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Badania nad strukturą populacji grzyba 
Leptosphaeria maculans  

na Morawach i w zachodniej Słowacji 

Studies on the populations of the fungus Leptosphaeria maculans  
in Moravia and western Slovakia 

Z pól rzepaku położonych na terenie Moraw 
i Śląska (Republika Czeska) oraz zachodniej 
Słowacji, zebrano fragmenty roślin z objawami 
suchej zgnilizny kapustnych. Z łodyg rzepaku 
wyodrębniono 30 izolatów grzyba Leptosphaeria 
maculans, w tym 14 z terenu Moraw, 4 z obsza-
ru Śląska i 12 ze Słowacji. Na podstawie 
morfologii kolonii i zdolności do tworzenia 
żółto-brązowego pigmentu ustalono, iż więk-
szość badanych izolatów (26, tj. 86,7%) należy 
do podgatunku Tox0, grupującego szczepy uzna-
wane za mniej agresywne względem rzepaku. 
Pozostałe 4 izolaty (13,3%, po 2 z każdego 
kraju) zakwalifikowano do grupy Tox+ (silnie 
agresywne). Niniejsze badania, jako wyryw-
kowe i jednoroczne (1997), nie upoważniają do 
wyciągnięcia ostatecznych wniosków o popu-
lacji L. maculans na terytorium Republiki 
Czeskiej i Słowacji. Na podstawie dotychczas 
uzyskanych wyników można jednak przypusz-
czać, że struktura populacji tego groźnego 
patogena rzepaku jest zbliżona do obserwo-
wanej w Polsce. 

Fragments of infected stems of oilseed rape 
with symptoms of stem canker were collected 
from fields located in the regions of Moravia 
and Silesia (the Czech Republic) and western 
Slovakia. From this material 30 strains of the 
fungus Leptosphaeria maculans were isolated, 
comprising 14 isolates from Moravia, 4 from 
Silesia and 12 from western Slovakia. On the 
basis of colony morphology and the ability to 
produce the yellowish-brown pigment it was 
deduced that the majority of the isolates (26 i.e. 
86.7%) belong to the subspecies Tox0, regarded 
as less aggressive to oilseed rape. The 
remaining 4 isolates (13.3%, 2 per country) 
were identified as Tox+ (very aggressive). It is 
not possible to draw firm conclusions about the 
populations of L. maculans in the Czech 
Republic and Slovakia from this study due to 
the isolates collection in one year only (1997). 
However, on the basis of results obtained so far 
one may speculate that the composition of the 
populations of this severe rape pathogen is 
comparable the situation observed in Poland. 
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Wstęp 

Grzyb Leptosphaeria maculans Desm. (Ces. et de Not.) jest groźnym patoge-
nem występującym we wszystkich rejonach uprawy rzepaku, głównie w Europie, 
Kanadzie i Australii. Dowiedziono, iż szczepy grzyba znacznie różnią się od siebie 
i można je zasadniczo podzielić na dwie podgrupy (podgatunki). Różnią się one od 
siebie patogenicznością względem roślin kapustnych (Petrie i in. 1995), morfologią 
kolonii (Koch i in. 1989), zarodnikowaniem (Petrie 1988), wytwarzaniem meta-
bolitów wtórnych (Badawy i Hoppe 1989), zestawem izoenzymów (Balesdent i in. 
1992), a zatem także strukturą DNA (Johnson i Lewis 1990, Schäfer i Wöstemeyer 
1992). Ponieważ izolaty L. maculans były charakteryzowane przez wiele zespołów 
naukowych za pomocą odmiennych technik, nadawano im różne nazwy w zależ-
ności od badanej cechy różnicującej. Najczęściej przyjęte nazewnictwo pochodzi 
od agresywności (wirulencji) szczepów danej grupy (A/V — szczepy agresywne 
/wirulentne; NA/NV — szczepy nieagresywne/mało wirulentne). Inną ważną cechą 
jest zdolność do tworzenia metabolitów wtórnych z grupy sirodesmin, co jest 
właściwością szczepów agresywnych (oznaczanych wtedy jako Tox+/Siro+)  
w odróżnieniu od szczepów nieagresywnych, określanych jako Tox0 bądź Siro–. 
Ponadto u L. maculans opisano kilka innych podjednostek taksonomicznych, 
nazywanych na podstawie gatunków roślin, z których je wyodrębniono 
(Descurainia, Erysimum, Lepidium, Sisymbrium, Thlaspi sp.) (Petrie i Vanterpool 
1968, Rouxel i in. 1995). W związku z wyróżnieniem tak wielu podgrup, grzyb 
L. maculans określa się obecnie jako gatunek złożony (ang. species complex).  

Wyróżnienie licznych podjednostek ma nie tylko znaczenie taksonomiczne, 
ale jest także bardzo istotne w praktyce hodowlanej i rolniczej. Jak wspomniano, 
wymienione podgrupy różnią się wieloma cechami, z których najważniejsze 
znaczenie ma chorobotwórczość względem roślin rzepaku. Szczepy agresywne 
wywołują silne objawy porażenia i w warunkach sprzyjających rozwojowi infekcji 
prowadzą do suchej zgnilizny podstawy łodygi. Konsekwencją wczesnego i silnego 
porażenia roślin jest zazwyczaj znaczna strata plonu nasion, a nawet konieczność 
zaorania całej plantacji (taki przypadek obserwowano w 1986 roku w Polsce,  
w rejonie Szczecina). Badania szczepów uznawanych dotychczas za nieagresywne 
sugerują, iż są one w stanie spowodować znaczne porażenie roślin i przypusz-
czalnie także są przyczyną sporych strat plonu (Jędryczka i in. 1994, Karolewski 
1996). Dla potrzeb skutecznej hodowli odpornościowej oraz właściwej rejonizacji 
uprawy odmian rzepaku różniących się pod względem odporności istnieje potrzeba 
ustalenia jakie szczepy aktualnie porażają rośliny rzepaku w danym kraju/rejonie. 
Badania takie wykonano już w kilku państwach, w tym w Polsce (Jędryczka  
i Kachlicki 1993, Jędryczka i in. 1994, 1997).  
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Uprawa rzepaku ozimego w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej ma 
bardzo istotny udział w strukturze zasiewów roślin rolniczych (Havel 1996). 
Wzrastający areał rzepaku jest przyczyną stałego nasilania się objawów choro-
bowych, a sucha zgnilizna kapustnych jest uważana za jedną z najbardziej zagraża-
jących wysokiemu i stabilnemu plonowaniu rzepaku (Vitásek 1994). Celem niniej-
szej pracy były badania nad strukturą populacji grzyba L. maculans na terenie 
Czech i Słowacji. Jak dotąd badaniami objęto kilkadziesiąt plantacji położonych na 
terenie Moraw i Śląska (Republika Czeska) oraz zachodniej części Słowacji. 

Materiał i metody 

W dniach od 18 do 23 czerwca 1997 roku na terenie Czech i Słowacji zorga-
nizowano ekspedycję w celu zgromadzenia roślin rzepaku ozimego z objawami 
suchej zgnilizny kapustnych. 

W Republice Czeskiej badania przeprowadzono w rejonie Śląska i Moraw, 
wzdłuż następujących tras: 
18 czerwca 1997  

Opava — Brno — Jihlava — Znojmo — Újezd — Slavkov — Opava; jest to 
teren obejmujący Wyżynę Czesko-Morawską (Českomoravská Vrchovina) 
oraz południowe Morawy (Jižni Morava); 

19 czerwca 1997 
Opava — Nový Jičin — Valašské Meziřiči — Rožnov — Olomouc — 
Opava; jest to teren środkowych i północno-wschodnich Moraw, obejmujący 
m.in. podgórski rejon Valašsko; 

20 czerwca 1997 
okolice Opavy; jest to teren Śląska (Slezsko). 

Na terenie Republiki Słowackiej także przejechano trzy trasy: 
21 czerwca 1997 

Trenčin — Piešťany — Trnava — Ivanka pri Dunaji (okolice Bratislavy); jest 
to trasa wzdłuż zachodniej granicy z Czechami; 

22 czerwca 1997 
Ivanka — Senec — Galanta — Nitra — Nové Zámky — Levice — Banská 
Štiavnica; jest to teren południowo-zachodniej Słowacji; 

23 czerwca 1997 
Banská Štiavnica — Zvolen — Prievidza — Partizanské — Topoľčany — 
Nitra — Ivanka; jest to teren północno-zachodniej Słowacji. 
Z każdego napotkanego pola z rzepakiem ozimym pobierano w kilku miejs-

cach próby roślin z objawami porażenia przez P. lingam (stadium konidialne 
grzyba L. maculans). We wszystkich przypadkach były to łodygi rzepaku; nie 
zauważono objawów na liściach. Z plantacji pobierano od kilku do kilkunastu 
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łodyg z wyraźnymi objawami infekcji grzybowej. Porażone rośliny znaleziono na 
wszystkich plantacjach, choć zdarzały się pola gdzie objawy infekcji były bardzo 
nieliczne i słabe. Każdorazowo wykonywano ogólną wizualną obserwację procen-
towego udziału roślin z objawami porażenia i zapisywano ją w skali trzystop-
niowej. Stopień pierwszy (1) świadczył o obecności nielicznych roślin z objawami 
porażenia (około 1–5%), stopień pośredni (2) oznaczał około 10–15% roślin 
porażonych, stopień najwyższy (3) oznaczał bardzo dużą liczbę roślin porażonych 
około 25% i więcej. 

Po przywiezieniu prób do laboratorium w IGR PAN, z fragmentów porażo-
nych łodyg izolowano grzyby, poprzez wykładanie powierzchniowo odkażonych 
skrawków na pożywkę PDA. Pasażowano tylko takie kolonie, które można było 
zidentyfikować jako P. lingam. Izolaty te hodowano na pożywkach PDA i V8.  
W celu zwiększenia intensywności sporulacji hodowlę prowadzono w świetle 
NUV przy zastosowaniu 12 godz. fotoperiodu. Po upływie około 2–3 tygodni  
z zarodnikujących kolonii wyprowadzano kultury jednozarodnikowe (z pojedyn-
czych piknidiospor). Po kilkudniowej hodowli z kolonii wycinano krążki grzybni  
i nanoszono je na nową pożywkę PDA. Hodowlę prowadzono w temp. 20oC,  
w trzech powtórzeniach dla każdego szczepu. Obserwowano tempo wzrostu 
kolonii grzyba, intensywność zarodnikowania oraz zabarwienie pożywki. Ponadto 
każdy izolat hodowano na płynnej pożywce Czapek-Dox z dodatkiem ekstraktu 
drożdżowego (2 g/L). Po upływie trzech tygodni notowano zabarwienie pożywki. 
Szczepy nie tworzące pigmentu ani na pożywce agarowej, ani na pożywce płynnej, 
oznaczano jako Tox+. Szczepy tworzące żółto-brązowe melaniny oznaczano jako 
Tox0. Przy klasyfikacji szczepów uwzględniano również cechy morfologiczne 
kolonii grzyba na pożywce agarowej. Ponieważ jednak — w odróżnieniu od 
zdolności do tworzenia melanin — szybkość wzrostu i intensywność zarodnikowa-
nia nie są w przypadku podgrup Tox+ i Tox0 pewnymi cechami diagnostycznymi, 
obserwacje te traktowano jako uzupełniające. 

Wyniki 

Podczas wykonywania izolacji nie oznaczano grzybów innych niż P. lingam, 
jednakże z łodyg izolowano głównie P. lingam oraz grzyby saprofityczne.  
Z porażonych łodyg rzepaku zebranych z 30 plantacji wyodrębniono 30 szczepów  
i uzyskano z nich kultury jednozarodnikowe. Szczepy oznaczono symbolami CZ 
(izolaty z Czech) i SK (szczepy ze Słowacji) oraz nadano im kolejne numery.  
Z terenu Republiki Czeskiej uzyskano 18 szczepów (w tym 14 z Moraw i 4 ze 
Śląska), a ze Słowacji otrzymano 12 szczepów. Szczegóły dotyczące ich pochodze-
nia podano w tabeli 1. Na rysunkach 1 (Czechy) i 2 (Słowacja) zaznaczono 
lokalizację miejscowości, z których uzyskano izolaty. Numery izolatów na mapie 
odpowiadają symbolom podanym w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Charakterystyka izolatów Leptosphaeria maculans zebranych z porażonych roślin 
rzepaku na terenie Republiki Czeskiej (Morawy i Śląsk) oraz Słowacji 
Characterization of Leptosphaeria maculans isolates collected from infected 
oilseed rape plants in the Czech Republic (Moravia & Silesia) and Slovakia 

 
Lp. 
No 

 
Miejscowość 

Locality 

Porażenie 
plantacji 
Disease 

incidence 

Symbol izolatu
Symbol  

of the isolate 

Tworzenie 
barwnika 
Pigment 

production 

Intensywność 
zarodnikowania 

Sporulation  
intensity 

 
Grupa 
Group 

Morawy / Moravia 
1 Zveřkovice 1 CZ1 ** ++ Tox0

2 Jevišovka 3 CZ2 *** + Tox0

3 Újezd 3 CZ3 *** + Tox0

4 Dukovany 3 CZ4 *** + Tox0

5 Višňové 3 CZ5 *** + Tox0

6 Višňové-Skalice 1 CZ6 * ++ Tox0

7 Skalice 3 CZ7 – +++ Tox+

8 Chlupice 1 CZ8 *** + Tox0

9 Domnice 1 CZ9 *** ++ Tox0

10 Branišovice 1 CZ10 **** ++ Tox0

11 Pohorelicé 1 CZ11 ** +++ Tox0

12 Zubři-Zasova 3 CZ12 * ++ Tox0

13 Laštany 1 CZ13 **** + Tox0

14 Mladecko  1 CZ14 ***** + Tox0

Śląsk / Silesia 
15 Brumovice 2 CZ15 *** + Tox0

16 Opava-Jaktař 1 CZ16 – ++ Tox+

17 Třebom 1 CZ17 ** + Tox0

18 Opava-Kylešovice 1 CZ18 *** + Tox0

Słowacja / Slovakia  
1 Černa Voda 3 SK1 - ++ Tox+

2 Senec 3 SK2 ** ++ Tox0

3 Seneckie Jazera 3 SK3 * ++ Tox0

4 Veľke Úlany 3 SK4 *** ++ Tox0

5 Vráble 1 2 SK5 - +++ Tox+

6 Vráble 2 2 SK6 *** ++ Tox0

7 Telnice 2 SK7 ** + Tox0

8 Veľký Ďur 1 SK8 **** + Tox0

9 Oslany 1 SK9 ** ++ Tox0

10 Brodzany 3 SK10 *** + Tox0

11 Oponice 2 SK11 ***** + Tox0

12 Bočany 3 SK12 *** + Tox0
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Objaśnienia do tabeli 1 — Explanations to table 1 
Porażenie plantacji Intensywność zarodnikowania Pigmentacja (zabarwienie pożywki Cz-D)  
Disease incidence Sporulation intensity  Pigmentation (colour of the Cz-D medium) 
1 małe — low +        mała — little –  bezbarwna — colourless 
2 średnie — intermediate ++      średnia — medium  *  słomkowa — straw coloured  
3 duże — high +++    duża — profound  **  żółta — yellow   
  *** beżowa — beige  
   **** brązowa — brown 
   ***** ciemnobrązowa — dark brown 

 

 

 

Rys. 1. Pochodzenie szczepów grzyba Leptosphaeria maculans z terenu Republiki Czeskiej. Numery 
w kółkach — szczepy Tox0, numery w kwadratach — szczepy Tox+ — The origin of Leptosphaeria 
maculans isolates from the Czech Republic. Numbers in circles — strains Tox0, numbers in squares 
— strains Tox+
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Rys. 2. Pochodzenie szczepów grzyba Leptosphaeria maculans z terenu Słowacji. Numery w kółkach 
— szczepy Tox0, numery w kwadratach — szczepy Tox+ — The origin of Leptosphaeria maculans 
isolates from Slovakia. Numbers in circles — strains Tox0, numbers in squares — strains Tox+

 
Hodowla na pożywce PDA ujawniła duże zróżnicowanie uzyskanych 

izolatów P. lingam. Izolaty tworzyły różne ilości zarodników; ilość tę oznaczano 
wizualnie według skali trzystopniowej. Zarówno na pożywkach agarowych (bez 
naświetlania lampami NUV) jak i na płynnej pożywce Czapek-Dox większość 
izolatów tworzyła żółtobrązowy barwnik. Intensywność pigmentacji, obserwowana 
po 3-tygodniowej hodowli statycznej była również niezwykle zróżnicowana. 
Obserwowano różny stopień zabarwienia pożywki, od jasnosłomkowego do 
ciemnobrunatnego (tab. 1). Jedynie 4 izolaty (CZ7, CZ16, SK1, SK5) wcale nie 
wytwarzały pigmentu, zarówno na pożywce agarowej jak i na pożywce płynnej. Na 
podstawie tej właściwości szczepy te oznaczono jako Tox+. Pozostałe 26 szczepów 
należało do grupy Tox0.  

Większość szczepów P. lingam wyodrębnionych z porażonych roślin rzepaku 
(86,7%) reprezentowała grupę powszechnie uznawaną za mniej chorobotwórczą  
w stosunku do rzepaku. Jedynie nieliczne izolaty zakwalifikowano do grupy 
cechującej się bardzo dużą chorobotwórczością. Szczepy silnie agresywne 
znaleziono na polach położonych w różnych rejonach uprawy, np. izolat CZ7 
pochodził z południowej części Moraw, a CZ16 z okolic Opavy na Śląsku. 
Zasadniczo szczepy agresywne izolowano z roślin rosnących na silnie porażonych 
plantacjach, ale reguła ta nie potwierdziła się w przypadku szczepu CZ16. Słabe 
porażenie plantacji, oznaczane wzrokowo jako mała liczba roślin porażonych, nie 
oznacza jednak, iż roślina z której wykonano izolację była słabo porażona. Z kolei 
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szczepy uznawane za mniej agresywne często izolowano z roślin pobranych  
z silnie porażonych plantacji (np. CZ2–CZ5, CZ12, SK2–SK4, SK10, SK12).  
Z dwóch położonych w pobliżu pól, znajdujących się w miejscowości Vráble 
(około 20 km na południowy-wschód od Nitry, Słowacja) wyodrębniono szczepy 
należące do różnych grup: Tox+ (SK5) i Tox0 (SK6), choć wzrokowo ustalono, że 
obie plantacje są porażone w porównywalnym stopniu. 

Dyskusja  

Uprawa roślin oleistych, w tym głównie rzepaku ozimego, zajmuje ważne 
miejsce w strukturze zasiewów na terenie Republiki Czeskiej i Republiki 
Słowackiej. Zwłaszcza w Republice Czeskiej na wielu obszarach rzepak znajduje 
bardzo dobre warunki klimatyczne do prawidłowego wzrostu, rozwoju i wysokiego 
plonowania. Najodpowiedniejszym rejonem dla uprawy rzepaku jest Wyżyna 
Czesko-Morawska (Českomoravská Vrchovina) położona w rejonie Jihlavy, 
ponadto rzepak uprawiany jest w wielu innych rejonach kraju. Według danych 
opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej i Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa powierzchnia zasiewów rzepaku ma w ostatnich kilku latach 
znaczną tendencję wzrostową i choć powierzchnia gruntów ornych ulega 
zmniejszeniu, to procentowy udział rzepaku wzrósł od 5,5% (1993/94) do 8,7% 
(1996/97) i uważa się, że sezonie 2000/01 osiągnie poziom około 9,5%. Powodem 
tak optymistycznej prognozy jest przypuszczenie, iż rzepak zostanie uznany za 
jeden z najbardziej odpowiednich przedplonów dla zbóż, niezwykle korzystny  
w warunkach płodozmianu z małym udziałem roślin motylkowych (obecnie 
nieopłacalnych w uprawie) oraz roślin pastewnych (nie uprawianych z powodu 
drastycznego zmniejszenia pogłowia bydła). Od kilkunastu lat w byłej Czechosło-
wacji (a od 1992 roku w Republice Czeskiej) działa organizacja "System Uprawy 
Rzepaku” (SVŘ) mająca na celu opracowanie najkorzystniejszych systemów 
uprawy, sprzedaży, przetwórstwa i nasiennictwa rzepaku (Baranyk i in. 1997). 
Opracowano szczegółową technologię upraw rzepaku, włącznie z doradztwem 
dotyczącym zaprawiania materiału siewnego oraz środków ochrony roślin. 
Program SVŘ obejmował także tereny obecnej Republiki Słowackiej. Ponieważ 
jednak duża część Słowacji to tereny górskie, obszar uprawy i zbiory rzepaku 
ozimego nie są tak duże jak w Czechach. Znamienny jest jednak spory udział 
upraw rzepaku na cele paszowe. W Republice Słowackiej rzepak uprawiany jest  
w zachodniej części kraju i w pasie południowym (wzdłuż granicy z Węgrami).  

Z uwagi na dużą intensywność upraw rzepaku w ostatnich latach obserwuje 
się stały wzrost porażenia roślin przez choroby grzybowe. Do patogenów 
najczęściej porażających rzepak na terenie Czech zalicza się Leptosphaeria 
maculans (sucha zgnilizna kapustnych), Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twar-
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dzikowa) i Alternaria brassicae (czerń kapustnych). Coraz częściej z porażonych 
roślin izoluje się także Verticillium dahliae (werticilioza), Rhizoctonia solani 
(zgnilizna korzeni) oraz lokalnie Botrytis cinerea (szara pleśń). Badania 
prowadzone na terenie północnych Moraw (Plachka 1996) wykazały, że infekcja 
przez Peronospora parasitica (mączniak rzekomy), Pseudocercosporella capsellae 
(biała plamistość liści) oraz Pyrenopeziza brassicae (jasna plamistość liści) jest 
znikoma. Zbliżona sytuacja występuje w Słowacji. Rutynowe badania wykony-
wane przez stacje doświadczalne Centralnego Instytutu Kontroli Roślin Rolniczych 
(Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky) obejmują następujące 
patogeny: Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae, 
Botrytis cinerea i Peronospora parasitica (Svoreň 1997). W obu krajach sucha 
zgnilizna kapustnych powodowana przez L. maculans jest wymieniana jako jedna  
z najgroźniejszych chorób rzepaku (Flanderková i Hampejs 1988, Vitásek 1994, 
Plachka 1996). 

Zarówno w hodowli odmian odpornych na L. maculans, jak i w celu właści-
wej rejonizacji odmian rzepaku różniących się pod względem odporności na suchą 
zgniliznę kapustnych, pierwszym krokiem powinno być ustalenie, jakie szczepy 
stanowią główne zagrożenie dla upraw rzepaku w rozpatrywanym terenie. Badania 
tego rodzaju wykonano lub aktualnie wykonuje się w państwach, w których rzepak 
należy do ważnych roślin uprawnych. Dla przykładu w Kanadzie badania te 
wykonywane są systematycznie od połowy lat 70 (Petrie i in. 1985). Stwierdzono, 
iż w okresie kilku lat doszło tam do drastycznej zmiany w populacji patogena,  
w kierunku znacznego zwiększenia liczby szczepów wysoce agresywnych (Tox+). 
Ponadto stwierdzono, że szczepy te w przeważającej części należą do rasy PG2, 
niezwykle rzadko występującej w Europie (Williams 1992). Szczegółowe badania 
nad populacją L. maculans wykonano we Francji (Balesdent i in. 1997). Ustalono, 
iż w południowej części kraju występują jedynie szczepy Tox+, a około 90% z nich 
należy do rasy PG3. W związku z tym w uprawie dominują odmiany rzepaku 
ozimego odporne na tę rasę (np. Capitol). Na północy i wschodzie stwierdzono 
większą proporcję szczepów Tox0. W północno-zachodniej części Francji szczepy 
Tox+ i Tox0 występują w podobnych ilościach, lecz nieco dalej na wschód szczepy 
Tox+ są już w mniejszości (około 40%). W Niemczech nie wykonano jak dotąd tak 
szczegółowych analiz, jednakże w zgromadzonej kolekcji, liczącej 350 izolatów, 
szczepy Tox+ stanowiły 35% (Koch i in. 1989). Ponadto stwierdzono, iż znacznie 
liczniejsze (około 60%) są szczepy należące do rasy PG4 (B. Volke — dane nie-
opublikowane). Z badań wykonanych na szczepach zgromadzonych z różnych 
rejonów Polski (Jędryczka i in. 1997) wynika, iż z porażonych roślin rzepaku 
izoluje się głównie szczepy Tox0 (93,3%); szczepy Tox+ znajdowano sporadycznie 
(6,7%). 

Niniejsze badania, obejmujące część terytorium Czech i Słowacji sugerują, że 
większość szczepów L. maculans wyodrębnionych z porażonych roślin rzepaku 
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należy do podgatunku Tox0 (86,7%). Z badanej próby wyizolowano jedynie  
4 szczepy (13,3%), które można zakwalifikować do grupy Tox+. Izolacja tak dużej 
liczby szczepów uznawanych dotychczas za mało agresywne (lub nawet nieagre-
sywne) mogłaby napawać optymizmem. Niepokojący jest jednak fakt, iż wiele 
szczepów Tox0 wyodrębniono z roślin zebranych z pól rzepaku z silnymi objawami 
porażenia. Ponadto Plachka (1996) zauważa, iż jesienna infekcja roślin jest  
w bardzo dużym stopniu powodowana przez L. maculans. Należałoby zbadać jaka 
jest proporcja pomiędzy obiema podgrupami, w tej fazie wzrostu roślin rzepaku. 

Na terenie Czech, tak jak w przypadku Polski, szczepy silnie agresywne 
znaleziono na polach położonych w różnych rejonach uprawy. Niestety nie wiemy 
z jakich odmian izolowano dany szczep. Na podstawie posiadanych wiadomości 
nie można ustalić, czy szczepy agresywne są rozprzestrzeniane z nasionami 
konkretnej odmiany. W doborze odmian rzepaku w obu krajach dominują odmiany 
zagraniczne (Havel 1996, Výsledky 1995, 1996, 1997). Analogicznie do sytuacji  
w Polsce można spekulować, iż szczepy silnie agresywne zostały wprowadzone 
poprzez zakażone nasiona i być może ich pierwotnym źródłem są kraje Europy 
Zachodniej. Z braku wcześniejszych danych na temat populacji L. maculans  
w Czechach i Słowacji niemożliwe jest jednak ustalenie od jak dawna szczepy 
silnie agresywne porażają rzepak w tych krajach.  

Wykonane przez nas badania są jedynie wyrywkowe i jednoroczne, a ponadto 
nie obejmują wszystkich głównych rejonów uprawy rzepaku w Republice Czeskiej 
i Republice Słowackiej. W związku z tym nie upoważniają one do wyciągnięcia 
ostatecznych wniosków o strukturze populacji L. maculans w tych krajach.  
Z uwagi na pracochłonną procedurę uzyskiwania izolatów z pojedynczych pikni-
diospor, przeanalizowano jedynie część zgromadzonego materiału. Prace dotyczą-
ce badań nad populacjami L. maculans na terenie Moraw, Śląska i zachodniej 
Słowacji będą kontynuowane, a ponadto planuje się rozszerzenie badań na 
pozostałe rejony uprawy rzepaku ozimego w Republice Czeskiej i Słowacji. Latem 
1998 roku ponownie pobrano liczne próby roślin rzepaku z objawami porażenia 
przez L. maculans. W najbliższym czasie przewidujemy izolację kolejnych 
szczepów tego patogena oraz dokonanie ich charakterystyki przy pomocy metod 
tradycyjnych i molekularnych.  
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