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Badania molekularne i fitopatologiczne pro-

wadzone są w ramach : 

 Programu wieloletniego  

„Tworzenie naukowych podstaw postę-

pu 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 

 Badań podstawowych na rzecz postępu 

biologicznego w produkcji roślinnej  

koordynowanego przez IHAR-PIB w Ra-

dzikowie i finansowanego przez Mini-

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zboża: 

 Pszenica jara i ozima 

 Jęczmień jary i ozimy 

 Pszenżyto 

Choroby: 

 Mączniak prawdziwy pszenicy, jęczmie-

nia i pszenżyta 

 Rdza brunatna pszenicy 

 Plamistość siatkowana jęczmienia 

Metodyka: 

 Markery: SSR, CAPS, SCAR, AFLP 

 Kolekcjonowanie izolatów B. graminis 

oraz P. recondita 

 Poszukiwanie w kolekcjach światowych i 

opisywanie nowych źródeł odporności 
na mączniaka prawdziwego oraz rdze 
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PIRAMIDY GENOWE A MARKERY 
MOLEKULARNE 

Ważnym kierunkiem prowadzonych badań jest 
piramidyzacja genów odporności, czyli łączenie 
w jednym genotypie dwóch lub większej liczby 
efektywnych genów odporności. 

Zalety tworzenia piramid genowych: 

 zwiększa zakres odporności na różne rasy 

tego samego patogena 

 zwiększa zakres odporności na różne pa-

togeny i/oraz szkodniki 

 warunkuje odporność na ważne z punktu 

widzenia rolniczego choroby 

 dają możliwość uzyskania kompleksowej i 

trwałej w czasie odporności uprawianych 
odmian 

 minimalizacja stosowania środków ochro-

ny roślin 

GEN ODPORNOŚCI MLO A MAR-
KERY MOLEKULARNE 

Celem badań jest uzyskanie genotypów jęczmienia 
ozimego o odporności na mączniaka prawdziwego 
jęczmienia (B. graminis f.sp. hordei) - warunkowa-
nej wysoce efektywnym genem mlo przy równocze-
snym zachowaniu częściowej odporności wnoszo-
nej przez odmiany biorców. 

 Badania mają charakter oryginalny, ponieważ 

brak jest doniesień o odmianach jęczmienia 
ozimego z genem mlo dobrze przystosowa-
nych do polskich warunków środowiska 

 W dostępnej literaturze brak jest również 

informacji o badaniach, których celem będzie 
wyprowadzenie linii izogenicznych dla genu 
mlo v. Mlo u jęczmienia ozimego, co zrobiono 
dla form jarych. 

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

nem o dużym potencjale chorobotwórczym, 
którego zarodniki konidialne są przenoszone 
z wiatrem. 

 Mączniak prawdziwy jęczmienia to jedna z 

ważniejszych chorób jęczmienia jarego i ozi-
mego w Polsce. 

 

POSZERZENIE PULI GENE-
TYCZNEJ JĘCZMIENIA O EFEKTYW-
NE GENY ODPORNOŚCI NA MĄCZ-

NIAKA PRAWDZIWEGO 
 Oryginalność badań wynika z faktu, że 

odporność uprawianych współcześnie 
odmian jęczmienia w Polsce na ważne 
gospodarczo choroby, uwarunkowana 
jest kilkoma genami, których większość 
jest mało efektywna lub nieefektywna. 

 Wąska podstawa genetyczna odporności 

przy pojawianiu się nowych agresywnych 
ras prowadzi często do dużego porażenia, 
a w sprzyjających warunkach pogodowych 
do epifitoz.  

 W kolekcji KCRZG IHAR-PIB obecnie znaj-

duje się 4000 linii wyprowadzonych z od-
mian miejscowych  z całego świata. 

 Odmiany te, zgromadzono pod kątem 

ważnych gospodarczo cech 
użytkowych. Stanowią cenny 
materiał donorowy, jako 
źródło odporności na ważne 
choroby jęczmienia jarego. 

 Po zakończeniu badań 

materiał będzie przekazany 
do banku genów KCRZR 
IHAR-PIB w Radzikowie. 


