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Metodyka: 

 

 Klasyczne markery molekularne DNA 

 analiza długości fragmentów: 

 ISSR, SSR,  SRAP 

 Analiza zmienności typu SNP i InDel 

 sekwencjonowanie metodą  

 sanger’a 

 Sekwencjonowanie NGS Illumina 

 Określanie poziomu ploidalności  

 cytometria przepływowa 
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Badania molekularne prowadzone są w 

ramach Programu Wieloletniego  

pt. „Tworzenie naukowych podstaw po-

stępu biologicznego i ochrona roślinnych 

zasobów genowych źródłem innowacji 

wsparcia zrównoważonego rolnictwa 

oraz bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju” koordynowanego przez IHAR-PIB, 

finansowanego przez MRiRW 

 

 

 



Laboratorium molekularne w KCRZG zapewnia 

badawcze zaplecze Banku Genów. Analizy mole-

kularne wspierają kuratorów kolekcji, są pomocne 

przy monitoringu przechowywania i regeneracji 

obiektów oraz wspomagają wykorzystanie zaso-

bów genowych do badań naukowych i hodowli. 

 
Od 2017 roku laboratorium KCRZG posiada se-

kwenator następnej generacji Illumina MiSeq.  

Narzędzie otwiera nowe szerokie możliwości ana-

lizy akcesji zgromadzonych w Banku Genów, tj.: 

wysokoprzepustowe genotypowanie przez se-

kwencjonowanie, opisanie nowych polimorfi-

zmów SNP, InDel, SSR, zwielokrotnienie ilości wery-

fikowanych obiektów, wysoce wiarygodną klasy-

fikację. Upełnienie danych paszportowych o wy-

niki otrzymane na platformie Illumina umożliwi ich 

przyrównanie do światowych kolekcji. 

 sekwencjonowanie NGS 

Kiedy oznaczanie fenotypowe jest niejedno-

znaczne, klasyfikacja taksonomiczna obiektów 

oraz określenie przynależności gatunkowej odby-

wa się na podstawie analiz DNA.   

Właściwa klasyfikacja obiektów z Banku Genów 

ułatwia współpracę z hodowcami i naukowcami. 

DNA-barcoding - metoda  taksonomii moleku-

larnej bazująca na sekwencjonowaniu krótkich 

fragmentów DNA gatunkowo-specyficznych. 

 taksonomia i identyfikacja gatunków  

 
Zmienność genetyczna stanowi podstawę bioróż-

norodności. Wiedza na temat zmienności gene-

tycznej  przekłada się na tworzenie skutecznych 

programów ochrony zasobów genowych i opra-

cowanie optymalnych strategii programów ho-

dowlanych.  

 zróżnicowanie genetyczne 
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