem kompleksowy, gdyż dotyczy on całego środowiska. Niezbędne jest nie 
tylko zachowywanie określonych gatunków i odmian, lecz także racjonalne 
korzystanie z istniejącej w przyrodzie zmienności dla osiągania nowych celów 
hodowlanych. Wskazano na istotny postęp jaki niesie w tej dziedzinie rozwój 
technik biologii molekularnej oraz wymiany informacji. Opisano liczne przykłady 
analizy zmienności, oraz pokrewieństwa odmian i gatunków za pomocą markerów 
molekularnych. Zaprezentowano też wiele kolekcji i banków genów, które stano-
wią rezerwuar wielu cech, które mogą stać się potrzebne w przyszłości. 

Jakość roślin uprawnych 
Poznanie genomów wielu roślin uprawnych oraz podłoża genetycznego wielu 

cech morfologicznych lub jakościowych pozwala na ogromny rozwój w hodowli. 
W związku z trwającym postępem oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów 
pojawia się ogromna ilość nowych pomysłów na ulepszenie uprawianych roślin. 
Nie wszystkie z nich znajdą uznanie na rynku. Niewątpliwie bogaci konsumenci 
będą zwracać uwagę na wszelkie nowości związane z lepszymi wartościami 
zdrowotnymi, wyższą trwałością lub lepszym wyglądem żywności, nawet jeśli 
będzie to niosło ze sobą wyższą cenę produktu. Podczas Kongresu zaprezentowano 
wiele prac mających na celu poprawienie jakościowych cech roślin uprawnych.  
Na uwagę zasługują badania nad ulepszeniem składu glutenin w pszenicy w celu 
uzyskania lepszej jakości wypieków. Liczne prace dotyczyły też zawartości w pro-
duktach roślinnych substancji antyrakowych lub innych składników o znaczeniu 
zdrowotnym. 

Należy jednak zauważyć, że nadal ważnym czynnikiem determinującym 
kierunki rozwoju hodowli roślin jest rosnąca populacja ludzka i problemy związane 
z jej wyżywieniem. Tak więc równolegle z badaniami mającymi na celu 
wytworzenie roślin przeznaczonych do konkretnych zastosowań należy zwiększać 
lub przynajmniej utrzymywać na odpowiednio wysokim poziomie cechy związane 
z plonem oraz wydajnością pozyskiwania produktów roślinnych. Nowe tech-
nologie mogą być tu także przydatne, lecz niezbędna jest analiza opłacalności  
— indywidualnie dla każdego zastosowania. 


