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Wstęp 

Kolekcja N. tabacum w Puławach, największa tego typu w Europie 
Środkowej, liczy obecnie 738 odmian, należących do różnych typów użyt
kowych. Zgromadzony materiał oceniany jest pod względem różnych cech 
istotnych z hodowlanego punktu widzenia, w tym również pod względem 
odporności na choroby. Do najgroźniejszych chorób atakujących zarówno 
rośliny w inspektach, jak i plantacje tytoniu w Polsce, należy w ostatnich 
latach czarna zgnilizna korzeni [FLORCZAK 1991 ], której sprawcą jest grzyb 
Thielaviopsis basicola Ferr. Grzyb ten, należący do patogenów zasiedlają
cych glebę, atakuje 137 gatunków roślin z 33 rodzin botanicznych [LUCAS 

1975]. Powoduje porażenie systemu korzeniowego, zahamowanie wzrostu 
roślin i przedwczesne żółknięcie liści, które stopniowo zasychają. Chore 
korzenie czernieją, gniją i rozpadają się. 

W przypadku tej choroby stosowanie zwalczania chemicznego daje 
słabe rezultaty, dlatego najskuteczniejszą metodą zapobiegania byłaby 

uprawa odmian odpornych. Przeważająca liczba wartościowych gospodar
czo odmian gatunku N. tabacum L. jest bardziej lub mniej podatna na 
czarną zgniliznę korzeniową. Obecnie dostępne źródła genetycznej odpor
ności na tę chorobę wiążą się ze znacznym pogorszeniem jakości uzyski
wanego surowca, szczególnie w przypadku tytoniu papierosowego jasnego. 
Stąd konieczne jest ciągłe kontynuowanie prac hodowlanych i poszukiwa-
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nie nowych źródeł odporności. 
W charakterystyce niektórych starych obiektów należących do pu

ławskiej kolekcji Nicotiana widnieje zapis „odmiana odporna na czarną 
zgorzel korzeni". To budzące wątpliwości określenie podawane było praw
dopodobnie przez hodowcę i oparte na obserwacjach polowych. Dla do
konania wiarygodnej oceny odmian kolekcyjnych pod względem odpor
ności na czarną zgniliznę korzeni, konieczne było przetestowanie tych od
mian w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności, przy wyso
kim stężeniu inokulum Thielaviopsis basicola i w obecności odmian kon
trolnych. Do badań włączono również odmiany zagraniczne. 

Celem pracy było wytypowanie odmian najbardziej odpornych, mo
gących stanowić materiał wyjściowy dla hodowli, dla której najcenniejsze 
są oczywiście odmiany całkowicie odporne. Niektóre odmiany tytoniu 
słabo podatne na czarną zgniliznę korzeni cechuje tzw. gospodarcza od
porność, tzn. duża zdolność do regeneracji korzeni, wyrażająca się w wy
twarzaniu korzeni przybyszowych, które przejmują rolę wyżywienia rośliny 
[SAMEK, JANKOWSKI 1987]. U odmian tych tolerancja na chorobę wzrasta z 
wiekiem roślin i w okresie uprawy w polu plonują one stosunkowo dobrze. 

Materiał i metody 

Badanie odporności na Thielaviopsis basicola przeprowadzono w la
tach 1996-1998 w formie testu szklarniowego, według metody SAMEK i 
JANKOWSKIEGO [1987], z modyfikacjami. Do badań wytypowano 85 obiek
tów kolekcyjnych z adnotacjami na temat odporności oraz 10 odmian za
granicznych, sprowadzonych w ostatnich trzech latach ze względu na od
porność na choroby. Odmianami kontrolnymi były: Dragon Vert i Wikto
ria (kontrola odporna) oraz Virginia Joyner i Virginia SCR (kontrola po
datna). W 1996 roku przetestowano 38 odmian, w 1997 r. - 26 odmian, a 
w 1998 r. - 31 odmian. W przypadku stwierdzenia pełnej odporności daną 
odmianę testowano ponownie w następnym roku. 

Grzybnię szczepu Thielaviopsis basicola wyizolowanego z pola do
świadczalnego IUNG namnożono przez kilkakrotne pasażowanie na poży
wkę PDA (potato dextrose agar). Do sztucznego zakażania gleby używano 
wodnej zawiesiny zarodników. Uzyskano ją zmywając wodą czyste 10-
dniowe kultury grzyba. Ziemię zakażano dodając ok. 20 tysięcy zarodni
ków na 1 g gleby. Doświadczenie prowadzono w paletach wielokomórko
wych, wypełnionych ziemią zmieszaną z zawiesiną zarodników i z ziemią 
niezakażoną (kontrola). Obserwacje i pomiary wykonywano po ok. 34-36 
dniach od posadzenia, kiedy rośliny były w stadium rozsady. Po 10 roślin 
wyjmowano z ziemi zakażonej i niezakażonej, korzenie wypłukano i okreś
lono suchą masę pędów i korzeni. Aby ocenić odporność odmian porów-
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nywano masę pędów i korzeni roślin wyrosłych w zakażonym środowisku i 
roślin zdrowych. W tym celu określono współczynnik odporności pędów 
jako procentowy stosunek masy pędów rosnących w ziemi zakażonej i nie
zakażonej oraz współczynnik odporności korzeni, jako procentowy stosu
nek masy korzeni rosnących w ziemi zakażonej i niezakażonej . Porażenie 

korzeni określano średnią liczbą chlamydospor ( chlamydospory liczono 
pod mikroskopem na 4 roślinach każdej odmiany, w 4 polach widzenia 
dla każdej rośliny). Stopień porażenia roślin określano według 6-stopnio
wej skali GRUSEYOJA i in. (1960], zgodnie z którą: 

o 
0,1 -
1 
2 
3 
4 

korzenie zdrowe, 
ślady porażenia korzeni, 
porażenie obejmuje do 25% korzeni, 
26-50% korzeni porażonych, 
51-75% korzeni porażonych, 
powyżej 75% korzeni porażonych. 

Wyniki i dyskusja 

Odporność na zgorzel stwierdzono u 4 odmian przedstawionych w 
tab. 1. 

Tabela 1; Table 1 

Odmiany najbardziej odporne na Thielaviopsis basicola w latach 1996-1998 
Varieties showing highest resistance to Thielaviopsis basicola in 1996-1998 

Stopień Srednia liczba 
Odmiana Rok porażenia chlamydospor Uwagi 

Variety Year Disease Average number Notes 
severity of chlamydospores 

1996 o 0,0 -

1997 0,1 2,4 
rozszczepienie cechy odporności 

Wiktoria split of resistance trait 

1998 0,1 5,0 
rozszczepienie cechy odporności 

split of resistance trait 

1997 o 0,0 -
Tyk Kulak 90 

1998 0,1 4,9 -
1997 o 0,0 -

AC Gayed 
1998 o 0,0 -

TN 90 1998 o 0,0 -
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O odporności odmiany typu papierosowego jasnego Wiktoria donosi 
GAJOS w [1993] roku. W przypadku tej odmiany w 1996 roku nie stwier
dzono porażenia korzeni, natomiast w roku 1997 i 1998 część badanych 
roślin wykazała ślady czarnej zgnilizny korzeni, a część roślin była zdrowa. 
U tytoniu orientalnego odmiany Tyk Kułak 90 w 1997 nie było chlamydos
por na korzeniach, natomiast w 1998 roku stwierdzono ślady porażenia. 

Odmiana Tyk Kułak 90 pochodzi z dawnych Kresów Wschodnich, znajdu
je się w kolekcji od 1937 roku. Odmiana AC Gayed wykazała się odpo
rnością zarówno w 1997, jak i 1998 roku. Jest to odmiana o rodowodzie 
Coker 316 x BP 19 x Delgold, sprowadzona ostatnio z Kanady. Odmiana 
TN 90 (Tennessee 90), włączona do kolekcji w 1997 roku, pochodzi ze 
Stanów Zjednoczonych, gdzie wykazała się pełną odpornością na zgorzel 
[Hooo, SHEW 1996]. W naszym teście w 1998 roku również nie uległa po
rażeniu. 

Znaczna większość testowanych odmian została w różnym stopniu 
porażona (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Porażenie przez Thielaviopsis basicola w poszczególnych grupach użytkowych 
odmian Nicotiana, testowanych w latach 1996-1998 

Severity of infection by Thielaviopsis basicola across different types 
of tobacco tested in 1996-1998 

Liczba obser-
Liczba odmian porażonych w 

stopom: 
wowanych Number of varieties into diffcrcnt 

Grupa użytkowa odmian 
Type Number of 

screened 

discasc severity classcs: 

varieties o 0,1 1 2 3 4 

Papierosowe jasne; Flue-cured 44 o 5 16 10 12 1 

Orientalne; Oriental 18 o 8 6 4 o o 
Burley 10 o 5 4 1 o o 
Tytonie ciemne; Dark air-cured 13 o 6 3 3 1 o 
Odmiany zagraniczne sprowadzo-
ne; Foreign accessions 10 2 o 5 3 o o 

Razem; Total 95 2 24 34 21 13 1 

W grupie 24 odmian porażonych w stopniu 0,1 (ślady porażenia ko
rzeni) znajdowały się wyłącznie odmiany kolekcyjne, należące do różnych 
typów użytkowych (tab. 2). Odmiany porażone w stopniu bardzo słabym 
mogą być również bardzo przydatne dla hodowli. 
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Ze względu na to, że reagują one różnie na wzrost w środowisku 
zakażonym, a niektóre mają tzw. gospodarczą odporność, porównano 
wzrost odmian słabo porażonych w ziemi zakażonej i niezakażonej, okreś
lony współczynnikiem wzrostu pędu i korzeni (rys. 1-4). 

Wsród słabo porażonych odmian papierosowych jasnych lepszymi od 
wzorców współczynnikami wzrostu pędów i korzeni charakteryzowały się 2 
odmiany hodowli puławskiej: PTU 896 i PTU 996 (zarejestrowana jako 
Wilia), (rys. 1). 
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Wikt. ~ Dr. Vert PTU 896 PTU 996 V.Yel.Sp. V.Kazn.11I Virg. V.SCR 
Joyner 

• - Współczynnik masy pędu; Shoot weight ratio (%) 
D - Współczynnik masy korzeni; Root weight ratio (%) 

Rys. 1. Ocena wzrostu w środowisku zakażonym odmian słabo podatnych na 
Thielaviopsis basicola - tytonie papierosowe jasne 

Fig. 1. Growth ratc slightly susceptiblc flue-curcd varietes exposed to Thiela
viopsis basicola mfcction 

---·-----<Wzorce podatne 
-- Susceptible stadards 

Wikt. Dr. Vert H.Pul. Multan Multan Per. Perust. Perust. Multan Virg. V.SCR 
3800 82 83 Bulg. 2 Pul. 27 Joyner 

• - Współczynnik masy pędu; Shoot weight ratio (%) 
O - Współczynnik masy korzeni; Root weight ratio (%) 

Rys. 2. Ocena wzrostu w środowisku zakażonym odmian słabo podatnych na 
Thielaviopsis basicola - tytonie orientalne 

Fig. 2. Growth rate of slightly susceptible varietes exposed to Thielaviopsis 
basicola infection 



404 D. Laskowska, A Berbeć 

Odmiany orientalne wykazały dość duże zahamowanie wzrostu w 
środowisku zakażonym, żadna nie przewyższała obu wzorców odpornych 
pod względem współczynników wzrostu (rys. 2). Należąca do tej grupy 
odmiana Multan 27 została włączona do kolekcji w 1927 roku. O jej od
porności na zgorzel donosi LATUSZYŃSKI w [1958] roku. 

W grupie tytoni burley porażonych w stopniu bardzo słabym znalazły 
się odmiany S 49 (Burley 49) i Bursan, które według danych z literatury 
[HOFFBECK i in . 1965] powinny być całkowicie odporne na zgorzel. CLAY

TON [1969] podaje, że odporność odmiany Burley 49 uwarunkowana jest 
pojedynczą parą genów dominujących, pochodzących od N debneyi. W 
grupie tytoni burley dwie odmiany: S 61 i S 50 dorównywały wzorcowi 
'Dragon Vert' pod względem współczynnika wzrostu korzeni (rys. 3). 
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Fig. 3. 

Ocena wzrostu w środowisku zakażonym odmian słabo podatnych na 
Thielaviopsis basicola - tytonie burley 
Growth rate slightly susceptible varietes exposed to Thielaviopsis basi
cola infection 

W grupie tytoni ciemnych małym zahamowaniem wzrostu w środo
wisku zakażonym wyróżniała się odmiana Puławski 66 (rys. 4). 

Pozostałe testowane odmiany, mimo adnotacji o ich odporności, ule
gły porażeniu w większym stopniu. Np. odmiany Burley Harrow Velvet i 
Havana Resistant 211, które według LUCASA [1975] mają tolerancyjność na 
Thielaviopsis basicola kontrolowaną przez grupę genów recesywnych, były 
porażone, odpowiednio w stopniu 2 i 3. Powszechnie uprawiana odmiana 
Wiślica uległa porażeniu w stopniu drugim. Najsilniejszemu zainfekowaniu 
(w stopniu 4) uległa odmiana typu papierosowego jasnego - TG2B-6-1, 
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włączona do kolekcji w 1961 roku ze wzglt;du na odporność na zgorzel 
pochodzącą od gatunku dzikiego N glauca. 
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Fig. 4. 

Ocena wzrostu w środowisku zakażonym odmian słabo podatnych na 
Thielaviopsis basicola - tytonie ciemne 

Growth rate slightly susceptible air-cured varietes exposed to Thiela
viopsis basicola infection 

Podsumowanie 

1. Testowanie na czarną zgorzel korzeni 6-tygodniowych roślin w wa
runkach szklarniowych okazało się szybką i tanią metodą wstępnej 
oceny odmian kolekcyjnych na tę chorobę. 

2. Wytypowano odmiany odporne i słabo podatne, które powinny być 
ponownie przebadane pod względem odporności na Thielaviopsis 
basicola w formie testu szklarniowego i na polu. 

3. Żadna ze starych odmian kolekcyjnych ocenianych w przedstawio
nym teście nie była w pełni odporna na Thielaviopsis basicola. 

4. Z grupy 10 odmian zagranicznych ostatnio sprowadzonych do ko
lekcji - AC Gayed wykazała się odpornością w 2 latach badań, a 
odmiana TN 90 w jednym roku i wymaga ponownego przetestowania. 

5. Z 24 odmian porażonych w bardzo słabym stopniu, najmniejszym 
zahamowaniem wzrostu pędu w środowisku zakażonym charakte-
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ryzowały si~ odmiany: PTU 896 i PTU 996 z grupy tytoni papiero
sowych jasnych oraz tytoń ciemny odmiany Puławski 66 i jako posia
dające tzw. gospodarczą odporność na Thielaviopsis basicola mogą 
być cenne dla hodowli. 

6. Wszystkie odmiany, nawet te odporne, wykazywały zahamowanie 
wzrostu w środowisku zakażonym w porównaniu do niezakażonego, 
co prawdopodobnie świadczy o ich wrażliwości na toksyny wydziela
ne przez grzyba Thielaviopsis basicola. 
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Streszczenie 

Jedną z najgroźniejszych chorób atakujących rośliny tytoniu w stadium roz
sady i na polu jest w ostatnich latach czarna zgnilizna korzeni, której sprawcą jest 
grzyb Thielaviopsis basicola Ferr. Obecnie brak jest użytkowanych gospodarczo 
polskich odmian w pełni odpornych na tę chorobę. 

Celem badań było poszukiwanie źródeł odporności na Thielaviopsis basicola 
wśród odmian należących do puławskiej kolekcji tytoniu. 

Doświadczenie prowadzono w latach 1996-1998 w formie testu szklarnio
wego, przy wysokim stężeniu inokulum Thielaviopsis basicola, w obecności od
mian kontrolnych. 

Żadna z ocenianych starych odmian kolekcyjnych nie była w pełni odporna 
na Thielaviopsis basicola. Z odmian zagranicznych ostatnio sprowadzonych do 
kolekcji - AC Gayed wykazała się odpornością w ciągu 2 lat badań, a TN 90 w 
jednym roku i wynik ten wymaga potwierdzenia. Z 24 odmian porażonych w bar
dzo słabym stopniu najmniejszym zahamowaniem wzrostu pędu w środowisku 
zakażonym charakteryzowały sic, odmiany: PTU 896 i PTU 996 z grupy tytoni 
papierosowych jasnych oraz tytoń ciemny odmiany Puławski 66, i jako posiadają
ce tzw. gospodarczą odporność na Thielaviopsis basicola mogą być cenne dla ho
dowli . 

PRELIMINARY ASSESSMENT OF RESISTANCE TO BLACK ROOT 
ROT (Thielaviopsis basicola Ferr.) AMONG TOBACCO COLLECTION 

VARIETIES IN THE GREENHOUSE TEST 

Key words: 

Dorota Laskowska, Apoloniusz Berbeć 
Department of Breeding and Production of Special Crops, 

Institute of Soi! Science and Plant Cultivation, Puławy 

tobacco varieties collection, black root rot , resistance of varieties 

Summary 

Black root rot caused by the Thielaviopsis basicola fungus is currently one 
of major seedbed and field diseases of tobacco in Poland. At present, full resi
stance is lacking among the Polish commercial tobacco cultivars. 

The aim of study was to look for the sources of resistance to Thielaviopsis 
basicola among the varieties hcld at the tobacco germplasm collection of Puławy . 

Screening for resistance of tobacco varieties including disease controls was 
run in the ycars 1996-1998. The test was performed in the greenhouse at high 
Th. basicola inoculum concentration. 

None of the collection varieties was immune to Th. basicola . Of the recent 
foreign accessions AC Gayed showed good resistance over two years of the stu-
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ryzowały się odmiany: PTU 896 i PTU 996 z grupy tytoni papiero
sowych jasnych oraz tytoń ciemny odmiany Puławski 66 i jako posia
dające tzw. gospodarczą odporność na Thielaviopsis basicola mogą 
być cenne dla hodowli. 

6. Wszystkie odmiany, nawet te odporne, wykazywały zahamowanie 
wzrostu w środowisku zakażonym w porównaniu do niezakażonego, 
co prawdopodobnie świadczy o ich wrażliwości na toksyny wydziela
ne przez grzyba Thielaviopsis basicola. 
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