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 Fuzarioza kolb i zgorzel podstawy łodygi – to choroby kukurydzy, które mają wpływ nie tylko na plon uzyskiwanego
ziarna lub zielonej masy, lecz w sposób istotny warunkują jego jakość.
 Metabolity wtórne grzybów z rodzaju Fusarium spp. są wysoce szkodliwe dla ludzi i zwierząt, powodując groźne
choroby a nawet śmierć.
 Hodowla odpornościowa, to obok właściwej agrotechniki to skuteczna i przyjazna środowisku metoda ochrony roślin.

 Metoda ddRADSeq jest wykorzystywana w badaniach populacyjnych i umożliwia wskazanie potencjalnych źródeł
odporności. Bazuje na ,,redukcji genomu” (RadSeq, ang. Restriction – site associated DNA), w której wykorzystuję się
do badań sekwencjonowania od 0,1 do 10% genomowego DNA. Redukcji dokonuje się poprzez trawienie DNA
dwoma enzymami restrykcyjnymi: często i rzadko tnącymi.

CEL
Określenie zróżnicowania genetycznego dla stopnia odporności kukurydzy
na fuzariozę kolb powodowaną przez F. verticillioides w kolekcji linii
wsobnych należących do różnych grup pochodzeniowych oraz dla zdolności
do akumulacji fumonizyn

MATERIAŁY I METODY
OCENA STOPNIA ODPORNOŚCI NA FUZARIOZĘ KOLB (FK)
 Materiał roślinny: 98 linii wsobnych kukurydzy należących do grup: Lancaster (n=4), Iodent Reid (IDT, n=9), Stiff
Stalk Synthetic (SSS, n=8) and SSS/IDT (S/I, n=5).
 Układ doświadczenia: całkowicie losowy, dwa lata, trzy powtórzenia, 6 pojedynków w każdym powtórzeniu dla
Rys. 1. Stopień odporności linii wsobnych kukurydzy na fuzariozę kolb (FK) po zakażeniach
każdej kombinacji (infekcja naturalna i zakażane).
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 Test odpornościowy: warunki polowe, zakażenia sztuczne zawiesiną zarodników F. verticillioides strzykawką
czterokanałową po uszkodzeniu ziarniaków
 Ocena fenotypowa FK: jako procent kolby z objawami choroby (1% - brak ziarniaków z objawami porażenia; 100% objawy choroby na całej kolbie).
FN_2011
OCENA SKAŻENIA ZIARNA I RDZENI KOLB FUMONIZYNAMI
FG_2011
 Materiał roślinny: 32 linie wsobne: o podwyższonej odporności i podatne na FK, wydzielone z każdej grupy
FG_2012
pochodzeniowej.
 Analizy zawartości fumonizyn FB1, FB2 i FB3 prowadzono metodą HPLC.
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ANALIZY STATYSTYCZNE
 Analizy statystyczne fenotypowych ocen stopnia odporności na fuzariozę kolb oraz zawartości toksyn
prowadzone były z wykorzystaniem analizy wariancji, składowych głównych i skupień; program InfoStat.
 Wyniki analiz molekularnych prowadzone były w programie Geneious 11.1.2.
 Dendrogram utworzony został na podstawie dystansu filogenetycznego, metodą NJ (Neighbour-Joining)
 Macierz podobieństw genetycznych utworzona została na podstawie modelu: Tamura-Nei.

WYNIKI

Rys. 3 a, b. Zawartość średnia fumonizyn FB1, FB2 i FB3 w próbach ziarna
gromadzonych z linii wsobnych po zakażeniach sztucznych (a) i
przy infekcji naturalnej (b) oraz odchylenie standardowe (p<0,005).
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Rys. 2. Relacje pomiędzy liniami wsobnymi kukurydzy w układzie dwóch pierwszych
składowych głównych wyodrębnionych na bazie wyników ocen odporności na
fuzariozę kolb przy infekcji naturalnej i po zakażeniach sztucznych

Rys. 4 a, b. Dendrogram (a) i macierz podobieństw (b) genetycznych przedstawiające relacje odległości genetycznej między liniami wsobnymi
kukurydzy, wyznaczone na podstawie analiz molekularnych prowadzonych metodą ddRADSeq.

Współzależności pomiędzy ocenami fenotypowymi
stopnia porażenia kolb linii wsobnych o podwyższonej
odporności i podatnych były statystycznie istotne.



Różnice pomiędzy badanymi genotypami oraz pomiędzy grupami pochodzeniowymi dla
stopnia odporności na fuzariozę kolb były statystycznie istotne we wszystkich układach
(infekcja naturalne, zakażenie sztuczne F. verticillioides)





Stwierdzono, że średnio formy Lancaster oraz SSS/IDT, były najbardziej podatne na
porażenie F. verticillioides oraz przy infekcji naturalnej.



Zakres zmienności dla stopnia odporności linii wsobnych po zakażeniach sztucznych F.
verticillioides był istotny statystycznie (2,1 – 5,8), co umożliwiło wydzielenie grupy o
podwyższonej odporności, średnio odporne, średnio podatne i podatne w obrębie
wszystkich grup pochodzeniowych.

 Genom kukurydzy jest bardzo duży. Stwierdzono
różnice pomiędzy grupami pochodzeniowymi dla liczby
odczytów.
W
obrębie
poszczególnych
grup
pochodzeniowych można było wstępnie stwierdzić
podstawowe zależności pomiędzy grupami średnioodpornymi i podatnymi.

