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od koniec XVIII w. wyselekcjonowane 
formy ziemniaka (Solanum tuberosum 
L.), zaadaptowane do długiego dnia w 

Europie, zaczęły się rozpowszechniać na 
naszym kontynencie poza ogrodami bota-
nicznymi (Bradshaw, Mackay 1994). W la-
tach 40. XIX w. ziemniak w niektórych kra-
jach stanowił już podstawę pożywienia. Mi-
mowolna introdukcja do Europy kolejnego 
gatunku z Ameryki Południowej, Phytophtho-
ra infestans (Mont.) de Bary, należącego do 
grupy Oomycetes, trafiła więc na podatny 
grunt i przyniosła w tym czasie epidemię 
zarazy ziemniaka znaną jako Wielki Głód. W 
Irlandii milion osób zmarło z głodu, a 1,5 
miliona było zmuszonych do emigracji (Ri-
staino i in. 2001). Od tego czasu zaraza zna-
lazła się w centrum uwagi fitopatologii i do 
dzisiaj pozostaje najważniejszą pod wzglę-
dem ekonomicznym chorobą ziemniaka, 
przynoszącą straty plonu i generującą wyso-
kie koszty ochrony chemicznej upraw. 

Przybycie P. infestans do Europy, naj-
prawdopodobniej z Ameryki Środkowej lub 
Południowej, na początku XIX w. nie było 
ostatnią migracją tego organizmu. Z Europy 
patogen dotarł wszędzie tam, dokąd podró-
żowały europejskie sadzeniaki, w tym także 
do Ameryki Północnej. Początkowo były roz-
powszechnione jedynie izolaty P. infestans 
typu kojarzeniowego A1, a co za tym idzie 
rozmnażanie płciowe tego heterotallicznego 
organizmu nie było znane i był on zaliczany 
do grupy grzybów niedoskonałych.  

Drugi typ kojarzeniowy P. infestans, A2, a 
także proces rozmnażania płciowego odkryto 
w Meksyku dopiero w wieku XX (Niederhau-

ser 1956). Późniejsze badania P. infestans i 
organizmów pokrewnych wyłączyły tę grupę 
z królestwa grzybów, a niedawne zsekwen-
cjonowanie kilku genomów z tej grupy (m. in. 
genomu P. infestans) zdecydowanie po-
twierdziło jej odrębność (Haas i in. 2009).  

W późnych latach 70. XX w. nastąpiła 
druga ważna migracja P. infestans. Izolaty 
typu kojarzeniowego A2 wydostały się z 
Meksyku w porażonych bulwach sprowa-
dzonych do Europy, skąd ponownie rozprze-
strzeniły się wraz z eksportowanymi sadze-
niakami (Fry i in. 1993). Kolejne migracje, o 
bardziej lokalnym charakterze, sprawiły, że 
do niedawna w skład populacji P. infestans 
w większości miejsc na świecie, w tym w 
Europie i w Polsce, wchodziły silnie zróżni-
cowane genetycznie izolaty obu typów koja-
rzeniowych, jednak z przewagą A1. Wyjątek 
stanowiły Meksyk i kraje skandynawskie, 
gdzie stosunki typów kojarzeniowych P. infe-
stans A1:A2 były zbliżone do 1:1 (Cooke i in. 
2012).  

Niedawno ukazały się doniesienia o ko-
lejnych istotnych zmianach w składzie euro-
pejskiej populacji P. infestans, które rozpo-
częły się najprawdopodobniej ok. roku 2003. 
Do ich wykrycia przyczyniło się niewątpliwie 
zastosowanie markerów SSR (ang. Simple 
Sequence Repeat) w badaniach izolatów P. 
infestans. Markery te pozwalają wykryć róż-
nice w DNA poszczególnych osobników, ale 
także grupować genetycznie podobne osob-
niki, śledzić ich migracje i oceniać, jak się 
rozmnażają. Najnowsze zmiany w popula-
cjach P. infestans są, jak dotąd, najlepiej 
udokumentowane we Francji, Wielkiej Bryta-
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nii i Holandii. Celem niniejszej pracy jest 
przybliżenie czytelnikowi tych zmian w popu-
lacjach P. infestans, które jeśli sięgną na-
szego kraju, mogą stanowić poważny pro-
blem w hodowli i produkcji ziemniaków. 
Zmiany te mogą wpłynąć na odporność od-
mian na P. infestans oraz sprawić, że meta-
laksyl przestanie być efektywnym składni-
kiem środków do zwalczania zarazy ziem-
niaka. 

Francja. Do roku 2003 izolaty P. infe-
stans typu kojarzeniowego A2 były tu rzad-
kością (Lebreton i in. 1998, Montarry i in. 
2008), jednak począwszy od tego roku, ich 
liczba w ocenianych próbach zaczęła szybko 
rosnąć. Szczegółowe badania na ten temat 
przeprowadzono w latach 2004-2005 w 
dwóch najważniejszych rejonach produkcji 
ziemniaków we Francji: na północy w Nord-        
-Pas-de-Calais) i na zachodzie w Bretanii 
(Montarry i in. 2010). Zebrano wtedy 220 
izolatów P. infestans z 20 pól, na których 
była uprawiana bardzo popularna w tym kra-
ju i bardzo podatna na zarazę ziemniaka 
odmiana Bintje. Oceniono typ kojarzeniowy i 
zróżnicowanie genetyczne tych izolatów, 
stosując osiem markerów SSR. Okazało się, 
że należą one do dwóch odrębnych grup.  

Grupa pierwsza, określana jako A, to izo-
laty, które zasiedlały Francję przed rokiem 
2003, o dominującym typie kojarzeniowym 
A1. Grupa B natomiast to izolaty przeważnie 
typu kojarzeniowego A2, które dokonały in-
wazji w latach 2004-2005, rozprzestrzeniając 
się z Nord-Pas-de-Calais do Bretanii. Izolaty 
z grupy B w 2004 r. były wykrywane jedynie 
na północy, a w 2005 zdominowały już obie 
prowincje. 

W obrębie każdej z grup izolaty były do 
siebie bardzo podobne, co wskazuje, że 
choć obydwa typy kojarzeniowe współwy-
stępowały, to jednak patogen rozmnażał się 
bezpłciowo, generując szereg bardzo po-
dobnych osobników. Autorzy tej pracy nie 
rozstrzygnęli, co było przyczyną tej inwazji i 
wzrostu częstości typu kojarzeniowego A2, 
jednak jako potencjalne przyczyny podają: 
większą agresywność izolatów z grupy B, 
lepszą przeżywalność z sezonu na sezon lub 
bardziej wydajną produkcję zarodników i 
kolonizację nowych plantacji ziemniaka w 
porównaniu z wypieraną grupą A (Montarry i 

in. 2010). Zagadką pozostaje również, skąd 
wzięły się izolaty grupy B. 

Wielka Brytania. Tutaj w latach 2003-          
-2008 zebrano aż 4654 izolaty P. infestans z 
1100 miejsc i przetestowano je przy użyciu 
12 markerów SSR (Cooke i in. 2012). Mię-
dzy rokiem 2005 a 2008 nastąpiła olbrzymia 
zmiana w strukturze genetycznej populacji 
tego organizmu. Podobnie jak we Francji 
wzrósł udział typu kojarzeniowego A2, jed-
nak jednocześnie odnotowano, że coraz 
więcej zebranych izolatów jest genetycznie 
identycznych. Zaczął się szerzyć jeden ge-
notyp P. infestans, nazwany 13_A2, typu 
kojarzeniowego A2 i odporny na metalaksyl 
(aktywny składnik niektórych środków do 
zwalczania zarazy ziemniaka). Nazywano go 
także Niebieską 13 (ang. Blue 13) lub „su-
perzarazą” (ang. Superblight). W roku 2006 
13_A2 dominował w Anglii już od późnego 
maja, podczas gdy w Szkocji pierwsze prób-
ki tego genotypu zebrano pod koniec sierp-
nia, co było zgodne z wzorem rozprzestrze-
niania się epidemii zarazy ziemniaka w tym 
roku. W 2008 już ponad 75% wszystkich 
brytyjskich izolatów P. infestans należało do 
tego właśnie genotypu.  

Genotyp 13_A2 pochodzi najprawdopo-
dobniej z Holandii lub Niemiec, gdyż to w 
tych krajach był wykryty w próbkach z roku 
2004, a więc przed pojawieniem się w Wiel-
kiej Brytanii. Wykazano, że powodem sze-
rzenia się tego genotypu P. infestans może 
być większa agresywność reprezentujących 
go izolatów w porównaniu z innymi izolatami, 
obserwowana zwłaszcza w niższych tempe-
raturach. Genom jednego z izolatów 13_A2 
został zsekwencjonowany i wykazano, że w 
porównaniu z innymi izolatami jest on wypo-
sażony w większą liczbę bardzo zróżnico-
wanych genów zaangażowanych w interak-
cje z rośliną, tzw. efektorów (Cooke i in. 
2012). Ta olbrzymia zmiana w brytyjskiej 
populacji P. infestans nie pozostała bez 
wpływu na odporność odmian ziemniaka; 
zaobserwowano, że odporne wcześniej od-
miany stawały się podatne na izolaty geno-
typu 13_A2.  

W latach 2008-2010 przetestowano w 
ścisłych doświadczeniach polowych z uży-
ciem P. infestans 13_A2 49 odmian o odpor-
ności wyższej niż 5 (w skali 9-stopniowej, 
gdzie 9 oznacza najwyższą odporność) oraz 



Ziemniak Polski 2013 nr 2 9 

42 różnorodne nowe odmiany (Lees i in. 
2012). Średnie oceny odporności 49 odpor-
nych wcześniej odmian w większości wy-
padków uległy istotnemu obniżeniu, często 
nawet o cztery punkty (np. odm. Galactica, 
Lady Balfour, Setanta czy Stirling). Odpor-
ność jedynie trzech odmian (Sarpo Mira, 
Black Castle i Roslin Eburu) nie zmieniła się, 
a być może nawet nieznacznie wzrosła przy 
zastosowaniu  P. infestans 13_A2 (Lees i in. 
2012). 

Holandia. W latach 2000-2009 zebrano i 
przetestowano z użyciem markerów SSR 
652 izolaty P. infestans z pięciu regionów 
kraju (Li i in. 2012). Znalazły się wśród nich 
także izolaty należące do genotypu 13_A2 
nazywanego tu NL-001, które po raz pierw-
szy pojawiły się w roku 2004 w dwóch regio-
nach jednocześnie. Genotyp ten, choć naj-
liczniej reprezentowany w populacji holen-
derskiej (144 izolaty), nigdy jej nie zdomino-
wał w takim stopniu jak w Wielkiej Brytanii, 
jednak mimo to autorzy określają jego poja-
wienie się mianem dramatycznej zmiany w 
populacji. Stosunkowo liczne w Holandii były 
także izolaty dwóch innych genotypów: NL-        
-005 i NL-008, do których zaliczono odpo-
wiednio 15 i 43 izolaty. Pozostałe izolaty były 
bardzo zróżnicowane genetycznie (Li i in. 
2012). 

Skład polskiej populacji P. infestans jest 
monitorowany w IHAR-PIB w ramach zada-
nia Programu Wieloletniego 3-6-00-0-01 
„Monitorowanie i ocena zmian w populacjach 
gospodarczo ważnych patogenów pocho-
dzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybo-
wego oraz szkodliwych owadów na planta-
cjach ziemniaka”. W badaniach ocenia się 
typ kojarzeniowy, agresywność, wirulencję i 
odporność na metalaksyl zbieranych co roku 
izolatów. W ramach rozpoczętego w roku 
2012 projektu badawczego finansowanego 
przez NCBiR FACCEJPI/02/2012 „Modelo-
wanie europejskiego rolnictwa dla bezpie-
czeństwa żywności w zmieniającym się kli-
macie” będzie się natomiast oceniać zróżni-
cowanie genetyczne izolatów P. infestans 
przy użyciu markerów SSR. Jak dotąd pol-
ska populacja P. infestans składa się z bar-
dzo różnorodnych izolatów, w większości 
typu A1. Genotyp 13_A2 został wykryty w 
Polsce u nielicznych izolatów i celem na-
szych badań jest m.in. odnotowanie, czy 

genotyp ten szerzy się i zagraża odporności 
odmian ziemniaka. Ważne jest, by hodowcy i 
producenci ziemniaków w Polsce mieli świa-
domość, że P. infestans w Europie Zachod-
niej zmienia się, a zmiany te niekorzystnie 
wpływają na odporność odmian i skutecz-
ność metalaksylu w zwalczaniu zarazy. Co 
więcej, nowe genotypy P. infestans, takie jak 
13_A2, są zdolne do migracji i są już w Pol-
sce wykrywane. Jak dotąd genotypy te nie 
szerzą się i nie dominują w polskiej popula-
cji, jednak P. infestans to patogen bardzo 
dynamiczny i sytuacja może się zmienić. 
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