
 

 

 

 

Instytut Genetyki Roślin 

Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 

Joanna Ciszewska – Marciniak  

 

Odporność wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)  

i jej mieszańców z topolą osiką (Populus tremula L.)  

na rdzę (Melampsora spp.) oraz charakterystyka patogena 

 

 

 

AUTOREFERAT 

 

 

 

 

 

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem 

Prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczki 

w Instytucie Genetyki Roślin PAN 

 

 

Poznań 2013 

 



1. Wstęp 

 

Wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię oraz korzyścią wynikającą z 

zastosowania odnawialnych jej źródeł, rośnie zainteresowanie alternatywnymi nośnikami 

energii, takimi jak biomasa.(Szczukowski i in. 2005, Trybush i in. 2008). Wierzby (Salix 

spp.), uprawiane na plantacjach o krótkiej rotacji (ang. Short Rotation Coppice, SRC), oraz 

topole (Populus spp.) mogą odegrać kluczową rolę w zrównoważonej produkcji paliw w 

związku z ich relatywnie wysokim przyrostem biomasy w porównaniu z niskim wkładem 

potrzebnym do założenia długoterminowych upraw (Brereton i in. 2012). 

Badania prowadzone w krajach Europy zachodniej wykazały, iż rdza wierzby 

powodowana przez grzyby rodzaju Melampsora spp. jest groźną i powszechną chorobą roślin 

rodzaju Salix (Pei i in. 1999, Samils 2001, McCracken and Dawson 2003, Rönnberg–

Wästljung i in 2008). Rdza powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a w przypadku 

dużego nasilenia choroby obserwuje się zamieranie pędów, co powoduje znaczne straty 

przyrostu biomasy. Stosowanie fungicydów, zwalczających grzyby rodzaju Melampsora, ma 

ograniczone zastosowanie ze względów praktycznych, ekonomicznych i ekologicznych, 

dlatego potrzebne są inne sposoby kontroli rozprzestrzeniania się choroby (Dawson 

i McCracken 1995).  

Grzyby rodzaju Melampsora charakteryzuje złożony cykl życiowy, obejmujący pięć 

typów zarodników, różniących się morfologią i długością trwania w trakcie rozwoju. 

Większość gatunków są to grzyby heteroecyjne, posiadające dwóch gospodarzy. Rdze 

Melampsora spp. są organizmami biotroficznymi, co znacznie utrudnia ich hodowlę w 

warunkach laboratoryjnych. Ponadto grzyby te są wysoce wyspecjalizowane wobec 

określonych roślin-gospodarzy, co skutkuje występowaniem wielu form specjalnych i ras 

fizjologicznych (patotypów).  

Produktywność plantacji wierzby energetycznej przewiduje się na 20-25 lat i więcej, a 

zatem potrzebne są efektywne metody kontroli rozprzestrzeniania się choroby. Stwierdzono, 

iż poprzez krzyżowanie wierzby wiciowej z gatunkami odpornymi na porażenie grzybami 

Melampsora spp., uzyskano genotypy odporne na rdzę. Monitoring zdrowotności roślin oraz 

chorobotwórczości patogena względem różnych genotypów jest ważnym elementem hodowli 

odpornościowej. Poznanie grzyba chorobotwórczego i jego interakcji z rośliną–gospodarzem, 

oszacowanie zmienności genetycznej populacji patogena i jego chorobotwórczości względem 

różnych genotypów wierzby jest pierwszym i niezbędnym etapem, umożliwiającym przyjęcie 

odpowiednich strategii hodowlanych.  



2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy była ocena podatności wierzby wiciowej (S. viminalis L.) i jej 

mieszańców z gatunkami S. amygdalina L. (syn. S. triandra L.), S. aurita L., S. caprea L., 

S. cinerea L., S. purpurea L. i S. schwerinii E. Wolf. na rdzę powodowaną przez grzyby 

rodzaju Melampsora oraz charakterystyka patogena. W opracowaniu uwzględniono również 

ocenę odporności na rdzę unikalnego materiału roślinnego, jakim są mieszańce 

międzyrodzajowe wierzby wiciowej z topolą osiką (P. tremula L.), uzyskane w Zakładzie 

Botaniki Ogólnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mieszańce Salix × 

Populus powstały w celu zwiększenia wydajności biomasy oraz odporności na suszę, bowiem 

obie te cechy charakteryzują rodzaj Populus. Dla oznaczenia struktury populacji Melampsora 

spp.: 1) opisano cechy morfologiczne urediniospor przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego; 2) oznaczono liczbę patotypów M. larici-epitea za pomocą testów 

inokulacyjnych w komorach fitotronowych; 3) poznano sekwencje fragmentu Internal 

Transcribed Spacer; 4) określono polimorfizm DNA izolatów M. larici-epitea przy 

zastosowaniu techniki RAPD. 

 

3. Materiały i metody 

Oceny polowe podatności roślin na rdzę Melampsora spp. 

W latach 2008-2011 obserwowano objawy rdzy Melampsora spp. na wierzbie 

wiciowej (S. viminalis), jej mieszańcach z S. amygdalina (S. triandra), S. aurita, S. burjatica, 

S. caprea, S. cinerea, S. purpurea, S. schwerinii oraz mieszańcach międzyrodzajowych 

wierzby wiciowej z topolą osiką (Populus tremula). Doświadczenia polowe znajdowały się w 

siedmiu lokalizacjach, w trzech regionach kraju: w Wielkopolsce, na Warmii i na Ziemi 

Lubuskiej. W trakcie jednego sezonu wegetacyjnego każdy genotyp oceniano trzykrotnie, na 

początku lipca, w sierpniu i pod koniec września. Brano pod uwagę 30-50 losowo wybranych 

liści, zarówno starych, jak i młodych i oceniano je wg skali dziesięciostopniowej 0-9 

(Jędryczka i in. 2010). Łącznie oceniono 25 genotypów wierzby wiciowej, 18 genotypów 

mieszańców wierzby wiciowej z innymi gatunkami wierzby oraz pięć genotypów 

mieszańców międzyrodzajowych Salix × Populus. 

 Pobieranie materiału i uzyskiwanie izolatów jednozarodnikowych 

 Liście z objawami rdzy zbierano każdorazowo podczas obserwacji porażenia roślin 

S. viminalis, mieszańców S. viminalis z S. amygdalina (syn. S. triandra), S. aurita, S. caprea, 

S.cinerea, S. burjatica, S. purpurea, S. schwerinii. oraz mieszańców wierzby wiciowej z 

topolą osiką, przez rdzę Melampsora spp. Następnie suszono je w temperaturze pokojowej 



przez 3-4 dni a następnie przechowywano w papierowych, woskowanych kopertach 

w temperaturze –20°C. Propagacja urediniospor polegała na nanoszeniu urediniospor, 

pochodzących z materiału zebranego na polu i rozprowadzaniu ich na całej powierzchni liścia 

za pomocą pędzelka. Płytki Petriego z liśćmi inkubowano w temperaturze 16°C i 

fotoperiodzie 16/8 godzin. Po 13 dniach inkubacji wykonywano kolejny cykl propagacyjny 

celem uzyskania izolatów jednozarodnikowych, tzn. urediniospory z pojedynczego uredinium 

przenoszono na świeże liście postępując dokładnie tak, jak w przypadku pierwszej inokulacji 

(Ciszewska – Marciniak i in. 2010). 

 Analiza morfologiczna urediniospor 

Do oceny morfologicznej urediniospor z zastosowaniem skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM) wykorzystano świeżo namnożone zarodniki rdzy Melampsora spp. 

Analiza morfologiczna obejmowała ocenę struktury powierzchni zarodników oraz wykonanie 

pomiarów długości i szerokości 6-10 urediniospor pod kątem prostym. Otrzymane wyniki 

porównano z danymi literaturowymi i na tej podstawie wstępnie zakwalifikowano izolaty do 

poszczególnych gatunków Melampsora spp. Łącznie przebadano 127 prób. Badania 

prowadzono w Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

Ocena liczby patotypów M. larici-epitea w Polsce 

Na podstawie chorobotwórczości poszczególnych izolatów względem różnych 

gatunków i odmian wierzby oznaczano patotypy (rasy fizjologiczne) Melampsora spp. W 

testach inokulacyjnych wykorzystano 20 genotypów testowych wierzby. Przeprowadzono trzy 

doświadczenia, w których przetestowano łącznie 95 izolatów, w tym 59 izolatów 

pochodzących z gatunku S. viminalis, 28 izolatów pochodzących z różnych mieszańców 

wierzby wiciowej oraz ośmiu izolatów pochodzących z mieszańców S. viminalis×P. tremula. 

Liczbę patotypów M. larici-epitea oznaczono poprzez zestawienie identycznych wzorów 

reakcji poszczególnych genotypów testowych na inokulację izolatami rdzy. 

Identyfikacja gatunku i analiza polimorfizmu izolatów grzybów Melampsora spp. w 

Polsce metodą PCR i sekwencjonowania 

W celu identyfikacji gatunków grzybów rodzaju Melampsora zastosowano 

amplifikację i sekwencjonowanie regionu ITS. Do amplifikacji fragmentu ITS wykorzystano 

startery specyficzne ITS4 i ITS5 (White i in. 1990). Fragmenty DNA otrzymane w reakcji 

PCR, które stanowiły matryce do sekwencjonowania, poddano oczyszczaniu 

enzymatycznemu i reakcji znakowania, przy pomocy ABI Prism BigDye Terminator Cycle 



Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems). Do reakcji znakowania użyto tych 

samych starterów, których użyto do amplifikacji fragmentu ITS. Rozdziały wykonano w 

Wydziałowej Pracowni Technik Biologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu. 

Analizę uzyskanych sekwencji DNA wykonano z pomocą programu Chromas v. 1.43 

(Applied Biosystems). Analizę porównawczą przeprowadzono z zastosowaniem algorytmu 

CLUSTAL W (Thompson i in., 1994) oraz programu BLAST (Altschul i in., 1990), 

sekwencje porównano z danymi w bazie NCBI (NCBI National Center for Biotechnology 

Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Do oznaczenia polimorfizmu genetycznego izolatów rdzy Melampsora spp. 

zastosowano metodę PCR-RAPD. Z produktów PCR wybrano produkty polimorficzne i 

oznaczono jako „1” w przypadku ich obecności lub „0” przy ich braku. Produkty PCR tej 

samej wielkości różnych izolatów uznawano za identyczne. Drzewo filogenetyczne 

skonstruowane na bazie analizy RAPD wykonano przy użyciu programu TREECON (Yves 

Van de Peer). Do konstrukcji drzewa filogenetycznego wykorzystano metodę UPGMA (ang. 

Unweighted Pair Group Mean Arithmetic method). 

Analiza statystyczna 

Wnioskowanie dotyczące istotności różnic pomiędzy obiektami badawczymi 

prowadzono na podstawie analizy wariancji (ANOVA). Wnioskowanie o występowaniu 

zależności, np. pomiędzy liczbą i średnicą urediniów powstałych na krążkach liściowych w 

testach inokulacyjnych przeprowadzono na podstawie współczynników korelacji liniowej 

Pearsona. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10.0 (StatSoft). 

 

4. Wyniki 

Oceny polowe podatności roślin na rdzę Melampsora spp. 

Stwierdzono, że gatunek S. viminalis oraz jego mieszańce międzygatunkowe 

i międzyrodzajowe są podatne na porażenie przez grzyby rodzaju Melampsora. Jednocześnie 

jednak zaobserwowano, że stopień podatności zarówno wierzby wiciowej jak i jej 

mieszańców jest znacznie zróżnicowany. Biorąc pod uwagę średni stopień porażenia z 

czterech badanych lat oraz z różnych miejscowości stwierdzono, że najbardziej podatnym 

genotypem S. viminalis była szwedzka odmiana Astrid, a wśród mieszańców 

międzygatunkowych S. aurita×viminalis×caprea (S.×stipularis). Na roślinach wierzby 

wiciowej genotypu UWM157 nie zaobserwowano objawów chorobowych. Najbardziej 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


odpornymi na porażenie przez grzyby rodzaju Melampsora okazały się mieszańce wierzby 

wiciowej z S. schwerinii, przy czym nasilenie objawów choroby, było różne dla różnych 

genotypów. Stwierdzono, że mieszańce międzyrodzajowe S. viminalis×P. tremula były 

bardziej podatne na rdzę niż forma mateczna S. viminalis 46IGR i wykazywały podobny lub 

większy stopień porażenia, jak ojcowska forma P. tremula. Zaobserwowano również 

zróżnicowanie w nasileniu objawów choroby poszczególnych genotypów pomiędzy sezonami 

badawczymi oraz badanymi miejscowościami. 

Analiza morfologiczna urediniospor 

 Ocena morfologii urediniospor izolatów pochodzących z wierzby wiciowej i jej 

mieszańców z S. amygdalina, S. aurita, S. burjatica, S. caprea, S. cinerea, S. purpurea, 

S. schwerinii oraz P. tremula wykazała, że wszystkie izolaty tworzyły globoidalne 

urediniospory z wypustkami na całej powierzchni. Średnie wymiary urediniospor izolatów 

Melampsora sp. uzyskanych z gatunku S. viminalis wynosiły 12,61 × 10,43 μm S. amygdalina 

× viminalis 12,97 × 10,42 μm, S. burjatica × viminalis 12,45 × 9,90 μm, S. × calodendron = 

S. caprea × cinerea × viminalis 12,41 × 10,32 μm, S. × stipularis tj. S. aurita × viminalis × 

caprea 12,27 × 9,92 μm, S. schwerinii × viminalis × schwerinii 14,05 × 10,87 μm, S. 

viminalis × caprea 12,42 × 10,28 μm, S. viminalis × purpurea 12,58 × 10,22 μm, S. viminalis 

× schwerinii 12,50 × 10,13 μm oraz S. viminalis × P. tremula 12,77 × 10,74 μm. Na 

podstawie cech morfologicznych gatunek zidentyfikowano jako M. larici-epitea. 

Ocena liczby patotypów M. larici-epitea w Polsce 

Ocena liczby patotypów gatunku M. larici-epieta wykazała zmienność w populacji 

rdzy z terenu Polski. Stwierdzono, że badane izolaty są zróżnicowane pod względem 

patogeniczności wobec genotypów rodzaju Salix. Na podstawie reakcji roślin testowych 

wyodrębniono 62 patotypy, z czego 42 izolaty przyporządkowano do dziewięciu patotypów, 

a pozostałe 53 izolaty były unikalne. Izolaty pochodzące z różnych genotypów, zarówno 

S. viminalis, jak i jej mieszańców należały do czterech patotypów: 1) P1: izolaty uzyskane z 

S. viminalis, S. viminalis×amygdalina, S. viminalis×schwerinii oraz S. viminalis×P. tremula; 

2)  P2: izolaty uzyskane z S. viminalis oraz S. viminalis×amygdalina; 3) P3: izolaty z 

S. viminalis oraz S.×stipularis (S. aurita×viminalis×caprea); 4) P4: izolaty uzyskane z 

wierzby wiciowej i jej mieszańca z topolą osiką. Patotypy P5, P7, P21 i P26 pochodziły z S. 

viminalis a patotyp P45 uzyskano z mieszańca S.×sericans (S. viminalis×caprea). Patotypy 

P1 i P2 występowały najczęściej – stanowiło je odpowiednio 13,7% i 11,6% izolatów. Trzy 

patotypy (P1, P2 i P4) występowały w więcej niż jednym regionie Polski, przy czym P1 i P2 



stwierdzono w Wielkopolsce, na Warmii i na Ziemi Lubuskiej, a P4 w Wielkopolsce i na 

Warmii. Izolaty należące do patotypu P1 wywołały objawy chorobowe na dziewięciu 

genotypach testowych: w tym na S. viminalis (Astrid, Jorr, Mullatin, Orm, Ulv) oraz 

mieszańcach S. schwerinii×S. viminalis×schwerinii (Discovery), S. aurita×viminalis×caprea 

(S.× stipularis), S. triandra×viminalis (S.×mollissima), S. viminalis×schwerinii (Beagle). 

Izolaty należące do patotypów P2 i P4 spowodowały pojawienie się urediniów na dziesięciu 

genotypach, w tym na dziewięciu wymienionych wyżej a ponadto odpowiednio na 

S. burjatica×viminalis (Ashton Parfitt) i S.×calodendron (S. caprea×cinerea×viminalis).  

Identyfikacja gatunku i analiza polimorfizmu izolatów grzybów Melampsora spp. w 

Polsce metodą PCR i sekwencjonowania 

Analiza sekwencji regionu ITS potwierdziła przynależność badanych izolatów do 

gatunku M. larici-epitea. W obrębie pięciu sekwencji pochodzących z czterech izolatów 

otrzymanych z S. viminalis oraz jednego izolatu uzyskanego z S. × mollissima 

zidentyfikowano substytucje nukleotydowe, zarówno tranzycje jak i transwersje. Łącznie 

wykryto dziewięć miejsc zamiany zasad azotowych. Sześć tranzycji cytozyny na tyminę, 

występujących u trzech izolatów stwierdzono w obrębie fragmentu ITS1. Ponadto wykryto 

trzy transwersje, z których dwie zlokalizowane były w obrębie fragmentu 5,8S rDNA 

(zamiana guaniny na tyminę oraz adeniny na tyminę), a jedna w regionie odpowiadającym 

28S rDNA (zamiana tyminy na guaninę). Do analizy polimorfizmu genetycznego u grzybów 

rodzaju Melampsora wykorzystano także przydatność metody PCR-RAPD. Dla wszystkich 

analizowanych izolatów uzyskano podobne  zestawy produktów amplifikacji, co sugeruje że 

technika ta może być pomocna we wstępnej klasyfikacji izolatów przy oznaczaniu gatunków 

rdzy. Dla testowanych izolatów oznaczono 17 produktów polimorficznych. Na podstawie 

danych uzyskanych z analizy RAPD  i analizy średnich połączeń (UPGMA) skonstruowano 

drzewo filogenetyczne ilustrujące zmienność DNA w grupie badanych izolatów. Szczepy 

pochodzące z jednego regionu lub należące do tych samych patotypów były obecne  na 

różnych gałązkach dendrogramu, co świadczy o ich zmienności genetycznej. 

5. Dyskusja 

 Przeprowadzone oceny podatności roślin gatunku S. viminalis, mieszańców 

międzygatunkowych z S. viminalis oraz mieszańców międzyrodzajowych S. viminalis×P. 

tremula pozwoliły na wyróżnienie odmian podatnych oraz względnie odpornych na porażenie 

przez grzyby Melampsora spp. Stopień porażenia poszczególnych genotypów był 

zróżnicowany. Różnice te dotyczyły tych samych odmian uprawianych w różnych 



miejscowościach oraz różnych genotypów w obrębie tej samej lokalizacji (p < 0,05). 

Wykazano podatność dużej liczby genotypów S. viminalis na rdzę powodowaną przez grzyby 

rodzaju Melampsora. Biorąc pod uwagę średni stopień porażenia ze wszystkich badanych lat 

oraz miejscowości, do najbardziej odpornych genotypów S. viminalis na porażenie przez 

grzyby rodzaju Melampsora należał klon UWM075. Najbardziej podatna na rdzę Melampsora 

spp. było odmiana Astrid. Pośród mieszańców międzygatunkowych S. viminalis najbardziej 

podatnym genotypem na porażenie przez grzyby rodzaju Melampsora był S.×stipularis. Na 

siedmiu z 16 badanych mieszańców S. viminalis średni stopień porażenia nie przekroczył 

najniższego stopnia w zastosowanej skali oceny. Oznacza to, że na liściach tych roślin 

sporadycznie obserwowano uredinia. Co więcej nie występowały one w każdym roku 

badawczym. Były to genotypy: Asgerd, Quest, Tordis, Torhild (S. viminalis×schwerinii) 

Discovery (S. schwerinii×schwerinii×viminalis), Resolution (S. viminalis×schwerinii 

×viminalis×viminalis×schwerinii) i UWM054 (S. viminalis ×amygdalina). Średni stopień 

porażenia wszystkich analizowanych mieszańców był niższy od średniego stopnia porażenia 

genotypów wierzby wiciowej. Mniejsze porażenie roślin mieszańcowych wierzby na infekcję 

grzybami rodzaju Melampsora stwierdził także Larson (1998). W pracy badano także 

podatność na rdzę Melampsora spp. mieszańców międzyrodzajowych Salix 

viminalis×Populus tremula. Ze względu na ryzyko przeniesienia podatności na porażenie 

przez grzyby rodzaju Melampsora, z roślin rodzicielskich na potomstwo mieszańcowe, przez 

cztery sezony badawcze obserwowano objawy choroby na genotypach S. viminalis×P. 

tremula oraz formie matecznej i ojcowskiej. Stwierdzono występowanie silnych symptomów 

rdzy na wszystkich ocenianych mieszańcach wierzby wiciowej z topolą osiką. Średni stopień 

porażenia mieszańców S. viminalis×P. tremula był podobny lub wyższy niż u matecznego 

klonu S. viminalis 46IGR. Nasilenie objawów choroby na P. tremula – formie ojcowskiej – 

było podobne, jak na genotypach mieszańcowych. 

 Dane literaturowe sugerują, że krzyżowanie S. viminalis z tymi oraz innymi –

odpornymi na rdzę – gatunkami wierzby może przyczynić się do uzyskania roślin 

mieszańcowych odpornych na porażenie przez grzyby rodzaju Melampsora (Johansson i 

Alström 2000, Jędryczka i in. 2008).  Z tego względu tworzy się także mieszańce z innymi 

gatunkami Salix, takimi jak: S. caprea, S. daphnoides, S. eriocephala, S. triandra i 

S. schwerinii (Larson 1998).   

 W niektórych sezonach badawczych symptomy choroby obserwowane na 

poszczególnych roślinach S. viminalis oraz mieszańcach S. viminalis różniły się nasileniem 

w stosunku do pozostałych lat. Różnice w intensywności objawów choroby pomiędzy 



sezonami badawczymi można tłumaczyć na kilka sposobów. Jednym z czynników 

wpływających na ostateczny stopień porażenia rośliny mogą być warunki pogodowe 

(temperatura, ilość opadów). W pracach innych badaczy (Johansson i Alström 2000, 

Jędryczka i in. 2008) nie stwierdzono jednakże zależności pomiędzy średnią miesięczną 

temperaturą oraz ilością opadów a wzrostem lub spadkiem objawów rdzy. Sugeruje się, iż na 

intensywność występowania rdzy Melampsora spp. ma mikroklimat danej uprawy (Jędryczka 

i in. 2008). Kolejnym czynnikiem decydującym o intensywności objawów choroby na liściach 

była wielkość inokulum. Uważa się, iż stopień porażenia poszczególnych genotypów jest 

wynikiem kombinacji podatności danego klonu oraz wielkości i żywotności populacji 

Melampsora spp., które podlegają ciągłym zmianom (Pei i in. 1996, Pei i in. 1999, Samils i 

in. 2003). Wiek rośliny oraz stadium rozwojowe i budowa liści może mieć, również wpływ na 

ostateczne nasilenie objawów choroby (Sharma i in. 1980, Pei i in. 1996). W niniejszej pracy 

praktycznie nie odnotowano objawów choroby na jednorocznych odrostach na trzyletniej 

karpie w przypadku mieszańców wierzby wiciowej w sezonie 2011 rosnących w Cerekwicy 

i Poznaniu. Prawdopodobnie o ostatecznym nasileniu symptomów rdzy decyduje kombinacja 

kilku czynników, takich jak warunki pogodowe, wiek roślin, skład i żywotność populacji 

Melampsora spp.   

 Ze względu na stale zmieniającą się populację patogena i przełamywanie odporności 

roślin konieczne jest jednak ciągłe monitorowanie rozprzestrzeniania się choroby i 

zdrowotności poszczególnych genotypów, (Pinon i in. 1987, Dawson i McCracken 1994, 

1995, Samils i in. 2001a). 

 W pracy analizowano wymiary urediniospor izolatów pochodzących z wierzby 

wiciowej, jej mieszańców międzygatunkowych oraz mieszańców międzyrodzajowych 

wierzby wiciowej z topolą osiką. Na podstawie informacji zawartych w literaturze (Pei 2005) 

na temat wymiarów urediniospor oraz struktury powierzchni, izolaty badane w niniejszej 

pracy zakwalifikowano do gatunku M. larici-epitea. Według danych literaturowych zarodniki 

tego gatunku mają wymiary 12–25 μm (długość) i 9–19 μm (szerokość), co pokrywa się z 

wynikami otrzymanymi w niniejszej pracy. Średnie wymiary urediniospor izolatów 

Melampsora spp. uzyskanych z gatunku S. viminalis, jej mieszańców międzygatunkowych 

oraz międzyrodzajowych Salix × Populus nieznacznie się różniły między sobą. Wszystkie 

analizowane zarodniki były okrągłe lub globoidalne z wypustkami pokrywającymi całą ich 

powierzchnię, co jest cechą charakterystyczną dla gatunku M. larici-epitea.   

 Ze względu na wymiary zarodników izolatów pochodzących z mieszańców 

międzygatunkowych S. viminalis oraz urzeźbienie ich powierzchni wykluczono takie, gatunki 



Melampsora spp. jak: M. amygdalinae, M. euonymi-caprearum, M. caprearum, M. ribesii-

purpureae, M. ribesii-epitea. Urediniospory M. amygdalinae są dłuższe niż zarodniki M. 

larici-epitea, nie posiadają także wypustek na w szczytowej części zarodnika. Pozostałe 

gatunki mają urediniospory o powierzchni całkowicie pokrytej wypustkami podobnie, jak M. 

larici-epitea, jednak ich wymiary są większe. Długość  zarodników M. abieti-caprearum była 

najbardziej zbliżona do wyników otrzymanych w przeprowadzonych badaniach, jednakże 

różnice w szerokości zarodników oraz roślina żywicielska wykluczają ten gatunek. Ponadto, 

gatunek M. abieti-caprearum jest pasożytem S. aurita, S. caprea, S. cinerea oraz S. purpurea, 

nie poraża natomiast S. viminalis (Pei 2005). 

 Badając mieszańce międzyrodzajowe S. viminalis × P. tremula można było oczekiwać 

występowania gatunku infekującego wierzbę wiciową (M. larici-epitea) oraz/lub gatunku 

porażającego topolę osikę. Pasożytami P. tremula w Europie są cztery gatunki Melampsora 

spp.: M. larici-tremulae, M. magnusiana, M. pinitorqua, M. rostrupii (Shang i Pei 1984, 

Bagyanarayana 1998, Pei  i Shang 2005). Analizując wymiary zarodników izolatów badanych 

pod względem morfologicznym w niniejszej można z dużą pewnością wykluczyć cztery 

wyżej wymienione gatunki Melampsora spp. porażające rośliny z rodzaju Populus w Europie. 

Z danych morfometrycznych wynika, że gatunkiem rdzy porażającym mieszańce S. 

viminalis×P. tremula jest M. larici-epitea. W celu potwierdzenia tej tezy przeprowadzono 

inokulację liści topoli osiki. Po 13 dniach inkubacji nie stwierdzono objawów choroby, co 

potwierdziło występowanie gatunku niepatogenicznego względem osiki. 

Różnice w nasileniu objawów choroby pomiędzy roślinami Salix spp. oraz pomiędzy 

lokalizacjami mogą wynikać ze zróżnicowania form specjalnych i patotypów występujących 

w populacjach M. epitea (Hunter i in. 1996). Przeprowadzone badania pokazały, że populacja 

rdzy Melampsora sp. w Polsce nie jest pod tym względem wyjątkowa i występuje duża 

zmienność w chorobotwórczości poszczególnych izolatów rdzy Melampsora spp. W pracy 

zidentyfikowano łącznie 62 patotypy, występujące wśród izolatów pochodzących z różnych 

odmian wierzby wiciowej i jej mieszańców z takimi gatunkami, jak: S. amygdalina, S. aurita, 

S. burjatica, S. caprea, S. cinerea, S. purpurea  i S. schwerinii oraz P. tremula. Na podstawie 

reakcji roślin testowych stwierdzono, że rasy fizjologiczne należą do formy specjalnej 

M. larici-epitea typica. W obrębie M. epitea var. epitea w Wielkiej Brytanii wykryto osiem 

patotypów (Pei i in. 1996). W toku dalszych badań wykazano, iż w populacji M. epitea na 

terenie Wielkiej Brytanii istnieje więcej ras fizjologicznych patogena (Pei i in 1999, 

McCracken i in. 2000). Badania populacji Melampsora spp. w Szwecji ujawniły 

występowanie, co najmniej 13 patotypów, choć uważa się że istnieje ich znacznie więcej 



(Ramstedt 1999). Wyniki te wskazują, że populacja grzybów Melampsora spp. jest bardzo 

zróżnicowana a presja selekcyjna wynikająca z obecności wielkoobszarowych upraw Salix 

sprzyja rozwojowi nowych patotypów (McCracken i in. 2000). Należy więc oczekiwać, że 

wraz ze wzrostem upraw wierzby wiciowej w Polsce, będą pojawiać się nowe rasy 

fizjologiczne, a ich stały monitoring jest konieczny do prowadzenia hodowli odpornościowej 

roślin Salix w odpowiednim kierunku.  

 Większość izolatów badanych w pracy stanowiła odrębny patotyp. Jednakże 42 

testowane izolaty przyporządkowano do dziewięciu patotypów. Patotypy oznaczone jako P1, 

P2 i P4 wstępowały w więcej niż jednym regionie kraju. Prawdopodobnie więc dominują one 

w polskiej populacji patogena. Na podstawie badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii 

ustalono, że w tamtejszej populacji M. epitea również niektóre rasy fizjologiczne występują z 

większą częstotliwością (Pei i in. 1996, Pei i in. 1999, McCracken i in. 2000).  

 Istnieją dowody, że skład populacji M. epitea różni się znacząco pomiędzy regionami 

geograficznymi i pomiędzy sezonami badawczymi. Wynikiem dużej zmienności może być 

przepływ genów pomiędzy populacjami (Bayon i in. 2009) lub ewolucja osobników w 

lokalnej populacji (Pei i in. 1999). Samils i in. (2001a) wykazali istotne znaczenie cyklu 

płciowego, zachodzącego na żywicielu pośrednim (Larix decidua), na wzrost zmienności 

genetycznej w obrębie populacji. Zaobserwowano jednak, że na plantacjach, na których 

wierzba uprawiana jest w monokulturach, różnorodność genetyczna populacji jest mniejsza 

(Samils i in. 2003). Doświadczenia w Wielkopolsce i na Warmii, z których pochodziły 

badane izolaty, składały się z dużej liczby różnych odmian i mieszańców wierzby wiciowej. 

To właśnie w tych regionach zidentyfikowano największą zmienność; odpowiednio było to 42 

i 17 patotypów. W  województwie lubuskim stwierdzono obecność siedmiu ras 

fizjologicznych, przy czym na plantacji, z której pochodziły izolaty, uprawiano tylko trzy 

odmiany Jorr, Ulv (S. viminalis) i Björn (S. viminalis×schwerinii).  

  Większość wyodrębnionych w pracy patotypów nie porażała jednocześnie gatunku 

S. viminalis i jego mieszańców międzygatunkowych lub międzyrodzajowych. Najczęściej 

jeden patotyp odpowiadał jednemu izolatowi albo izolatom uzyskanym z tego samego 

genotypu Salix. Natomiast cztery z 62 ras fizjologicznych zidentyfikowano, zarówno na 

wierzbie wiciowej i jej mieszańcach. Mieszańce, na których występowały te same patotypy, 

co na wierzbie wiciowej pochodziły z krzyżowania S. viminalis×amygdalina, S. viminalis× 

schwerinii, S.×stipularis oraz S. viminalis×P. tremula. Nie stwierdzono, natomiast żeby te 

same rasy fizjologiczne występowały jednocześnie na S. viminalis oraz 

S. burjatica×viminalis, S.×calodendron, S.×mollissima, S.×sericans, S. viminalis×purpurea. 



Oznacza to prawdopodobnie, że nie doszło do rekombinacji genów wirulencji pomiędzy 

patotypami i prawdopodobnie koegzystują one jako osobno kojarzące się populacje, jak to już 

wcześniej dedukowali Pei i in. (1999).  

 W pracy sprawdzano również czy występuje korelacja pomiędzy średnicą i liczbą 

urediniów powstałą na krążkach liściowych po inokulacji zawiesiną urediniospor. W 

przeciwieństwie do danych literaturowych (Pei i in. 2002a), w niniejszej pracy nie 

stwierdzono jednoznacznych zależności pomiędzy liczbą i średnicą urediniów. Współczynniki 

korelacji Pearsona były bardzo zróżnicowane. 

Gatunki Melampsora spp. trudno jest rozróżnić jedynie na podstawie oceny morfologii 

zarodników tj. długości i szerokości oraz urzeźbienia struktury powierzchni, lecz 

identyfikacja ta jest możliwa przy użyciu narzędzi molekularnych (Pei i in. 2005a). Niniejsze 

badania, służące identyfikacji gatunków prowadzono przy użyciu metod analizy DNA 

wyizolowanego z urediniospor identycznych pod względem genetycznym, dzięki czaso- i 

pracochłonnemu wyprowadzeniu kultur jednozarodnikowych. W pracy zastosowano metodę 

sekwencjonowania regionu ITS w celu potwierdzenia przynależności gatunkowej izolatów, 

którą oznaczono wstępnie za pomocą badań morfologicznych.  

 Dotychczasowe badania pokazują, że gatunkiem rdzy dominującym obecnie 

w Europie jest Melampsora larici-epitea Kleb. (Pei i in. 1993, Samils 2001, Samils i in. 

2011). Kierując się analizą sekwencji ustalono, że gatunek ten jest również dominujący w 

Polsce. Wszystkie badane próby należały do M. larici-epitea Kleb. 

 W obrębie pięciu analizowanych sekwencji zidentyfikowano pojedyncze substytucje 

nukleotydowe (tranzycje lub transwersje), zlokalizowane we fragmencie odpowiadającym 

ITS1, 5,8S rDNA oraz 28S rDNA. Regiony kodujące geny 28S rDNA i 18S rDNA są wysoce 

konserwatywne zarówno pomiędzy, jak i w obrębie gatunku (Liesebach i Zaspel 2005), choć 

obserwowano występowanie niewielkiej zmienności w obrębie sekwencji 28S rDNA 

w przypadku niektórych gatunków rodzaju Puccinia (Pei i in. 2005c). Fragmenty 

odpowiadające sekwencji ITS1 i ITS2 ewoluują znacznie szybciej i umożliwiają identyfikację 

pokrewnych taksonów (Pei in. 2005c), przy czym zmienność wewnątrzgatunkowa jest raczej 

niewielka (Liesebach i Zaspel 2005). 

W pracy sprawdzano, także przydatność markerów RAPD do identyfikacji gatunków i 

oznaczenia pokrewieństwa izolatów Melampsora spp. Wcześniejsze badania wykazały 

użyteczność markerów RAPD do oszacowania zróżnicowania genetycznego, zarówno roślin 

(Przyborowski i Sulima 2010), grzybów (Starzycki i in. 1996, Zhang 2012), jak i 

wyodrębnienie formy porażającej pędy wierzby wiciowej (ang. Stem Infecting Form) od 



formy infekującej liście (Leaf Infecting Form) (Pei i in. 1997). Dla wszystkich badanych prób 

uzyskane wzory prążków były bardzo podobne, co sugeruje że należą one do jednego gatunku 

Melampsora. Drzewo filogenetyczne utworzone w oparciu o markery RAPD metodą analizy 

średnich połączeń UPGMA, wykazało różnice i zależności pomiędzy izolatami. Stwierdzono 

istnienie zmienności w obrębie M. larici-epitea w Polsce. W Wielkiej Brytanii stwierdzono 

doświadczalnie, iż bywały sytuacje, kiedy większe podobieństwo stwierdzano pomiędzy 

izolatami pochodzącymi z różnych lokalizacji aniżeli z tej samej miejscowości (Pei i in. 

2002b). Populację Melampsora larici-epitea w innych krajach europejskich również 

charakteryzowała duża zmienność genetyczna (Pei i in. 2002b, Samils i in. 2001a, Samils i in. 

2001b).  

Wierzby są roślinami tradycyjnie rosnącymi w Polsce od wielu stuleci. Szacuje się, że 

występuje 28 gatunków oraz liczne spontanicznie krzyżujące się mieszańce międzygatunkowe 

(http://www.itd.poznan.pl). W związku z dużą liczbą powszechnie występujących roślin 

gospodarzy, rdza Melampsora spp. znajduje dobre warunki do rozwoju w kraju. Mnogość 

różnych form Salix wpłynęła na populację patogena, wymuszając powstanie 

wyspecjalizowanych ras infekujących poszczególne genotypy wierzb. Przewiduje się że 

rozwój upraw na cele energetyczne będzie sprzyjał powstawaniu nowych patotypów 

różniących się patogenicznością wobec tych samych odmian Salix spp. W pracy stwierdzono, 

że populacja M. larici-epitea jest zróżnicowana genetycznie. Stwierdzono także, że większość 

powszechnie występujących odmian i genotypów wierzb jest podatna na porażenie przez 

grzyby Melampsora spp. Jednakże, wprowadzanie do uprawy roślin mieszańcowych z genami 

odporności ma duże szanse na powstrzymanie epidemii. 

 

6. Wnioski 

 

1. Wierzba wiciowa (S. viminalis) i jej mieszańce z S. amygdalina, S. aurita, S. burjatica, 

S. caprea, S. cinerea, S. purpurea, S. schwerinii oraz P. tremula są podatne na 

porażenie przez grzyby rodzaju Melampsora, przy czym stopień podatności zarówno 

wierzby wiciowej jak i jej mieszańców jest znacznie zróżnicowany. 

2. Pośród badanych odmian wierzby wiciowej można wyodrębnić genotypy o małej 

podatności, które mogą być wykorzystane do krzyżowań w celu uzyskania form 

mieszańcowych odpornych na rdzę. 

3. Spośród badanych mieszańców S. viminalis najbardziej odporne na rdzę są mieszańce 

S. viminalis × schwerinii. 

http://www.itd.poznan.pl/


4. Sekwencja nukleotydowa regionu ITS izolatów pochodzących S. viminalis, jej 

mieszańców z S. amygdalina, S. aurita, S. burjatica, S. caprea, S. cinerea, 

S. purpurea, S. schwerinii oraz P. tremula świadczy o ich przynależności do rodzaju 

Melampsora. 

5. Cechy morfologiczne urediniospor izolatów rdzy uzyskanych z genotypów 

S. viminalis oraz jej mieszańców międzygatunkowych, a także z genotypów 

S. viminalis × P. tremula wskazują na przynależność tych izolatów do M. larici-epitea 

Kleb. 

6. Łączne wykorzystanie kilku metod, takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa, 

sekwencjonowanie regionu ITS, PCR-RAPD oraz testów inokulacyjnych w 

warunkach kontrolowanych, umożliwia identyfikację gatunków rdzy rodzaju 

Melampsora. 

7. Wszystkie izolaty grzybów wywołujących rdzę uzyskane z wierzby wiciowej, jej 

mieszańców międzygatunkowych oraz międzyrodzajowych S. viminalis×P. tremula 

należały do gatunku M. larici-epitea, co wskazuje na dominację tego patogena w 

regionach Polski objętych badaniami (Warmia, Wielkopolska, Ziemia Lubuska). 

8. Analiza RAPD wskazuje, że izolaty rdzy Melampsora spp. z populacji uzyskanej z 

genotypów rodzaju Salix oraz Salix × Populus z terenu Polski wykazują bardzo dużą 

różnorodność genetyczną, która znajduje także odzwierciedlenie w występowaniu co 

najmniej 62 patotypów rdzy M. larici-epitea. 

9. Wyniki patotypowania wskazują, że izolaty M. larici-epitea uzyskane z różnych 

genotypów wierzby wiciowej oraz z jej mieszańców z topolą osiką, a także 

pochodzące z różnych regionów kraju mogą należeć do tego samego patotypu. 
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