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Sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2017 



Cel zadania 

Osiem układów chorobowych ! 

Celem zadania jest monitorowanie zmian w patogeniczności populacji grzybów 

(Blumeria graminis, Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Puccinia hordei) 

wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż: 

 pszenica i pszenżyto – Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Blumeria 

graminis – czynniki sprawcze rdzy brunatnej, żółtej i mączniaka prawdziwego, 

 jęczmień – Blumeria graminis, Puccinia hordei – czynniki sprawcze, 

odpowiednio, mączniaka jęczmienia i rdzy karłowej. 



Zakres prac – 2017 r. 

1. Zebranie w różnych rejonach Polski próbek roślin (pszenicy, pszenżyta i jęczmienia) 

porażonych przez patogeniczne grzyby – Puccinia triticina, Puccinia striiformis, 

Blumeria graminis i Puccinia hordei do określenia struktury i dynamiki zmian frekwencji 

genów patogeniczności w populacjach grzybów chorobotwórczych dla zbóż. 

2. Określenie zakresu patogeniczności populacjach zebranych w roku 2016 w stosunku do 

zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach genetycznych odporności na 

poszczególne choroby (8 układów chorobowych). 

3. Opracowanie informacji dla rolników, hodowców i służb doradczych o patogeniczności 

badanych grzybów chorobotwórczych dla zbóż. 

4. Udostępnianie za pośrednictwem Platformy Sygnalizacji Agrofagów 

(www.agrofagi.com.pl) wyników wszystkich obserwacji agrofagów oraz zaleceń 

powstałych w ramach realizacji zadania. 

5. Podsumowanie realizacji pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017r. 

 



Zakres prac ad 1: zebranie w różnych rejonach Polski próbek roślin (pszenicy, 

pszenżyta i jęczmienia) porażonych przez patogeniczne grzyby – Puccinia 

triticina, Puccinia striiformis, Blumeria graminis i Puccinia hordei do określenia 

struktury i dynamiki zmian frekwencji genów patogeniczności w populacjach 

grzybów chorobotwórczych dla zbóż. 
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Wykonanie 

W roku 2017, z kilkunastu 
miejscowości (mapa obok), 
zebrano po około kilkadziesiąt 
próbek liści i kłosów (pszenicy, 
pszenżyta i jęczmienia) 
porażonych przez  badane 
patogeniczne grzyby. 
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Zakres prac ad 2: określenie zakresu patogeniczności populacji zebranych w roku 

2016 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach 

genetycznych odporności na poszczególne choroby. 

8 układów chorobowych = wykonano testy patogeniczności dla 200 izolatów 

Wykonanie Rdza żółta na pszenicy i pszenżycie 
(Puccinia striiformis  f.sp. tritici) 



Wykonanie Rdza brunatna na pszenicy i pszenżycie 
(Puccinia triticina) 

Zakres prac ad 2: określenie zakresu patogeniczności populacji zebranych w roku 

2016 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach 

genetycznych odporności na poszczególne choroby (8 układów chorobowych). 



Wykonanie Rdza karłowa jęczmienia 
(Puccinia hordei) 

Zakres prac ad 2: określenie zakresu patogeniczności populacji zebranych w roku 

2016 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach 

genetycznych odporności na poszczególne choroby (8 układów chorobowych). 



Wykonanie Mączniak prawdziwy zbóż i traw na jęczmieniu 
(Blumeria graminis f.sp. hordei) 

Zakres prac ad 2: określenie zakresu patogeniczności populacji zebranych w roku 

2016 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach 

genetycznych odporności na poszczególne choroby (8 układów chorobowych). 



Wykonanie Mączniak prawdziwy na pszenicy (Blumeria 
graminis f.sp. tritici) i pszenżycie (B.g. f.sp. triticale) 

Zakres prac ad 2: określenie zakresu patogeniczności populacji zebranych w roku 

2016 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach 

genetycznych odporności na poszczególne choroby (8 układów chorobowych). 



Zakres prac ad 3: opracowanie informacji dla rolników, hodowców i służb 

doradczych o patogeniczności badanych grzybów chorobotwórczych dla zbóż w 

roku 2015.  

Wykonanie 

Publikacja oryginalna 
Czajowski G., Czembor P., Radecka-Janusik M. 2016. Wirulencja Puccinia triticina sprawcy 
rdzy brunatnej pszenicy w Polsce w latach 2013-2015. Biuletyn IHAR 280:13-21. 
Ulotka informacyjna 
Patogeniczność populacji grzybów wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż w Polsce 
w roku 2016. 



Zakres prac ad 4: Udostępnianie za pośrednictwem Platformy Sygnalizacji 

Agrofagów (www.agrofagi.com.pl) wyników wszystkich obserwacji agrofagów 

oraz zaleceń powstałych w ramach realizacji zadania. 

Wykonanie 

Ulotka informacyjna o 
patogeniczności populacji grzybów 
wywołujących ważne gospodarczo 
choroby zbóż w Polsce w roku 2016 
– zamieszczona na stronie 
www.agrofagi.com.pl, zakładka: 
Platforma Sygnalizacji Agrofagów / 
Zwalczanie agrofagów / Ulotki z 
zakresu ochrony roślin / Rośliny 
rolnicze / Choroby 
 

http://www.agrofagi.com.pl/


Wyjazdy zagraniczne i rola partnerów w realizacji zadań – 2017r. 

Współpraca z krajowymi ośrodkami hodowli roślin 

 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, 
 Danko Hodowla Roślin sp. z o. o., Choryń 27, 64-000 Kościan, 
 Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin, 
 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce, 
 Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o., ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków 

Wyjazd zagraniczny 

Flakkebjerg (Aarhus University, Department of Agroecology - Entomology and Plant Pathology, 4200 
Slagelse, Dania) 02.10-14.10.2017. Wyjazd miał charakter szkoleniowy. Doskonalono metody odtwarzania, 
rozmnażania i utrzymania kultur grzyba Puccinia striiformis f.sp. tritici – sprawcy rdzy żółtej na pszenicy i 
pszenżycie. Niezwykle istotne było zapoznanie się z typami reakcji nowych ras patogena na zestawie 
różnicującym (genotypy o znanych genach odporności). 

http://wheatrust.org/


Zakres prac ad 5: Podsumowanie realizacji pierwszego etapu programu 

wieloletniego 2015-2017r. 

1. W ramach realizacji pierwszego etapu programu wieloletniego w latach 2015-2017 
przeanalizowano zdolności chorobotwórcze 504 izolatów grzybów patogenicznych 
zebranych z kilkunastu miejscowości w Polsce. Izolaty wyprowadzono z liści i kłosów 
(pszenicy, pszenżyta i jęczmienia) porażonych przez patogeniczne grzyby: Blumeria 
graminis (tylko w roku 2016 i 2017), Puccinia triticina, Puccinia striiformis i Puccinia 
hordei. 

2. Wyniki z realizacji zadania upowszechniano w oryginalnych publikacjach (2 szt, w tym 
jedna opublikowana w Plant Pathology, IF=2,121), ulotkach informacyjnych o 
patogeniczności badanych grzybów (3 szt.), na jednej konferencji zagranicznej (poster), w 
wygłoszonym referacie dla polskich hodowców. Swój własny warsztat badawczy 
doskonalono na jednym wyjeździe zagranicznym. 



Podsumowanie wykonania zadania 3.2 w roku 2017 

Nazwa miernika Wartość 
bazowa 

na rok 2017 

Dotychczas 
uzyskana 
wartość 
miernika 

  (2015-2016) 
 

Wartość 
docelowa 

na rok 
2017 

Wartość 
uzyskana w 
roku 2017 

Liczba wykonanych testów 
charakteryzujących cechy chorobotwórcze 
zebranych izolatów patogenów 

400 304 600 200 

Liczba zgromadzonych w kolekcjach 
roboczych izolatów ras, patotypów i 
szczepów z nowymi patogenicznościami 

20 15 30 10 

liczba referatów, wykładów, doniesień 
konferencyjnych, publikacji i raportów 2 2 3 1 

Wartości mierników 

Wykonanie założonego celu 

zadania w 100% 



Dziękuję 

za 

uwagę 


