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Międzynarodowy piąty Kongres Fitopatologiczny został zorganizowany we 
Włoszech, na Sycylii w dniach od 18 do 23.09.2000 roku. Miejscem obrad były 
dwa starożytne, małe miasta: Taormina i Giardini-Naxos, leżące u podnóża 
wulkanu Etna. Miejscowości te są obecnie dużą atrakcją turystyczną, a także 
miejscem spotkań artystów, poetów, malarzy i naukowców. Klimat Sycylii okreś-
lany jest jako śródziemnomorski i subtropikalny.  

Głównym tematem piątego Kongresu Fitopatologicznego była „Bioróżnorod-
ność w Fitopatologii” (Biodiversity in Plant Pathology). Sesje zostały podzielone 
na części wykładowe i plakatowe. Tematyka wykładów dotyczyła:  
• Badań nad patogenami,  
• Interakcji roślina – patogen, 
• Odporności na choroby,  
• Biologicznej ochrony.  

Sesja plakatowa miała tematycznie taki sam charakter jak część wykładowa. 
Na Kongresie wygłoszono 66 referatów i pokazano 421 plakatów. Niektóre z prac 
prezentowały istotny postęp w fitopatologii w związku z czym zasługują na krótkie 
omówienie.  

Badania nad patogenami i antagonistami pochodzenia grzybowego 
Okumara i in. (2000) przedstawili pracę dotyczącą patogena Verticillium 

albo-atrum. Autorzy zanalizowali 21 patotypów przy użyciu następujących metod: 
wegetatywnej zgodności grzybniowej (VCGs – Vegetative Compatibility Groups), 
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP (Restraction Fragment 
Length Polymorphisms) oraz IGS-RFLP (Inter Genic Spacer region). Autorzy 
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stwierdzili wysoką zgodność wyników z poszczególnych analiz pozwalającą na 
określenie przynależności do odpowiedniej grupy patogenicznej Verticillium albo-
atrum. Badane izolaty pochodziły ze środkowej części wyspy Hokkaido i zostały 
sklasyfikowane w dwóch grupach: alfalfa patotypy VCGJ01 i ziemniaczane 
patotypy VCGJ02. Inna grupa japońska (Sugimato i in. 2000) przy pomocy podob-
nych metod wyróżniła kompleks haplotypów Verticillium lecanii.  

Ośrodek krakowski PAN (Marcińska i in. 2000) zaprezentował badania nad 
mikotoksynami, wykorzystując do tego celu technikę in vitro. Analizowano rozwój 
tkanki kalusowej pszenicy po dodaniu fitohormonalnej substancji zerolenonu 
(ZEN), otrzymanej z grzyba Giberella zea (Fusarium graminearum). Substancja ta 
posiada specyficzne własności fizjologiczne i w wysokich stężeniach przyczynia 
się między innymi do silnej deformacji roślin. Przy niższych stężeniach działanie 
jej zbliżone jest do efektów towarzyszących auksynom i innym związkom 
chemicznym wykazującym podobne działanie, jak np. 2,4 D (kwas 2,4 dwu-
fenoksyoctowy). W podsumowaniu autorzy proponują stosowanie zamiennie 
zerolenon zamiast „auksyny” 2,4 D, w celu prawidłowego rozwoju tkanki kalu-
sowej, a następnie roślin.  

Enzymy chitynolityczne i glukanolityczne z gatunku Trichoderma spp. 
spełniają podstawową rolę w antagonistycznych własnościach przeciwko innym 
grzybom. Zagadnienie to zostało zaprezentowane przez Castoria i in. (2000). 
Autorzy wyizolowali geny kodujące antagonistyczne białka, które wstrzymywały 
rozwój patogenicznych grzybów. Dodatkowo naukowcy ci, na drodze selekcji 
wyizolowali nowy szczep grzyba Trichoderma harzianum o silnych własnościach 
antagonistycznych, który już obecnie znalazł zastosowanie w biologicznej ochronie 
roślin. Do oprysku można stosować zarodniki lub pohodowlany filtratrat grzyba.  

Minardi i in. (2000) za pomocą analizy AFLP (Amplified Fragment Lenght 
Polymorphism) określili międzygatunkową różnorodność Conithyrium minitans. 
Autorom przeświecały dwa cele. Pierwszy to indywidualna identyfikacja szczepów 
grzyba według międzynarodowego programu NTSY (Numerical Taxonomy and 
Multivariate Analysis System), a drugi to wykorzystanie C. minitans jako natu-
ralnego antagonisty w stosunku do różnych grzybów, a szczególnie do Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary. Do analiz C. minitans wykorzystano dwa enzymy 
restrykcyjne EcoR1/Msel oraz E42/M24 i selektywne startery do amplifikacji 
DNA. Po analizie otrzymano 94 prążki wielkości 80–1000 pz. Bez względu na 
wielkość monomorficznego lub polimorficznego DNA wszystkie fragmenty 
zostały dołączone, każdy oddzielnie, do plazmidowego DNA. Przedstawiona praca 
może mieć duże znaczenie praktyczne przy konstruowaniu genów, których 
produkty białkowe będą odpowiedzialne za antagonizm w stosunku do bardzo 
groźnego patogena, jakim jest S. sclerotiorum.  
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Patogeny pochodzenia bakteryjnego i transformacja 
Interesujące prace w zakresie poznania patogena Agrobacterium spp. zapre-

zentowali badacze włoscy (Raio i in. 2000) i hiszpańscy (Lastra i in. 2000). Pierwsi 
na podstawie wykonanych analiz PCR i RFLP rybosomalnego regionu 16S  
u 60 szczepów Agrobacterium odszukali nowy gatunek A. tumefaciens. Drudzy 
podanymi powyżej metodami, analizując 145 szczepów Agrobacterium spp. 
scharakteryzowali populację pod względem jej patogenicznosci.  

Również badacze z ośrodków Włoch i Hiszpanii (Hermosa i in. 2000) 
wspólnie przedstawili badania związane z inhibitorami proteaz. Wyizolowali 
trypsynę i chemotrypsynę z patogenicznych grzybów oraz ze szkodników 
owadzich. Autorzy przyznają, że jakkolwiek mechanizm molekularny działania 
inhibitorów proteaz (PIs, Proteinase Inhibitors) nie jest jasny, to działanie obronne 
przeciw patogenom grzybom jest zauważalne. W następstwie proponują wyizolo-
wanie genów odpowiedzialnych za biosyntezę inhibitorów i wykorzystanie ich 
poprzez transformację do hodowli roślin o podwyższonej odporności.  

Włoch Lupotto i in. (2000) korzystając ze standardowej balistycznej techniki 
wstrzeliwania DNA, przenieśli z kukurydzy do ryżu gen b32 odpowiedzialny za 
syntezę RIP (Ribosom Inactivating Protein). Syntetyzowane białko b32 było 
odpowiedzialne za odporność roślin na patogeniczną grupę (AG-4) grzybów 
Rhizoctonia solani. Pięciotygodniowe transgeniczne rośliny ryżu T2 w warunkach 
szklarniowych charakteryzowały się podwyższoną odpornością na R. solani.  

Na Kongresie zaprezentowano siedem prac dotyczących badań nad fito-
plazmami. Zdecydowana większość z nich to takie, w których próbowano 
poszukać metod pozwalających na sklasyfikowanie patogena. Hiszpanie Abad 
Campos i in. (2000) wykonali badania mające na celu odróżnianie szczepów 
fitoplazm występujących na drzewach owocowych. Do diagnozy wykorzystali 
zestaw odczynników identyfikujący patogena oraz endonukleazy Alu1 i Mse1. 
Analizy te pozwoliły na zidentyfikowanie trzech grup fitoplazm: AY-Aster 
Yellow, AP-Apple Proliferation i S-Stolbur.  

Marzachi i in. (2000) z Włoch, wykorzystując proces PCR amplifikowali nie-
rybosomalne DNA (większość światowych opracowań dotyczy rybosomalnego 
DNA) dla odróżniania szczepów fitoplazm z grupy XIIA. Prace prowadzone były 
wieloaspektowo od hybrydyzacji znakowanym DNA poprzez testy ELISA. 
Wykonane badania pozwoliły na zaprojektowanie starterów do PCR, które w przy-
szłości według autorów będzie można wykorzystać w praktyce, w celu stwier-
dzenia obecności samego patogena, jak również jego patogenicznych szczepów.  

Także Włosi Bertaccini i in. (2000) przedstawili prace pozwalające na 
utrzymanie w kulturach in vitro fitoplazm taksonomicznie różnych grup oraz 
subgrup. Stosowali oni porażone rośliny barwinka różowego — Catarantus roseus 
jako uniwersalnego wektora fitoplazm. Rośliny wspólnie z patogenem rosły na 
pożywkach agarowych MS wzbogaconych w BAP o koncentracji 0,5 mg/l. 
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Obecnie włoscy naukowcy w kolekcji in vitro posiadają 67 szczepów fitoplazm  
z Niemiec, 31 z Włoch, 5 z Anglii oraz 1 szczep z Chin. Identyfikacji posz-
czególnych grup fitoplazm dokonali przy pomocy RFLP oraz PCR ze znanymi 
rybosomalnymi starterami.  

W zakresie badań nad efektami towarzyszącymi porażeniu fitoplazmami 
Starzycki i Starzycka (2000) przedstawili pracę o deformacjach rodziców i potom-
stwa rzepaku zakażonych przez Phytoplasma sp. Autorzy przy użyciu dwóch  
par starterów odróżniających fitoplazmatyczne DNA, zidentyfikowali patogena  
w rzepaku ozimym. Z roślin porażonych otrzymali nasiona. Większość z nich była 
zniekształcona i popękana. Po wysianiu w warunkach szklarniowych otrzymali 
70% roślin normalnych i 30% z objawami staśmienia. Formy staśmione zapylali 
wsobnie oraz pobrali z nich mikrospory do hodowli in vitro. Wszystkie otrzymane 
rośliny haploidalne, w liczbie około 200 były silnie zniekształcone i nie posiadały 
wyróżnionego stożka wzrostu pędu. Identyczne objawy towarzyszyły obserwo-
wanym 453 roślinom diploidalnym, które otrzymali z nasion z chowu wsobnego. 
Dodatkowo z roślin porażonych fitoplazmami, otrzymali klony rzepaku, u których 
na skutek prowadzonej hodowli z antybiotykami ustąpiły objawy chorobowe.  

Patogeny pochodzenia wirusowego 
Interesującą pracę przedstawili wspólnie naukowcy włoscy i francuscy 

(Rubino i in. 2000) w zakresie poznania mechanizmu niszczenia mitochondriów  
u ryżu przez wirus CIRV (Carnation Italian Ringspot virus). Stwierdzili oni 
destrukcyjne działanie białka o masie cząsteczkowej 36 kD na błony mito-
chondrialne. Białko syntetyzowane było w wyniku otwarcia ORF1 (Open Reading 
Frame) wirusa. Skład aminokwasowy białka pozwolił na zidentyfikowanie genu  
u CIRV. W dalszej części badań gen kodujący wspomniane białko został 
przeniesiony do plazmidu. Do genu dołączono promotor CaMV35S i tak skonstru-
owany plazmid przeniesiono do Agrobacterium tumefaciens. Po transformacji 
roślin w wyniku ekspresji nowo wprowadzonego genu otrzymano to samo białko  
o masie cząsteczkowej 36 kD, które było odpowiedzialne za proliferacje błon 
mitochondrialnych u ryżu.  

Organizatorzy Kongresu Fitopatologicznego EFPP 2000 bardzo dobrze 
przygotowali sesje plenarne i plakatowe. Wśród naukowych doniesień dominowały 
prace, których wyniki ściśle wiązały się z markerami molekularnymi oraz 
analizami DNA typu RAPD, AFLP czy mikrosatelitarnym DNA.  

Materiały konferencyjne 
Biodiversity in Plant Pathology. Book of Abstracts 

 


