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imo że główne zainteresowanie ho-
dowców skupia się na uzyskaniu 
ziemniaków o ulepszonych cechach 

agronomicznych i jakościowych, takich jak 
wysokość plonu czy dobry smak, to najwięk-
szym wyzwaniem wciąż pozostaje otrzyma-
nie odmian o trwałej i wysokiej odporności 
na Phytophthora infestans. Uprawa takich 
odmian ograniczyłaby koszty ochrony che-
micznej oraz straty plonu, jakie powoduje 
zaraza ziemniaka, a które szacuje się na 
ponad miliard euro w skali Unii Europejskiej 
(Haverkort i in. 2008). Jest to jednak założe-
nie teoretyczne. O zawiłości tego zagadnie-
nia może świadczyć fakt, że pierwszych ob-
serwacji symptomów chorobowych dokona-

no 167 lat temu, a wysiłki nad stworzeniem 
odmiany o trwałej i wysokiej odporności na 
ten patogen trwają do dziś. Celem niniejsze-
go opracowania jest przedstawienie dzisiej-
szego stanu badań nad uzyskaniem modyfi-
kowanych genetycznie ziemniaków odpor-
nych na P. infestans. 

Tradycyjna hodowla odpornościowa jest 
czasochłonna, a uzyskanie odmiany o trwa-
łej i wysokiej odporności nie jest prostym 
procesem. Źródłem odporności na P. infe-
stans są dzikie, południowoamerykańskie 
gatunki ziemniaka, które wprawdzie nie ule-
gają porażeniu, ale nie posiadają również 
korzystnych cech agronomicznych. Wyko-
rzystanie dzikich form ziemniaka w hodowli 
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może być równoznaczne z wprowadzeniem 
niekorzystnych cech, takich jak drobne bulwy 
lub wysoka zawartość glikoalkaloidów. 
Ograniczeniem w postępie hodowlanym wy-
nikającym w wykorzystania dzikich form So-
lanum jest sprzężenie korzystnych cech z 
niepożądanymi (Zimnoch-Guzowska, Gołę-
biewska 2011), a także bariera krzyżowalno-
ści spowodowana brakiem kompatybilności 
bielma lub różną ploidalnością (liczbą garni-
turów chromosomowych w komórce).  

Przykładem może być cykl hodowlany, 
który doprowadził do uzyskania odmiany 
Bionica. Odporność odmiany Bionica pocho-
dzi z dzikiego gatunku S. bulbocastanum. 
Gatunek ten nie krzyżuje się bezpośrednio z 
ziemniakiem uprawnym, dlatego też ko-
nieczne było przeprowadzenie serii krzyżo-
wań pomostowych między gatunkami S. 
acaule, S. bulbocastanum, S. phureja i S. 
tuberosum. Krzyżowanie pomostowe umoż-
liwia ominięcie bariery krzyżowalności i po-
lega na wprowadzeniu do cyklu hodowlane-
go takich gatunków, które będą w stanie 
krzyżować się zarówno z donorem pożąda-
nych cech, jak i ich biorcą. Krzyżowania 
przeprowadzono w latach 60. XX w., a reje-
stracja odmiany nastąpiła w roku 2008. Aby 
uzyskać odmianę Bionica, konieczne było 
krzyżowanie materiałów przez pięć pokoleń 
(Lammerts van Bueren i in. 2008, potato 
pedigree database). Jej odporność na P. 
infestans jest determinowana pojedynczym 
genem Rpi-blb2 (Haverkort i in. 2009), jed-
nak Bionica posiada również inne geny po-
chodzące z S. bulbocastanum, niezaanga-
żowane w warunkowanie odporności na za-
razę ziemniaka.  

W porównaniu z tradycyjną hodowlą, 
gdzie problem stanowi sprzężenie cech po-
żądanych z niepożądanymi, transformacja 
genetyczna jest szybką i efektywną techniką 
i może posłużyć do wprowadzania wyłącznie 
wybranych genów odporności do już istnie-
jących odmian komercyjnych. Aby było to 
możliwe, gen musi być sklonowany, tzn. wy-
izolowany z genomu tak, by można było go 
namnażać. Roślina zyskuje wyłącznie cechy 
warunkowane przez ten gen, a problem 
sprzężenia pożądanej cechy z cechami nie-
korzystnymi zostaje wyeliminowany (Halter-
man i in. 2008). Gen odporności na zarazę 
ziemniaka Rpi-blb2 został sklonowany (van 

der Vossen i in. 2005). Obecnie jest możliwe 
wprowadzenie go do rośliny bez jednocze-
snego wprowadzania genów warunkujących 
cechy, które z punktu widzenia hodowcy są 
niepożądane.  

Transfer genów odbywa się za pomocą 
mikrowstrzeliwania lub wektorowej metody z 
udziałem bakterii Agrobacterium sp. Mikro- 
wstrzeliwanie przeprowadza się za pomocą 
specjalnego działka, którym „bombarduje 
się” tkankę rośliny biorcy pociskami z wol-
framu lub złota opłaszczonymi DNA transge-
nu. Pociski umożliwiają wprowadzenie DNA 
w obszar jądra komórkowego, gdzie nastę-
puje włączenie go do genomu biorcy.  

Druga metoda opiera się na użyciu bakte-
rii glebowych Agrobacterium tumefaciens i 
Agrobacterium rhizogenes. W toku ewolucji 
gatunki te rozwinęły zdolność do kolonizacji 
rośliny poprzez wprowadzenie odcinka swo-
jego DNA (T-DNA) do genomu gospodarza. 
Bakterie modyfikują w ten sposób meta-
bolizm rośliny, przystosowując go do wła-
snych celów. Wykorzystanie Agrobacterium 
jako wektora jest możliwe dzięki modyfikacji 
odcinka T-DNA. Geny bakteryjne są usuwa-
ne, a na ich miejsce wprowadzane nowe 
geny (transgeny), które planuje się przenieść 
do rośliny (Klein 1996).  

Proces obejmuje zintegrowanie dodawa-
nego genu z genomem rośliny biorcy, rege-
nerację transformantów oraz sprawdzenie, 
czy oczekiwana cecha podlega ekspresji. 
Trudnością w tym wypadku jest głównie 
efektywność procesu transformacji. Trans-
formowanie rośliny nie oznacza, że nowy 
gen działa zgodnie z oczekiwaniami. Przy-
kładem może być odporność na zarazę ko-
mercyjnych odmian ziemniaka uzyskana 
dzięki wprowadzeniu genu RB pochodzące-
go z S. bulbocastanum. W dzikim gatunku 
gen ten warunkuje wysoką odporność naci i 
bulw, jednak po wprowadzeniu go do odmian 
Katahdin, Superior, Russet Burbank i Dark 
Red Norland jedynie nać była odporna. Pa-
togen był w stanie porazić bulwy prawdopo-
dobnie z powodu niestabilności białka pro-
dukowanego przez gen RB. Uważa się jed-
nak, że jest to cenne źródło odporności, po-
nieważ znacząco redukuje rozwój choroby. 
Rośliny transformowane oraz nie zawierają-
ce genu odmiany kontrolne po 10 dniach od 
inokulacji P. infestans oceniano w skali 1-9, 
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gdzie 1 oznacza całkowite porażenie, a 9 – 
rośliny odporne. Oceny linii transformowa-
nych zawierały się w przedziale 6,6-7,6, 
podczas gdy rośliny kontrolne oceniono za-
ledwie na 1,0-1,3. Co ważne, wprowadzenie 
genu RB do przytoczonych odmian nie po-
wodowało istotnych zmian wielkości plonu 
(Halterman i in. 2008). 

Istnieją przypuszczenia, że rośliny wyka-
zują trwalszą odporność w warunkach polo-
wych, jeśli posiadają kilka genów odporności 
na szerokie spektrum izolatów P. infestans. 
Za tą hipotezą przemawia fakt, że w naturze 
często obserwuje się sytuacje, kiedy gen 
odporności nie występuje pojedynczo w wy-
soko odpornej roślinie. Umieszczenie kilku 
genów odporności, warunkujących brak po-
rażenia, na wiele różnych izolatów P. infe-
stans w pojedynczym genotypie ziemniaka 
wydaje się najlepszą strategią. Działanie 
takie jest uzasadnione szczególnie wtedy, 
gdy geny odporności mają różne pochodze-
nie i determinują różne mechanizmy interak-
cji pomiędzy gospodarzem a patogenem.  

Dla ziemniaka opisano trzy różne metody 
transformacji, które mogą być użyte w celu 
wprowadzenia kilku genów jednocześnie, 
m.in. poprzez kilka następujących po sobie 
rund transformacji, kiedy w wyniku każdej 
pojedynczej rundy wprowadza się jeden 
transgen. Innym sposobem jest transforma-
cja z użyciem jednego plazmidu, który za-
wiera kilka genów. Wtedy wprowadzenie 
tych genów dokonuje się jednocześnie. Nie-
kiedy umieszcza się każdy pojedynczy gen 
w oddzielnym plazmidzie, ale plazmidy te są 
przenoszone razem do rośliny (Zhu i in. 
2012). 

Aby wprowadzić geny Rpi-sto1, Rpi-
vnt1.1 i Rpi-blb3 do podatnej odmiany De-
sirée, wykorzystano drugą z przytoczonych 
powyżej metod. Geny sklonowano do wekto-
ra pBINPLUS, który posłużył do przeniesie-
nia jednocześnie wszystkich trzech genów. 
Dzięki transformacji przeprowadzonej z 
udziałem A. tumefaciens uzyskano 23 rośliny 
o pożądanych cechach. Nie stwierdzono 
żadnych zakłóceń działania wprowadzonych 
genów, transformanty były całkowicie odpor-
ne we wszystkich przeprowadzonych testach 
(Zhu i in. 2012). 

Problematyka tworzenia i uprawy gene-
tycznie modyfikowanych roślin jest ważnym 

tematem dyskusji społecznych. Spory wywo-
łuje również kwestia badań nad odmianami 
ziemniaka, do których odporność na zarazę 
wprowadzono metodami inżynierii genetycz-
nej.  

Jeśli donorem odporności są gatunki 
ziemniaków, które krzyżują się z ziemnia-
kiem uprawnym i należą do puli materiałów 
używanych w tradycyjnej hodowli, to przeno-
szony gen jest określany jako cisgen, a ge-
netyczna modyfikacja z użyciem cisgenu 
jako cisgeneza (www.cisgenesis.com).  

Twórcy tego terminu podkreślają, że jest 
to technika potencjalnie bardziej akcepto-
walna niż transgeneza. Produkt końcowy, 
czyli roślina otrzymana tym sposobem, nie 
zawiera obcych genów, ponieważ transfer 
genów odbywa się między roślinami z tego 
samego rodzaju. Postuluje się, aby rośliny 
cisgeniczne nie podlegały prawnym ob-
ostrzeniom jak inne rośliny modyfikowane 
genetycznie, zawierające geny np. wirusów 
lub bakterii. Proponowano nawet zakwalifiko-
wanie cisgenezy jako metody hodowli kon-
wencjonalnej (Goverse, Struik 2009).  

Wprowadzenie do ziemniaka uprawnego 
genów pochodzących z organizmów takso-
nomicznie od niego odległych budzi więcej 
emocji. Jako potencjalne niebezpieczeństwo 
wymienia się toksyczny i alergizujący efekt 
„obcych” białek, który mógłby wystąpić po 
spożyciu bulw (Pisarski i in. 2011). Przykła-
dem wprowadzenia obcego genu może być 
poprawa odporności ziemniaka na P. infe-
stans po wprowadzeniu syntetycznego genu 
wzorowanego na genie motyla z rodziny 
omacnicowatych. Gąsienice barciaka więk-
szego (Galleria mellonella) mają zdolność 
wytwarzania przędzy. Aby zabezpieczyć 
przędzę przed zniszczeniem, ich gruczoły 
wydzielają białko SPI-2, które hamuje bakte-
ryjne enzymy degradujące nić. Enzymy te to 
zewnątrzkomórkowe proteazy serynowe. Są 
produkowane przez wiele grzybowych pato-
genów roślin uprawnych, m.in. P. infestans, i 
ułatwiają zasiedlenie tkanki gospodarza. 
Zmodyfikowanie genu warunkującego po-
wstawanie białka SPI-2 w taki sposób, aby 
podlegał ekspresji w roślinach ziemniaka, 
umożliwiło otrzymanie roślin wytwarzających 
białko, które blokowało enzymy P. infestans, 
nie dopuszczając do rozwoju choroby (Na-
vrátil i in. 2012). 
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Sprzeciw społeczny dotyczy nie tylko 
transgenicznego ziemniaka jako produktu 
przeznaczonego do spożycia, ale także ba-
dań nad transgenicznymi ziemniakami. Od-
czuli to naukowcy z Norfolk, którzy prowadzi-
li doświadczenia polowe na ok. 400 rośli-
nach. Protestujący krytykowali zasadność 
projektu, nazywając go „marnotrawieniem 
publicznych pieniędzy”. Argumentowali, że 
otrzymanie odmian odpornych na zarazę 
ziemniaka jest możliwe przy użyciu konwen-
cjonalnych metod, więc nie ma potrzeby an-
gażowania technologii, którą uznaje się za 
ryzykowną.  

Najwięcej emocji budzi obawa niekontro-
lowanego transferu DNA. Jako niewłaściwą 
oceniono odległość pomiędzy polem do-
świadczalnym a innymi polami, na których 
uprawiano ziemniaki. Wynosiła ona 20 m, 
podczas gdy odległość, na jaką owady prze-
noszą pyłek roślin, może wynosić 1 km. In-
formacja ta jest poparta badaniami nad 
przenoszeniem pyłku genetycznie modyfi-
kowanej odmiany ziemniaka Desirée (Skogs-
myr 1994). 

Teoretycznie w przypadku ziemniaka nie 
istnieje ryzyko, że modyfikowany gen zosta-
nie wbudowany w przypadkową roślinę i 
zjedzony przez człowieka. Jeśli pyłek z mo-
dyfikowanej rośliny spowoduje zapylenie i 
wytworzenie jagody u rośliny niemodyfiko-
wanej genetycznie znajdującej się na są-
siednim polu, należy pamiętać, że jadalną 
częścią ziemniaka są bulwy, a nie owoce, w 
których mógłby znajdować się ów gen (www. 
bbc.co.uk).  

Jeśli jednak dojdzie do zawiązania nasion 
po zapyleniu pyłkiem cis- lub transgenicznej 
rośliny, siewka, która wyrośnie z takiego 
nasiona, będzie rośliną zawierającą zmody-
fikowany gen. Sytuacja taka jest prawdopo-
dobna, dlatego badania nad modyfikowany-
mi ziemniakami są objęte specjalnym nad-
zorem. Na polach doświadczalnych samo-
siewy oraz odpady bulw podlegają bez-
względnemu niszczeniu, zabrania się rów-
nież sadzenia na tym miejscu ziemniaków w 
ciągu 2 lat od zakończenia eksperymentów 
(www.gmoinfo.jrc.ec.europa.eu).  

Obecnie testy polowe ziemniaków mody-
fikowanych genetycznie odpornych na P. 
infestans prowadzi się w sześciu krajach UE: 
Belgii, Irlandii, Szwecji, Holandii, Wielkiej 

Brytanii i Czechach. Informacje udostępnio-
ne przez podmioty prowadzące badania 
przedstawia tabela 1. 

Największe obszarowo badania prowadzi 
firma BASF Plant Science GmbH. Po-
wierzchnia pól doświadczalnych w samej 
tylko Szwecji dochodzi do 50 ha. Poza BASF 
jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym 
badania nad modyfikowanymi genetycznie 
ziemniakami jest czeska firma hodowlana 
Vesa Velhartice A. S. Większość doświad-
czeń prowadzą jednostki naukowe: Labora-
torium Sainsbury, Uniwersytet Gent, ośrodek 
Teagasc lub Uniwersytet Wageningen i pod-
ległe mu jednostki. 

Zdecydowaną większość genów wprowa-
dzanych do ziemniaka uprawnego w celu 
uzyskania jego odporności na P. infestans 
stanowią geny pochodzące z jego dzikich 
krewnych. Ośrodek Teagasc w Irlandii jest 
jednak wśród wymienionych w tabeli 1 pod-
miotów jedynym, który prowadzi badania nad 
ziemniakami cisgenicznymi, tzn. że wprowa-
dzany gen zawiera promotor i terminator, 
które naturalnie występują w genomie ziem-
niaka. Pozostałe ośrodki badawcze, mimo że 
wprowadzały geny odporności z dzikich ga-
tunków Solanum, stosowały dodatkowo obcy 
dla ziemniaka gen reporterowy. 

Mimo że dotychczas nie ma wiarygod-
nych doniesień o szkodliwości roślin modyfi-
kowanych, w ocenie społecznej przydatność 
i bezpieczeństwo spożywania takich roślin 
jest kwestią kontrowersyjną. Sceptycyzm 
zawsze stanowił naturalną reakcję towarzy-
szącą przełomowym odkryciom. Nie wolno 
odmawiać prawa do ostrożności osobom, 
które nie czują się przekonane do metody 
modyfikacji genetycznych jako metody ulep-
szania cech roślin. Z drugiej jednak strony 
należy racjonalnie oceniać korzyści i zagro-
żenia wiążące się z problemem (Pisarski i in. 
2011). W opinii prof. J. Jonesa akceptacja 
społeczna jest decydującym czynnikiem 
rozwoju badań i wykorzystania transgenicz-
nych odmian (www.bbc.co.uk). Ta, jak wie-
my, jest raczej niska. 

Postawa konsumencka w stosunku do 
żywności modyfikowanej genetycznie spra-
wia, że polscy hodowcy wątpią w możliwości 
wykorzystania transgenezy (Zimnoch-Guzo-
wska, Gołębiewska 2011). Gust kupujących 
jest skierowany na stare, sprawdzone od-
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miany, które są uznawane za wzór cech ku-
linarnych. W Holandii odmianą taką jest Bint-
je, w USA Russet Burbank, w Polsce – Irga, 
Irys czy Bryza.  

Paradoksalnie, przywiązanie do konkret-
nych odmian może ułatwić wdrożenie meto-
dy modyfikacji genetycznych ziemniaków w 
celu uzyskania odporności na zarazę ziem-
niaka. Wszystkie wymienione odmiany są 
podatne na P. infestans, a wzbogacenie ich 
jedynie o odporność bez zmiany parametrów 
innych cech może być zachęcającą perspek-
tywą. Jeśli kupujący preferują już istniejące 

odmiany, łatwiejszym zabiegiem będzie 
wprowadzenie do nich odporności metodą 
modyfikacji genowej niż hodowla całkiem 
nowej odmiany odpornej z oczekiwaniem, że 
jej cechy kulinarne zostaną zaaprobowane 
przez rynek. Oczekiwania konsumentów 
względem jakości bulw zostaną spełnione, 
celem hodowców będzie uzyskanie trwałej i 
wysokiej odporności już istniejących odmian 
cieszących się dużym popytem, a uprawa 
tych odmian nie będzie potrzebowała wyso-
kich nakładów na ochronę chemiczną. 

Tabela 1 
Charakterystyka prowadzonych w Europie badań polowych  

nad ziemniakami modyfikowanymi genetycznie (www.gmoinfo.jrc.ec.europa.eu) 

Wprowadzane 
geny 

Podmiot prowadzący  
badania 

Lokalizacja pól  
doświadczalnych 

Czas 
trwania 
badań 

Obszar 
uprawy 
(m2 ) 

Rpi-vnt1, Rpi-sto1, 
Rpi-vnt1+Rpi-
sto1+Rpi-blb3 

Uniwersytet Gent Wetteren, Belgia 
2010-             
-2012 

1500 

Rpi-vnt1.1 Teagasc Carlow, Irlandia 
2012-              
-2016 

20 000 

Rpi-blb1, Rpi-blb2 
BASF Plant Science 

GmbH 

różne miejscowości, 
Szwecja, Holandia, 

Belgia 

2011-             
-2018 

10 000-          
-500 000 

Różne geny pocho-
dzące z tuberyzują-
cych gatunków  
z rodzaju Solanum 

Praktijkonderzoek Plant 
& Omgeving, Stichting  

Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek (DLO) 

Borger Odoorn,  
Lelystad, Wageningen,  
Venray, Binnenmaas, 

Holandia 

2011-              
-2021 

10 000 

Różne geny pocho-
dzące z gatunków  
dzikich ziemniaków 

Uniwersytet  
Wageningen 

Aa en Hunze, Borger-
Odoorn, Eemsmond, 
Coevorden, Rhenen, 

Wageningen, Holandia 

2010-            
-2020 

10 000 

Rpi-vnt1.1,  
Rpi-mcq1.1 

Laboratorium  
Sainsbury 

Norwich Research  
Park, Wielka Brytania 

2010-              
-2012 

1000 

Syntetyczny gen 
SPI-2 

Vesa Velhartice A.S. Kolinec, Czechy 
2009-             
-2013 

10 000 

Rpi-blb1, Rpi-blb2, 
Rpi-blb3, Rpi-R3a, 
Rpi-sto1 

Uniwersytet  
Wageningen 

Borger-Odoorn, Eems-
mond, Coevorden, 

Rhenen, Wageningen, 
Holandia 

2007-               
-2012 

10 000 
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