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PROGRAM KONFERENCJI

9:30 Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Przewodniczący Komitetu Nauk Agrotech-
nicznych PAN

Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – Członek Prezydium KNA PAN

9:40 Wpływ działalności człowieka na suszę

Prof. dr hab. Renata Romanowicz (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa)

10:10 Jak stres suszy i nadmiar wilgoci oddziałuje na plon roślin i jego 
składowe

Prof. dr hab. Jan Rozbicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
Warszawa)

10:30 Reakcja roślin na deficyt wody na poziomie fizjologicznym i mole-
kularnym; wybrane mechanizmy odporności roślin na suszę

Dr hab. Arkadiusz Kosmala (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30 Biotechnologia roślin w służbie uzyskiwania roślin uprawnych to-
lerujących niedobór wody

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska – Kulińska (Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza, Poznań).

12:00 Dziś i jutro hodowli odmian roślin rolniczych o podniesionej od-
porności na suszę

Dr Karol Marciniak ( Hodowla Roślin Smolice Sp. o.o. grupa IHAR ).
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12:30 Gospodarowanie wodą w produkcji roślinnej. System sygnalizacji 
suszy.

Prof. dr hab. Mariusz Matyka, prof. dr hab. Jan Kuś, dr hab. Andrzej Doro-
szewski, prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
– PIB, Puławy)

13:00 wystąpienia naukowców zgłoszonych przez ośrodki naukowe (4 x 
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• Dr inż. Przemysław Kopeć – „Wykorzystanie podwojonych haplo-
idów jęczmienia ozimego w identyfikacji molekularnych podstaw to-
lerancji na suszę glebową”

• Dr Jarosław Plich – „Rodzina półrodzeństw odmiany Katahdin jako 
modelowy materiał do badań tolerancji ziemniaka na stres suszy”

• Mgr Yuliya Kloc, prof. dr hab. Wacław Orczyk – „Co łączy suszę wio-
senną, mikrosporogenezę i produktywność zbóż?”

• Dr hab. Mikołaj Piniewski – „ Susza glebowa a zmiany klimatu – co 
przewidują modele?”

14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami konsolidowania działań nauki 
w tym obszarze

14:30 Lunch.
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Wpływ działalności człowieka na 
suszę

Renata J. Romanowicz

Instytut Geofizyki

Polska Akademia Nauk, Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

romanowicz@igf.edu.pl

W obecnych czasach wpływ oddziaływania człowieka na procesy zacho-
dzące na Ziemi nie może być zaniedbywany. W związku z tym, susza nie może 
już być traktowana jako naturalne zagrożenie. Gospodarka wodna służąca 
przeciwdziałaniu suszy staje się nieefektywna jeśli nie brany jest pod uwa-
gę wpływ człowieka na procesy oddziaływujące na suszę i w związku z tym 
należy zmienić podejście do problemu suszy uwzględniając wpływ działal-
ności człowieka. Jednocześnie, przewidywany wzrost temperatury globalnej 
Ziemi będzie miał wpływ na procesy hydrologiczne poprzez redukcję aku-
mulacji wody w śniegu, zmianę sezonowości opadów, i w rezultacie, zmianę 
dynamiki obiegu wody w cyklu hydrologicznym. Te zmiany mają wpływ na 
częstotliwość i odczuwalność suszy, powodując rosnące straty ekonomiczne. 
Zachodzące zmiany cyklu hydrologicznego wymagają integralnego podejścia, 
uwzględniającego skomplikowane interakcje pomiędzy wielorakimi oddziały-
waniami na środowisko, zarówno siłami naturalnymi jak i tymi, nad którymi 
człowiek może mieć kontrolę.

W ogólnym zarysie, przedstawiona zostanie definicja suszy, począwszy od 
suszy meteorologicznej do jej transformacji w suszę hydrologiczną. Następnie, 
opisane zostaną czynniki wpływające na czasową i przestrzenną zmienność 
suszy – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy zmiennością 
indukowaną przez procesy naturalne i oddziaływaniem człowieka. Według 
prognoz naukowców, wzrastająca średnia temperatura globu oraz rosnąca an-
tropopresja będą wywierać coraz większy wpływ na zjawiska hydrologiczne.

Przedstawione zostaną wyniki badań nad projekcjami suszy na terenie 
Polski i Europy w kontekście dostępnych obserwacji historycznych oraz anali-
zy wyników symulacji przyszłych warunków klimatycznych za pomocą mode-
li GCM/RCM (EUROCORDEX) uzyskanymi z projektu CHIHE (Climate Change 
Impact on Hydrological Extremes) fundowanego przez Norway Grants w ra-
mach polsko-norweskiej współpracy naukowej.

W podsumowaniu zostaną przedstawione plany dotyczące metod ada-
ptacji do malejących zasobów wody będące podstawą projektu HUMDRO-
UGHT, realizowanego w ramach polsko-chińskiej współpracy SHENG1. Celem 
tego projektu jest pogłębienie wiedzy na temat procesów wpływających na 
transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną oraz wyznacze-



7

nie zintegrowanych działań gospodarki państwa pozwalających na zmniejsze-
nie negatywnych skutków suszy.
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Jak stres suszy i nadmiar wilgoci 
oddziałuje na plon roślin i jego 

składowe
Jan Rozbicki1, Marcin Studnicki2, Grzegorz Sobczyński1

1Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie

jan_rozbicki@sggw.pl

Plon roślin jest cechą ilościową określającą końcowy rezultat złożone-
go procesu ontogenezy roślin i jest on uwarunkowany przez znaczną liczbę 
czynników, w tym czynniki środowiskowe, cechy genetyczne i procesy fizjolo-
giczne roślin oraz czynniki agrotechniczne, które łącznie wpływają na poziom 
składowych plonu. Stres suszy i nadmiaru wody jest głównym, obok żyzności 
gleby, czynnikiem środowiskowym ograniczającym wykorzystanie potencjału 
genetycznego nowoczesnych odmian i w warunkach polowej uprawy roślin 
jego występowanie podlega znacznej zmienności przestrzennej i czasowej.

Cechy plonotwórcze roślin, w tym składowe plonu, mogą kształtować się 
jednocześnie w trakcie rozwoju roślin, albo też sekwencyjnie, czyli w określo-
nej kolejności, częściowo w tych samych oraz różnych okresach ontogenezy. 
W przypadku roślin zbożowych, dominującej w Polsce grupy użytkowej ro-
ślin na przykładzie której rozważymy te zależności, składowe plonu tj. liczba 
kłosów na jednostce powierzchni, średnia liczba ziaren w kłosie oraz średnia 
masa ziarniaka - określana jako masa tysiąca ziaren (MTZ), mają charakter 
multiplikatywny, tzn. plon ziarna jest iloczynem wymienionych składowych. 
Rozwijają się one sekwencyjnie tzn. składowe kształtujące się później (np. 
MTZ) są determinowane przez te, które formują się wcześniej. Dlatego też 
zależności występujące między składowymi plonu są interpretowane jako 
sekwencyjne zależności przyczynowo – skutkowe, powodowane przez czyn-
niki wspólnie działające na składowe plonu. Związek między plonem ziarna 
a jego składowymi nie jest stabilny, zmienia się w zależności od dominującego 
źródła zmienności (genotyp, środowisko, agrotechnika). Skutki stresu suszy 
lub nadmiernej wilgotności zależne są od fazy ontogenezy w której wystąpią, 
stres suszy w stadiach BBCH 21-39 ogranicza liczbę kłosów, natomiast w sta-
diach BBCH 25-70 redukuje liczbę ziaren w kłosie. Stres suszy, między innymi, 
ogranicza pobranie azotu i przyrost biomasy, natomiast nadmiar wilgoci po-
woduje zamieranie systemu korzeniowego.

W strefie klimatu umiarkowanego, w korzystnych warunkach środowi-
ska o plonie ziarna w największym stopniu decyduje liczba kłosów (najczęst-
sze uwarunkowanie plonu u zbóż ozimych), a w warunkach mniej korzystnych 
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(gleby niższej jakości, stres suszy), zwiększa się rola liczby ziaren w kłosie, ale 
jednocześnie plon ziarna ulega zmniejszeniu. Ten sposób uwarunkowania plo-
nu częściej występuje u form jarych. Duży zakres zmienności plonu ziarna za-
pewnić może tylko zmienność liczby kłosów, stąd stres suszy redukujący licz-
bę kłosów, silnie zmniejsza plon ziarna. Niewielki zakres zmienności może zaś 
być rezultatem każdej ze składowych plonu. Jeżeli te niekorzystne zjawiska 
(susza, nadmiar wilgoci) wstąpią we wczesnych fazach rozwoju, mogą one być 
częściowo dodatnio kompensowane przez składowe rozwijające się w później- 
-szych fazach ontogenezy zbóż, jeśli warunki środowiskowe będą korzystne.

Analiza zależności między plonem ziarna i składowymi plonu, dostarcza 
wiedzy o ich ilościowej roli w kształtowaniu plonu ziarna, co stwarza możli-
wości kształtowania łanu przy użyciu czynników agrotechnicznych, a także 
może być przydatna w ustaleniu kryteriów selekcji w hodowli roślin.

Literatura

Golba J.; Studnicki D.; Gozdowski D.; Mądry W.; Rozbicki J. 2018. Influence 
of genotype, crop management and environment on winter wheat grain 
yield determination based on components of yield. Crop Sci. 58, s. 660-
669.

Mądry W.; Studnicki M.; Rozbicki J.; Golba J.; Gozdowski D.; Pecio A.; 
Oleksy A. 2015. Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield 
and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae 
Scandinavica, Section B – Soil &Plant Science Vol. 65, No. 7, s. 605-618.

Slafer, G.A.; Savin R.; Sadras V.O. 2014. Coarse and fine regulation of wheat 
yield components in response to genotype and environment. Field Crop. 
Res. 157, s. 71-83.
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Reakcja roślin na deficyt wody 
na poziomie fizjologicznym 
i molekularnym; wybrane 

mechanizmy odporności roślin na 
suszę

Arkadiusz Kosmala

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 34, 60-479 
Poznań;

akos@igr.poznan.pl

Odporność na suszę jest cechą złożoną, a ekspresja jej poszczególnych 
komponentów jest zależna nie tylko od gatunku rośliny i jej stadium rozwojo-
wego, ale także od warunków uprawy (uprawa w polu, wazonie lub doniczce) 
oraz od intensywności, dynamiki narastania i czasu trwania stresu. Reakcję na 
suszę można rozpatrywać na poziomie pojedynczych komórek, tkanek, orga-
nów (np. korzenia lub liści), czy, co najważniejsze z rolniczego punktu widze-
nia, na poziomie całej rośliny. Warto zwrócić uwagę na to, że często reakcja da-
nej rośliny (genotypu) na suszę w symulowanych warunkach szklarniowych, 
np. w doniczce, może nie być wiernym odbiciem reakcji tej rośliny na suszę 
w warunkach polowych. Trudno również w sposób jednoznaczny zdefiniować 
poszczególne strategie ‘przetrwania’ suszy i wyznaczyć sztywne granice po-
między nimi. W literaturze wymienia się kilka głównych strategii, które obej-
mują: ucieczkę przed suszą, unikanie suszy oraz tolerancję suszy i regenerację 
roślin po ustąpieniu warunków stresowych.

Trawy pastewne kompleksu Lolium-Festuca, a zwłaszcza ich mię-
dzyrodzajowe mieszańce, mogą stanowić dobry model do badania me-
chanizmów odporności na stresy środowiskowe. W kontekście od-
porności na suszę, na szczególną uwagę zasługują dwa gatunki traw 
– L. multiflorum (życica wielokwiatowa) i F. arundinacea (kostrzewa trzcino-
wa). Pierwszy z wymienionych gatunków to trawa o wysokiej produktywności 
i jakości paszowej, lecz stosunkowo niskiej odporności na suszę. Festuca arun-
dinacea jest z kolei odpornym na suszę gatunkiem, który ma potencjał do 
wykształcania głębokiego i rozbudowanego systemu korzeniowego oraz do 
ograniczania poziomu transpiracji, m. in. dzięki zdolności do ‘zwijania’ liści 
w warunkach stresu. Mieszańce introgresywne L. multiflorum/F. arundinacea, 
a zwłaszcza te z zaawansowanych pokoleń wstecznych (BC4-BC5), stanowią 
unikalny i jednocześnie doskonały materiał badawczy do poznania różnych 
komponentów odporności na suszę u traw.
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W ramach wykładu zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzo-
nych przy wykorzystaniu form introgresywnych L. multiflorum/F. arundinacea 
o różnym stopniu odporności na suszę, zarówno w symulowanych warunkach 
stresowych w polu (‘pod daszkami’), jak i w szklarni (w wazonach i donicz-
kach). Zakres prezentowanych zagadnień obejmuje: (i) analizę plonowania 
roślin (sucha i zielona masa oraz potencjał odrostu), (ii) analizę architektury 
systemu korzeniowego, (iii) analizę wybranych fizjologicznych wskaźników 
reakcji roślin na stres (relatywna zawartość wody, wyciek elektrolitów – in-
tegralność membran komórkowych, fluorescencja chlorofilu oraz parametry 
wymiany gazowej) oraz (iv) analizę akumulacji wybranych fitohormonów, 
białek, metabolitów pierwotnych i lipidów, zarówno w korzeniach, jak i w li-
ściach badanych roślin.

Prezentowane wyniki badań znaleźć można w następujących publikacjach:

1. Kosmala A., Perlikowski D., Pawłowicz I., Rapacz M. (2012). J Exp Bot 
63:6161-6172.

2. Perlikowski D., Kosmala A., Rapacz M., Kościelniak J., Pawłowicz I., 
Zwierzykowski Z. (2014). Plant Biol 16:385-394.

3. Perlikowski D., Czyżniejewski M., Marczak Ł., Augustyniak A., Kosma-
la A. (2016). Front Plant Sci 7:1063.

4. Perlikowski D., Kierszniowska S., Sawikowska A., Krajewski P., Rapacz 
M., Eckhardt A� ., Kosmala A. (2016). Front Plant Sci 7:1027.

5. Perlikowski D., Augustyniak A., Masajada K., Skirycz A., Soja A. M., Mi-
chaelis A� ., Wolter G., Kosmala A. (2019). Plant Sci 283:211-223.

Wyniki badań uzyskano w ramach realizacji następujących projektów:

1. MRiRW, Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w pro-
dukcji roślinnej, 2011-2013 oraz 2014-2020.

2. NCN, Preludium (nr 2014/13/N/NZ9/00914), 2015-2017.

3. NCN, Opus (nr 2016/23/B/NZ9/00820), 2017-2020.
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Biotechnologia roślin w służbie 
uzyskiwania roślin uprawnych 

tolerujących niedobór wody
Zofia Szweykowska-Kulińska

Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zofszwey@amu.edu.pl

Susza i ocieplenie są obecnie jednymi z najbardziej uciążliwych oznak 
zmian klimatycznych na świecie. W Polsce najbardziej dokuczliwą jest su-
sza, zwłaszcza w okresie letnim, przynosząca straty ekonomiczne i społeczne 
z uwagi na dramatyczne obniżenie wydajności plonu zbóż, warzyw i owoców. 
Polska jest jednym z czołowych producentów ziemniaków, a roślina ta jest 
wrażliwa na okresowy niedobór wody.

Kwas abscysynowy (ABA) jest fitohormonem silnie zaangażowanym 
w odpowiedź roślin na niedobór wody. Nasze i innych badania wykazały, że 
szereg genów związanych z metabolizmem RNA wpływa na sygnalizację ABA 
i tolerancję roślin na brak wody. Między innymi aktywność genów CBP20 
i CBP80 okazała się ważna z tego punktu widzenia. Białka CBP20 i CBP80 wią-
żą się z kapem na końcu 5’ wszystkich transkryptów produkowanych przez 
polimerazę RNA II. Nieoczekiwanie, niedobór/brak aktywności tych genów 
wywołuje wzrost tolerancji na niedobór wody, przynajmniej w badaniach 
obejmujących Arabidopsis, ziemniaka i jęczmień. Uzyskaliśmy transgeniczne 
rośliny Arabidopsis i ziemniaka z wyciszoną ekspresją genu CBP80, które le-
piej znosiły brak wody, były nadwrażliwe na ABA i w związku z tym szybciej 
zamykały aparaty szparkowe pod wpływem podania wzrastających stężeń eg-
zogennego ABA, charakteryzowały się korzystnymi zmianami w liczbie apara-
tów szparkowych, trichomów i grubości kutikuli. Model wyjaśniający te zmia-
ny zakładał, że brak genu CBP80 obniża poziom mikroRNA 159, co zostało 
potwierdzone doświadczalnie, a to z kolei powoduje podwyższenie poziomu 
mRNA czynników transkrypcyjnych MYB33, MYB65 i MYB101. Uzyskaliśmy 
rośliny transgeniczne Arabidopsis z obniżoną ekspresją tych czynników tran-
skrypcyjnych i jak oczekiwano, rośliny te są nadwrażliwe na niedobór wody. 
Następnie skonstruowaliśmy rośliny Arabidopsis i ziemniaka z nadekspresją 
badanych czynników transkrypcyjnych i zgodnie z oczekiwaniem stwierdzili-
śmy, że rośliny te lepiej znoszą niedobór wody niż rośliny typu dzikiego.

Zatem ścieżka kontrolująca ekspresję czynników transkrypcyjnych 
MYB33, MYB65 i MYB101, a także geny będące pod kontrolą opisywanych 
czynników transkrypcyjnych są obiecującymi celami nowoczesnej hodowli 
roślin uprawnych.
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Dziś i jutro hodowli odmian 
roślin rolniczych o podniesionej 

odporności na suszę
Karol Marciniak (Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. grupa IHAR)

marciniak@hrsmolice.pl

Niedobór wody jest obecnie najważniejszym stresem abiotycznym, doty-
kającym światowe ale także polskie rolnictwo. Brak wystarczających opadów 
w sezonie wegetacyjnym znacząco, a niekiedy drastycznie wpływa na wegeta-
cję roślin powodując istotne straty zbioru oraz jego jakości. Występujące co-
raz częściej niedobory wody bywają zróżnicowane pod względem natężenia, 
czasu trwania, częstotliwości oraz oddziaływania z innymi stresami w tym 
samym czasie.

Poziom tolerancji roślin na stres suszy jest wynikiem zmian wystę-
pujących na wszystkich poziomach organizacji rośliny: molekularnym, ko-
mórkowym, tkankowym, poszczególnych organów oraz całego organizmu. 
Odpowiedź rośliny na stres suszy jest niezwykle złożona i uzewnętrznia się 
poprzez trzy mechanizmy: unikania, tolerowania i regeneracji po okresie su-
szy. Wszystko to powoduje, że hodowla odmian tolerancyjnych na okresowe 
niedobory wody jest bardzo trudna. Nie można wskazać dla tych procesów 
genów dominujących, które byłyby odpowiedzialne za całe zjawisko, zatem 
w praktyce jak dotąd niemożliwe jest zastosowanie metod biotechnologicz-
nych, pozwalających na uzyskanie znaczącego postępu w hodowli, ukierunko-
wanej na zwiększenie odporności na stres suszy. Ponadto, na złożoność uwa-
runkowania tolerancji genotypów na suszę w bardzo dużym stopniu wpływa 
interakcja genotypowo-środowiskowa, co dodatkowo utrudnia hodowcom 
selekcję pożądanych odmian. Dodatkowym, szczególnym wyzwaniem jest 
stres wysokiej temperatury, występujący często łącznie z niedoborem wody 
w okresach krytycznych rozwoju roślin.

Efektywna hodowla odmian o pożądanych właściwościach wymaga od-
powiednich źródeł genetycznych oraz narzędzi dla zidentyfikowania pożąda-
nych rekombinacji oraz możliwości ich oceny w starszych pokoleniach. Podsta-
wowym źródłem nowych genotypów są posiadane przez hodowców materiały 
genetyczne oraz dostępne na rynku zarejestrowane odmiany, następnie mate-
riały z banków genów oraz, teoretycznie najbardziej obiecujące, formy roślin-
ne otrzymane w wyniku prac badawczych. Zidentyfikowanie, spośród tysięcy 
rekombinantów, form o wprowadzonej wyższej tolerancji na niedobory wody, 
jest w warunkach polowych niezmiernie trudne. W latach o większej liczbie 
opadów takie formy nie mają szansy być znalezione bez użycia specjalnych 
narzędzi, których hodowla nie posiada. Ponadto, nieregularność coraz częściej 



14

występujących okresów suszy, ich częstotliwość, natężenie, czas trwania su-
szy oraz stopień wrażliwości okresów krytycznych roślin ograniczają bardzo 
podejście metodyczne hodowców. W praktyce, w pierwszych latach hodow-
li jedynym jak dotąd sposobem identyfikacji roślin bardziej tolerancyjnych 
w szkółkach jest ocena wizualna stanu więdnięcia. W kolejnych latach, gdy 
prowadzone są już doświadczenia poletkowe, hodowcy mają możliwość po-
równania plonowania rodów hodowlanych w warunkach optymalnych oraz 
w warunkach o wysokiej intensywności suszy. Ocena plonu jest najbardziej 
uniwersalnym narzędziem, pozwalającym zidentyfikować formy bardziej to-
lerancyjne.

W ostatnich latach realizowanych jest w Polsce coraz więcej projektów 
badawczych dotyczących stresu suszy. Badania te obejmują szerokie spektrum 
zagadnień: poznanie mechanizmów obronnych roślin przed suszą, poszuki-
wanie i ocena wskaźników tolerancji na suszę oraz generowanie zmienności 
i metody identyfikacji genotypów o pożądanych cechach. Badaniami objęte 
były między innymi następujące zagadnienia: możliwości poprawy stabilno-
ści plonu roślin strączkowych poprzez określenie fizjologicznych i bioche-
micznych wskaźników tolerancji na suszę; ocena przydatności wskaźników 
fizjologicznych i agronomicznych u ziemniaka dla oceny odporności na suszę 
glebową, ocena rodów i odmian pszenicy ozimej pod względem odporności 
na suszę; ocena czynników determinujących odporność jęczmienia na suszę, 
w tym związków antyoksydacyjnych; wpływ brasinosteroidów na tolerancję 
jęczmienia na stres niedoboru wody; ocena wybranych wskaźników fizjolo-
gicznych oraz zawartości związków (prolaminy, fitohormonów, cukrów, barw-
ników fotosyntetycznych, związków fenolowych, ABA), przepuszczalność 
membran cytoplazmatycznych, fluorescencja chlorofilu; identyfikacja i zasto-
sowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na suszę u bura-
ka cukrowego; poszukiwanie markerów białkowych skorelowanych z odpor-
nością na suszę, indukowanie i ocena nowej zmienności poprzez mutagenezę 
chemiczną lub technikę wyciszania szczególnych genów.

Prace te stopniowo poszerzają wiedzę o mechanizmach tolerancji roślin 
na okresowe niedobory wody. Jednakże przydatność większości wskaźników 
tolerancji na suszę jest trudna do zastosowania w praktycznej hodowli roślin. 
Podobnie podejście oparte na wprowadzaniu poszczególnych genów, wpływa-
jących na poziom tolerancji, z uwagi na złożoność procesów reakcji na niedo-
bory wody jest dalece niewystarczające. Pewną nadzieję hodowcy pokładają 
w zidentyfikowanych lub nowo wytworzonych materiałach genetycznych, wy-
kazujących wyraźnie poprawioną tolerancję na suszę, mimo że przeniesienie 
tej właściwości do szlachetnych materiałów hodowlanych jest trudne i wyma-
ga wielu lat konsekwentnych prac hodowlanych.

Dotychczasowy postęp w hodowli odmian tolerancyjnych na suszę jest 
niewielki w stosunku do nakładów i wysiłku hodowców i nauki. Skuteczna 
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hodowla w kierunku wytworzenia form tolerancyjnych na okresowe nie-
dobory wody musi mieć charakter wielopoziomowy i multidyscyplinarny. 
W przyszłości będzie dalej obejmować klasyczną ocenę fenotypową pożąda-
nych cech, korzystając np. z instalacji (zadaszeń) kontrolujących dostęp wody. 
Hodowla będzie posługiwać się markerami biochemicznymi i fizjologicznymi 
oraz będzie wprowadzać, również z pomocą technologii sekwencjonowania 
DNA i inżynierii genomu pożądane geny/QTL wpływające na tolerancję na su-
szę. W hodowli odmian tolerancyjnych na suszę będą wykorzystywane wiel-
ko-przepustowe techniki genotypowania i automatycznego fenotypowania, 
w tym bezinwazyjne skanowanie masy korzeniowej. A to wymaga dalszych 
badań, sporych nakładów i wielopoziomowej współpracy wielu partnerów.
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Gospodarowanie woda w produkcji 
roślinnej i system sygnalizacji suszy 

rolniczej
Mariusz Matyka, Jan Kuś, Andrzej Doroszewski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badaw-
czy w Puławach

mmatyka@iung.pulawy.pl

Możliwości poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia zasobów wody dla 
potrzeb rolnictwa muszą być rozwiązywane w kompleksowy sposób w ukła-
dzie obejmującym całe zlewnie. Konieczne jest uwzględnienie następujących 
elementów:

1. Gromadzenie możliwie dużej ilości wody i spowolnienie jej odpływu z krajo-
brazu rolniczego poprzez zwiększenie małej retencji wodnej, obejmującej:

•	 poprawę retencji siedliskowej (krajobrazowej) poprzez odpowiednie 
użytkowanie terenu - grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia 
a także śródpolne oczka wodne, bagna i mokradła i torfowiska itp.);

•	 zwiększenie retencji glebowej dzięki poprawie struktury gleby – 
zwiększenie zawartości próchnicy (nawozy naturalne i organiczne, 
uprawa roślin bobowatych oraz międzyplonów, regulacja odczynu), 
likwidacja zagęszczenia podglebia itp.;

•	 ograniczenie spływów powierzchniowych poprzez zabiegi przeciwe-
rozyjne i konserwującą uprawę roli a także regulowanie odpływów 
z systemów drenarskich;

•	 budowę urządzeń hydrotechnicznych służących gromadzeniu wody 
np.: małe zbiorniki wodne, poldery oraz gromadzenie wody w rowach 
melioracyjnych i kanałach itp.

2. Stosowanie całokształtu agrotechniki sprzyjającej efektywnemu wykorzy-
staniu zapasów wody glebowej, która obejmuje:

•	 odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki nawozowe oraz opty-
malizacja odczynu gleby, co warunkuje mniejsze zużycie wody na 
jednostkę wytworzonego plonu. Szczególnie istotny jest fosfor oraz 
optymalny odczyn sprzyjające dobremu rozwojowi systemu korze-
niowego roślin oraz potas regulujący procesy otwierania i zamykania 
się aparatów szparkowych;

•	 stosowanie zabiegów uprawowych spulchniających tylko powierzch-
niową warstwę gleby. W przypadku wybranych grup roślin mulczo-
wania powierzchni gleby międzyplonami lub resztkami pożniwnymi;
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•	 likwidację nadmiernego zagęszczenia gleby zabiegami uprawowymi 
(głęboszowanie), co ułatwia wsiąkanie wody opadowej oraz stwarza 
warunki do głębszego ukorzenienia się roślin;

•	 zastępowanie roślin jarych ozimymi oraz w wzrost areału uprawy ro-
ślin o typie fotosyntezy C.4.

 Należy zaznaczyć, że proponowane rozwiązania mogą tylko częścio-
wo łagodzić skutki suszy i umożliwiać uzyskiwanie względnie dużych plonów 
w warunkach mniejszych niedoborów wody. Natomiast jedynym w pełni sku-
tecznym sposobem ograniczania skutków suszy w rolnictwie jest nawadnianie 
upraw. W naszych warunkach konieczne wydaje się tworzenie infrastruktury 
technicznej do stosowania nawodnień, szczególnie w przypadku najcenniej-
szych upraw towarowych.

 Częstotliwość i nasilenie wystąpienia suszy w Polsce jest w ostatnich 
latach coraz bardziej istotnym problemem, zarówno dla gospodarki kraju jak 
i dla środowiska. Większa częstotliwość wystąpienia suszy jest wynikiem ob-
serwowanych zmian klimatycznych. IUNG-PIB w Puławach stworzył System 
Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) dla obszaru Polski. System przy wyzna-
czaniu obszarów z suszą dla poszczególnych upraw uwzględnia czynniki po-
godowe i podatność gleb na niedobory wody. Baza danych pogodowych po-
trzebna jest do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego (KBW) za pomocą, 
którego wyznacza się obszary objęte suszą rolniczą. System wykorzystuje 
nowoczesne aplikacje GIS (Geographic Information System) do przetwarzania 
i interpolacji danych przestrzennych. Aplikacje komputerowe integrują dane 
meteorologiczne oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej 
przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicz-
nych gleb. W SMSR zastosowano procedury pozwalające na szczegółową pre-
zentację wyników za pomocą systemu internetowego. Informacje dotyczących 
suszy przedstawiane są w formie tabel i map dla każdej gminy Polski, dla 14 
grup i gatunków roślin oraz 4 kategorii gleb.



18

Wykorzystanie podwojonych 
haploidów jęczmienia ozimego 

w identyfikacji molekularnych 
podstaw tolerancji na suszę 

glebową
Przemysław Kopeć

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie

p.kopec@ifr-pan.edu.pl

 Podwojonymi haploidami nazywamy rośliny zregenerowane z haplo-
idalnych komórek posiadających połowę chromosomów rośliny macierzystej 
(n), u których doszło do podwojenia liczby chromosomów (2n). Korzyści wy-
nikające z wykorzystywania podwojonych haploidów jako obiektów modelo-
wych wynikają z ich pełnej homozygotyczności. Co więcej, podwojone haplo-
idy rozmnażane na drodze samozapyleń dają wyrównany potomny materiał 
roślinny. Technologia podwojonych haploidów jest wykorzystywana zarówno 
w hodowli roślin, jak i stanowi niezastąpione narzędzie badawcze. Najbardziej 
efektywne procedury otrzymywania podwojonych haploidów opracowano dla 
jęczmienia, który równocześnie stanowi doskonały model w badaniach nad 
mechanizmami tolerancji niekorzystnych warunków środowiska przez zboża, 
ze względu na swoją diploidalność, stosunkowo mały i poznany genom, oraz 
bardzo duże zróżnicowanie poziomu odporności na niekorzystne warunki 
środowiska w obrębie gatunku.

Susza glebowa będąca przyczyną odwodnienia tkanek zakłóca homeos-
tazę roślin i inicjuje szereg zmian fizjologicznych, biochemicznych i moleku-
larnych. Jednym z elementów odpowiedzi roślin na odwodnienie jest przebu-
dowa profilu białkowego (synteza/rozpad białek) oraz zmiany w aktywności 
enzymów. Analizy komponentów plonu dowodzą, iż niezwykle istotna jest nie 
tylko tolerancja odwodnienia tkanek w trakcie okresowego deficytu wody, ale 
równie istotne są zmiany zachodzące w trakcie rehydratacji po przywróceniu 
optymalnego poziomu uwodnienia podłoża.

Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii 
Roślin im. F. Górskiego PAN, dotyczą suszy występującej w generatywnej fazie 
rozwoju roślin, kiedy liść flagowy jest w pełni rozwinięty. Liść flagowy szcze-
gólnie odpowiada za produktywność zbóż. Jest głównym organem produkują-
cym asymilaty dostarczane rozwijającemu się kłosowi, a potem zawiązującym 
się ziarniakom. Stres suszy może zainicjować proces starzenia się liści mię-
dzy innymi liścia flagowego, od pewnego momentu nieodwracalny nawet je-
śli przywrócone zostanie odpowiednie uwodnienie rośliny. W prowadzonych 
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badaniach wykorzystywane są linie podwojonych haploidów jęczmienia ozi-
mego różniące się reakcją na suszę glebową, a same badania dotyczą analizy 
zmian w proteomie liścia flagowego pod wpływem utraty wody i ponownego 
uwodnienia jego tkanek. Proteom to zestaw białek występujących w komórce, 
który jest bardzo dynamiczny i zmienia się w zależności od fazy jej rozwoju 
i czynników środowiskowych. Białka odpowiadają za przebieg procesów bio-
logicznych w komórce, toteż analiza zmian inicjowanych pod wpływem stresu 
suszy, może dać nam wiele informacji o molekularnych mechanizmach wrażli-
wości i odporności roślin na niedobór wody w podłożu. Prowadzone badania 
mają na celu identyfikację białek uczestniczących w kształtowaniu poziomu 
tolerancji stresu suszy i determinujących plonowanie jęczmienia ozimego po 
wystąpieniu okresowego niedoboru wody w glebie. Analiza proteomu, na-
zywana proteomiką, wraz z badaniami z obszaru genomiki, transkryptomiki 
i metabolomiki pozwolą na kompleksowy opis funkcjonowania rośliny jako 
sieci powiązanych ze sobą procesów zmieniających się w zależności od jej od-
porności na suszę glebową.
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Marczewski1

 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy:

 1Oddział Młochów; 2Oddział Jadwisin
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Ze względu na stosunkowo płytki system korzeniowy ziemniak (Solanum 
tuberosum L.) jest gatunkiem wrażliwym na stres suszy. Odpowiedź roślin 
ziemniaka na czasowy niedobór wody jest bardzo złożona i obejmuje cały 
szereg zmian obserwowanych na wszystkich poziomach: od zmian w poziomie 
ekspresji genów, aż po zmiany fizjologiczne na poziomie całej rośliny. Wystąpienie 
niedoborów wody w trakcie wegetacji wiąże się nierozerwalnie ze spadkiem plonu 
bulw. Wśród odmian ziemniaka obserwuje się jednak duże zróżnicowanie 
fenotypowej odpowiedzi na okresowe niedobory wody. Zdolność odmian/
klonów ziemniaka do wytworzenia akceptowalnego plonu bulw w warunkach 
niedoboru wody jest najlepszą miarą jego tolerancji na stres suszy w znaczeniu 
agronomicznym (wysoka produktywność pomimo suszy) oraz biologicznym 
(wytworzenie kolejnego pokolenia wegetatywnego pomimo niesprzyjających 
warunków).

Odmiana ziemniaka Katahdin jest starą, północno-amerykańską odmianą 
charakteryzującą się pożądaną wysokością i jakością plonu bulw oraz wysoką 
tolerancją na stres suszy. Odmiana Katahdin oraz rodzina półrodzeństw (hal-
f-sib family) 17 odmian ziemniaka pochodzących po tej odmianie zostały wy-
brane, jako układ modelowy do badań zjawiska tolerancji ziemniaka na stres 
suszy. W przeprowadzonych w latach 2014-2017 badaniach oceniliśmy feno-
typową reakcję tych odmian na stres suszy, a jako kryterium stopnia tolerancji 
przyjęliśmy relatywny spadek plonu bulw spowodowany przez okresowy nie-
dobór wody. Na podstawie wyników badań zaobserwowaliśmy duże zróżnico-
wanie stopnia wrażliwości badanych odmian na suszę i wyróżniliśmy grupę 
odmian charakteryzujących się stabilną tolerancją wyrażoną niskim relatyw-
nie spadkiem plonu bulw (średnio poniżej 20%) oraz grupę odmian wrażli-
wych, dla których relatywny spadek plonu był bardzo wysoki (średnio ~ 60%).

W latach 2016-2017 dwie grupy odmian o skrajnych fenotypach (toleran-
cyjne vs wrażliwe) zostały oceniona pod względem 19 wybranych parametrów 
fotosyntetycznych, za pomocą pomiarów fluorescencji chlorofilu a. Pomiary 



21

zostały przeprowadzone w 20 dniu trwania stresu suszy oraz 3 dni po ponow-
nym podlaniu roślin. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane grupy od-
mian statystycznie istotnie różniły się pod względem większości mierzonych 
parametrów w obu badanych terminach. Przeprowadzone analizy składowych 
głównych (PCA – Principal Component Analysis) biorące pod uwagę wszystkie 
mierzone parametry fotosyntetyczne, rozdzieliły badane odmiany podobnie 
jak kryterium relatywnego spadku plonu bulw, a ponad 90% obserwowanej 
zmienności było tłumaczone przez dwie pierwsze składowe główne.

Prezentowane badania były częściowo finansowane z dotacji statutowej 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (temat DS nr 1-3-00-3-03).
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Co łączy suszę wiosenną, 
mikrosporogenezę i produktywność 
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 Krótki stres abiotyczny we wczesnych etapach rozwoju kłosa powoduje 
znaczne obniżenie liczby zawiązanych ziarniaków i jest czynnikiem istotnie 
ograniczającym plon. Badania molekularnych podstaw tego procesu rozpo-
częto dopiero w latach 80’ ubiegłego wieku.

Wykazano, badając wiele różnych gatunków roślin, że szczególnie wraż-
liwe są wczesne etapy mikrosporogenezy. Nawet względnie łagodna i krótko-
trwała susza lub suboptymalne temperatury znacznie obniżały liczbę żywych 
ziaren pyłku. W gatunkach, gdzie plonem są nasiona lub ziarniaki, stres bezpo-
średnio przekładał się na redukcję plonu. Końcowy, polowy efekt był szczegól-
nie silny w przypadkach roślin samopylnych, szczególnie klejstogamicznych, 
takich jak pszenica jęczmień, sorgo. Wykazano również, że jest to cecha dzie-
dziczona ilościowo i zmapowano niektóre jej loci (QTL). Jednak, ze względu na 
trudne fenotypowanie, selekcja tej cechy nie stała się dotychczas elementem 
programów hodowlanych. Wyniki analiz molekularno-biochemicznych i fi-
zjologicznych pozwoliły wskazać procesy związane z prawidłowym przebie-
giem mikrosporogenezy i jednocześnie takie, które są wrażliwe na czynniki 
zewnętrzne. Wśród najważniejszych był transport węglowodanów z liści do 
pylnika zapewniający właściwe odżywianie komórek tapetum i komórek ma-
cierzystych mikrospor. W zależności od fazy rozwojowej były to: symplastycz-
ny lub apoplastyczny transport skrobi, hydroliza sacharozy do monocukrów 
i ich transport do komórek docelowych. Ostatni etap tj. synteza i magazyno-
wanie skrobi w ziarnach pyłku okazał się również ważny, ponieważ zapewniał 
źródło węgla i energii do rozwoju ziaren pyłku, wzrostu łagiewki pyłkowej 
i zapłodnienia.

Obserwowano, że stres abiotyczny wywoływał zmiany zależne od ABA 
i auksyn. Zaburzeniu ulegała mejoza, w szczególności drugi podział mejotycz-
ny. Stres abiotyczny powodował zmiany procesów oksydacyjno-redukcyjnych, 
akumulację reaktywnych form tlenu i zmiany programów rozwojowych. Za-
blokowaniu ulegał jeden z kluczowych etapów mikrosporogenezy tj. dezin-
tegracja komórek tapetum. Od tego procesu zależy powiększenie przestrzeni 
wewnątrz worka pylnikowego i uwolnienie związków odżywczych dla rozwi-
jających się mikrospor. Z procesem dezintegracji tapetum ściśle skoordynowa-
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na była zmiana typu odżywiania komórek z symplastycznego (komórki tkanki 
archesporialnej) na apoplastyczny (młode mikrospory). Końcowym efektem 
zaburzeń wyżej opisanych procesów była znaczny udział źle wykształconych, 
martwych ziaren pyłku.

Wyniki naszych badań wykazały, że krótkotrwały i względnie łagodny 
stres suszy w początkowej fazie rozwoju kłosa pszenicy zaburza mikrosporo-
genezę, powodując wysoką (dochodzącą do 100%) niepłodność pyłku i w kon-
sekwencji, obniża zawiązywanie ziarniaków w kłosie. Na prezentacji zostaną 
przedstawione wyniki korelacji rozwoju kłosa z fazami mikrosporogenezy, 
identyfikacji genów pszenicy biorących udział w procesach mikrosporogene-
zy i potencjalnie ważnych w tolerancji na stres oraz identyfikacji markerów 
molekularnych tej cechy.

Finansowanie MRiRW, Zadanie 8 na rzecz postępu biologicznego w pro-
dukcji roślinnej.
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Liczne dowody naukowe wskazują na to, że anomalie uwilgotnienia gleby 
są kluczowym czynnikiem wpływającym na plony w rolnictwie nienawadnia-
nym. W ciągu ostatnich dziesięcioleci Polska zmagała się z kilkoma głębokimi 
i rozległymi suszami prowadzącymi do wymiernych strat wielu roślin upraw-
nych. Częstotliwość występowania tego typu zjawisk wzrosła w ostatnich la-
tach, co często kojarzone jest z zachodzącymi zmianami klimatu. Badania do-
tyczące występowania susz glebowych wykonuje się z reguły na jeden z trzech 
sposobów: (1) w oparciu o dane monitoringowe; (2) w oparciu o dane telede-
tekcyjne; (3) z wykorzystaniem modeli matematycznych.

W niniejszym doniesieniu przedstawione zostaną wybrane wyniki naj-
nowszych światowych badań dotyczących zastosowania modeli hydrologicz-
nych w celu predykcji i projekcji zjawiska suszy glebowej. Przegląd literatury 
obejmował ostatnie raporty IPCC oraz wyszukiwanie według słów kluczowych 
w bazie Web of Science. Większość zidentyfikowanych prac jest zgodna co do 
spodziewanego wzrostu intensyfikacji zjawiska suszy glebowej w XXI wieku 
w naszej części Europy, a do takich wniosków prowadziły badania z wykorzy-
staniem różnego rodzaju modeli jak np. JULES czy mHM.

Jako studium przypadku dla obszaru Polski, zreferowane zostaną wyniki 
symulacji czasowo-przestrzennej zmienności historycznych i prognozowa-
nych susz glebowych do końca XXI wieku uzyskane z wykorzystaniem modelu 
Soil & Water Assessment Tool (SWAT) oraz wiązki dziewięciu modeli klima-
tycznych EURO-CORDEX dla dwóch scenariuszy emisyjnych RCP4.5 i RCP8.5. 
W ramach tych badań opracowano charakterystyczny dla danej uprawy 
wskaźnik suszy glebowej obliczany na podstawie dobowych symulacji uwil-
gotnienia gleby dla krytycznych etapów rozwoju badanych roślin (zbóż ozi-
mych, zbóż jarych, ziemniaków i kukurydzy). Analiza historycznych wyników 
symulacji wykazała, że model SWAT był w stanie odzwierciedlić wieloletnią 
i przestrzenną zmienność opracowanego wskaźnika suszy glebowej na obsza-
rze Polski w sposób satysfakcjonujący. W przypadku zbóż jarych, ziemniaków 
i kukurydzy, pomimo znacznego rozrzutu projekcji, wyniki modelowania suge-
rowały wzrost częstotliwości i zasięgu występowania deficytów uwilgotnienia 
gleb we wszystkich analizowanych scenariuszach i przyszłych horyzontach 



czasowych. Natomiast w przypadku zbóż ozimych, wyniki były bardziej zróż-
nicowane i dominujący kierunek zmiany był trudniejszy do zidentyfikowania.
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Problem suszy w produkcji rolniczej w Polsce, podobnie jak 
w świecie, jest kaskadowo narastającym problemem. Susza wynika 
z występujących zmian klimatu a straty w produkcji rolniczej 
drastycznie obniżają jej dochodowość. Konferencja ma być krótkim 
przeglądem skali tego problemu. Zaproszeni wykładowcy przedstawią 
aktualne dane o zmianach klimatu, plonach roślin rolniczych oraz 
najnowszych badaniach podstawowych skierowanych na poznanie 
mechanizmów reakcji roślin na stres na poziomie molekularnym. 
Uczestnicy dowiedzą się jak obecnie wygląda hodowla nowych 
odmian roślin rolniczych i czym praktycznie dysponują hodowcy, 
aby tworzyć odmiany o podniesionej odporności na stres 
suszy i temperatury. Zaprezentowane zostaną również badania 
agrotechniczne oraz monitoring suszy glebowej w Polsce, które 
rolnicy mogą wykorzystać w praktyce już dziś.


