Zboża:





Pszenica jara i ozima



Mączniak prawdziwy pszenicy i jęczmienia

Jęczmień jary i ozimy

Pszenżyto
Choroby:




Rdza brunatna pszenicy

Plamistość siatkowana jęczmienia
Metodyka:




Markery: SSR, CAPS, SCAR, AFLP



Poszukiwanie w kolekcjach światowych i opisywanie nowych źródeł
odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdze zbóż



Kolekcjonowanie izolatów B. graminis oraz P. recondita

Badania molekularne i fitopatologiczne 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 w
Radzikowie i finansowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Badań podstawowych na rzecz postępu
biologicznego w produkcji roślinnej koordynowanego przez IHAR-PIB w Radzikowie i finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Piramidowanie efektywnych genów
odporności z wykorzystaniem markerów molekularnych

Publikacje
Pietrusińska A., Czembor J. H., 2015.
P i ram i dyz a cja
genów
– na r z ędz i e
powszechne używane w programach
hodowlanych. Gene pyramiding – a tool
commonly used in breeding programs. Biul.
IHAR nr 278: 3-16
Pietrusińska A., Czembor J. H., 2014.
Struktura wirulencji populacji Blumeria
graminis f. sp. tritici występującej na terenie
Polski w latach 2012–2013. Virulence
structure of the Blumeria graminis f. sp. tritici
population
occurring in Poland across
2012–2013. Biul. IHAR nr 274: 15-25

Kontakty
prof. dr hab. Jerzy Czembor
j.h.czembor@ihar.edu.pl

dr inż. Aleksandra Pietrusińska
a.pietrusinska@ihar.edu.pl

BADANIA MOLEKULARNE NA
RZECZ HODOWLI
ODPORNOŚCIOWEJ W BANKU
GENÓW
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI
ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
RADZIKÓW

PIRAMIDY GENOWE A MARKERY
MOLEKULARNE

GEN ODPORNOŚCI MLO A MARKERY
MOLEKULARNE

POSZERZENIE PULI GENETYCZNEJ
JĘCZMIENIA O EFEKTYWNE GENY ODPORNOŚCI NA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO

Ważnym kierunkiem prowadzonych badań

Celem badań jest uzyskanie genotypów jęcz-

jest piramidyzacja genów odporności, czyli

mienia ozimego o odporności na mączniaka

Łączenie w jednym genotypie dwóch lub

prawdziwego jęczmienia (B. graminis f.sp. hor-

że odporność uprawianych współ-

większej liczby genów odporności

dei) - warunkowanej wysoce efektywnym ge-

cześnie odmian jęczmienia w Polsce

Zalety tworzenia piramid genowych:

nem mlo przy równoczesnym zachowaniu czę-

na ważne gospodarczo choroby,



ściowej odporności wnoszonej przez odmiany

uwarunkowana jest kilkoma genami,

biorców

których większość jest mało efektyw-



na lub nieefektywna.

zwiększa zakres odporności na różne
rasy tego samego patogena



zwiększa zakres odporności na różne







Oryginalność badań wynika z faktu,

Wąska podstawa genetyczna od-

mlo do-

porności przy pojawianiu się nowych

brze przystosowanych do polskich warun-

agresywnych ras prowadzi często do

ków środowiska

dużego porażenia, a w sprzyjają-

Grzyb B. graminis f. sp. hordei jest pato-

cych warunkach pogodowych do

wej i trwałej w czasie odporności upra-

genem o dużym potencjale chorobo-

epifitoz.

wianych odmian

twórczym, którego zarodniki konidialne

warunkuje

odporność

jęczmienia ozimego z genem

na

ważne

z punktu widzenia rolniczego choroby



Badania mają charakter oryginalny, ponieważ brak jest doniesień o odmianach

patogeny i/oraz szkodniki



dają możliwość uzyskania komplekso-

minimalizacja
ochrony roślin

stosowania

środków



są przenoszone z wiatrem

