Zadanie 1.2, temat 3-1-02-0-01:
Gromadzenie, zachowanie w kolekcji
polowej, in vitro i kriokonserwacja,
charakterystyka, ocena, dokumentacja
oraz
udostępnianie
zasobów
genetycznych ziemniaka diploidalnego

Cel tematu:
Zabezpieczenie
przed
utratą
zasobów
genowych
roślin
rolniczych
i
innych
użyt kow ych
(z
w y ł ączen i em
rośli n
ogrodniczych), ich dzikich krewniaków i roślin
towarzyszących uprawom polowym
Zadania:







utrzymanie
zasobów
genowych
gatunków rozmnażanych wegetatywnie
w kolekcjach polowych, w ciekłym
azocie i kulturach in vitro
charakterystyka i ocena zebranych
i przechowywanych materiałów
opracowanie oraz przekazywanie
danych paszportowych
i waloryzacyjnych do centralnej bazy
danych EGISET
regeneracja i rozmnażanie nasion
i materiałów wegetatywnych obiektów
kolekcyjnych
udostępnianie zasobów genowych
i informacji zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi
umowami,
st andardami
i
obow iązującymi
procedurami

Prace prowadzone są w ramach programu
wieloletniego pt. „Tworzenie naukowych
podstaw postępu biologicznego i ochrona
roślinnych zasobów genowych źródłem
innowacji wsparcia zrównoważonego
rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego
kraju” koordynowanego przez IHAR-PIB
a finansowanego przez MRiRW
(kurator: Paulina Smyda-Dajmund)
Kontakt:
Paulina Smyda-Dajmund p.smyda@ihar.edu.pl
Iwona Wasilewicz-Flis i.wasilewicz-flis@ihar.edu.pl
www.egiset.ihar.edu.pl
Tel. 22 729-90-87

KOLEKCJA ZIEMNIAKA
DIPLOIDALNEGO W IHAR-PIB
ODDZIAŁ MŁOCHÓW

Kolekcja ziemniaka diploidalnego w
IHAR-PIB w Młochowie powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Celem prowadzenia kolekcji jest zabezpieczenie bogatej
bioróżnorodności gatunków z rodzaju Solanum
w postaci obiektów o unikatowych cechach
odpornościowych i jakościowych. Wśród utrzymywanych obiektów kolekcyjnych znajdują się
dzikie gatunki oraz mieszańce międzygatunkowe ziemniaka przydatne do bezpośredniej konsumpcji lub przetwórstwa na chipsy, genotypy z
wysoką zawartością skrobi oraz odporne na zarazę, wirusy (PLRV, PVM, PVY, PVX, PVS), zgniliznę
bulw i raka ziemniaka oraz mątwiki. Większość
klonów wykazuje dobrą krzyżowalność i tworzy
męskie gamety o niezredukowanej liczbie chromosomów (gamety 2n), co pozwala na przeniesienie zmienności genetycznej ziemniaka diploidalnego na poziom tetraploidalny w krzyżowaniach 4x – 2x. Kolekcja ziemniaka diploidalnego
stanowi dobry materiał roślinny do prac hodowlanych i badawczych. Obiekty kolekcyjne utrzymywane są w rozmnożeniach polowych
i szklarniowych, kulturach in vitro oraz w ciekłym
azocie.

Kolekcja in vitro
Kolekcja polowa
(201 obiektów)

(195 obiektów)

Kolekcja szklarniowa
(51 obiektów)

Kriokonserwacja
Wybrane obiekty kolekcyjne zabezpieczone są
w ciekłym azocie (- 196 o C) w postaci:

Klon odporny na
zarazę ziemniaka

Klon przydatny do
produkcji chipsów



merystemów



pyłku ziemniaka

