
VIII. STRESZCZENIE

Celem pracy bvlo znalezienie tunkc.ionalnych marker6w molekularnl,ch

sprzgZonych z genami warunkui4cymi odpornorii na choroby grzybowe, kt6re b9d4

przydatne do sefekcji material6w hodowlanvch pszenicy ozine.i (TViticum aestivum L.).

oraz ocena stopnia poraZenia w zaleZnodci od genotypu roSliny.

Pierwszynr zadaniem realizowanym w ninic.iszej pracy. bylo wykonanic

krzy2owania odpowiednio doblanych odnrian lodzicielskich pszenicy r6Zni4cych sig

stopnienl porazenia przez patogeny grzybowe. Wykonano 5 kombinacji krzyZowania,

w wyniku kt6rych uzyskano roSliny pokolcnia l-'r, ktore nastgpnie poslu2yf- do

wyprowadzenia roSlin pokolenia F:. Kolejnym etapcm prac" bylo zaloZenie doiu'iadczeri

polowych w latach 20l2-2014. Pierwsze do5wiadczenie polowe zostalo w,r,siane jesieni4

20l2 roku w jednej lokalizacji w Strzelcach z odmianami rodzicielskirni oraz ro:ilinami

pokofenia Fr. W latach 2013-2014 doiwiadczenia polo*e b111' zakladane w du6ch

lokalizac.jach (HR Strzelce, RGD KGillR Dlori). W do(lr'iadczeniach r.rysicwano

odmiany rodzicielskie orrz ro5liny pokolenia Fr i F: wszystkich konrbinacji krzyZorvania

w 3 powt6rzeniach. Analizl, nrolekularne stanowily kole.jny etap prac badall.czvch.

Wykonano analizy majqce na cclu identl,fikacjq tunkcjonalny'ch marker6rv

molekularnych sprzgZonych z genami rvarunkuiEcymi odporno(d na m4czniaka

prawdziwego zb6zi traw (Pm2, Pm3a, ['m-lb, I'm6'1oraz rdzg brunatnq (Lr I I. Lr 13, Lrl6.

Lrl9) pszenicy ozimej. Pozyskano z banku gencirv odmiany referencyjne zarvieraj4ce

poszczeg6lne geny odpornoSci. Odnr iany tc pos{uzyly jako wzorcc do oceny swoistoSci

wykonanych reakcji PCR dla poszczeg6lnych marker6w. Zoptynralizow'ano reakcjg

i wskazano funkcjonalne markery do idcntyfikacji gcn6u' odporno5ci na m4czniaka

prawdziwego zb62 i traw Xc/il8l. Whs350 i Xgwm205 (Pm2), Pm3u, S7'S 211 (l'n|b),

NAU/STSncnr::.: (Pm6) i rdzg brunatnzl wmc2l (LrlI), Xgvn630 (Lrl3), Xvnc761

(Lr)Q, Xwmc221 (Lrl9). Analizy wykonano na odmianach rodziciclskich oraz

mieszafcach pokolcnia Fz, tych kombinacji klzl'2owania, kt6rych rodzice r6znili sig pod

wzglgdem obecno6ci poszczeg6lnych gen6w. Najwigcej analiz wykonano dla roilin

pochodz4cych z kombinacji krzyZowania 'fobak x 'l'onacja. Wykazano, Ze kumulac.ja

kilku gen6w odpornoSci na darrego patogena zwigksza odporroii ro(lin. Stwierdzono, 2e

po]Aczenie gen6w Zr13 i lrl/ powodu.ie wzrost odpornoSci roilin. Obecnoii 4 gcn6u,

Pm (Pm2, Pm3a, Pmlb, Prz6) w odrnianie I'orpeda warunkovvala w)Zsz4 odpornoSi.

Potwierdzilo to skutecznoSi piranridyzac.ii genow odpornoSci. Poszukiu,anie marker6rv
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sificoDArT i SNP sprzgZonych z genami warunkuj4cymi odporno(d na rdzg 26+t4 przy

wykorzystaniu technologii DArTseq bylo kolejnym etapem realizowanej pracy. Analizy

zostaly wykonane przez firmg Diversity Arrays Technology w Australii. Analizie

poddano 94 genotypy pochodzqce z kombinacji krzy2owania Tobak x Tonacja, w tym

odmiany rodzicielskie, genotyp pokolenia Fr i 9l rodlin pokolenia Fz. Uzyskane dane

z genotypowania wvkorzystano do mapowania asocjacyjnego, kt6re wykonano za

pomocq metody GWAS. Wyznaczone sekwencje w analizie GWAS poddano dalszym

badaniom. W wyniku wykon anej analizy BLAST wyznaczono rejon na chromosomie 28

o najwigkszej istotnodci dopasowania analizowanych sekwencji. Wykonana adnotacja

funkcjonalna dla sekwenc.ii gen6w znajdujEcych sig w wyznaczonym rejonie na

chromosomie 28 przy tr?yciu programu Blast2GO, wskazala trzy sekwencje zwi4zane

z cech4 odpornodci na rdzg 26tt4. W ramach realizacji pracy doktorskiej zostala wykonana

ocena stopnia poraZenia rodlin pszenicy ozimej przez choroby grzybowe w warunkach

naturafnego pora2enia. Oceniano poraZenie mqczniakiem prawdziwy zb62 i lraw

(Blumeria gramim.! f. sp. ,rilrci), rdzq brunatnq (Pucc inia recondito f. sp. tritici) oraz rdz4

26h4 (Puccinia striiformis f. sp. tritici). Ocenie poddano ro5liny rosn4ce w danym roku

w doSwiadczeniu polowym w latach 2013-2015. Ocena zostala wykonana zgodnie

z przyJgt4 przez Centralny Oirodek Badania Odmian Ro6lin Uprawnych (COBORU)

metodyk4 w skali 9-cio stopniowej. Wykazano du24 zmienno5d stopnia poraZenia

analizowanych roSlin zaleZn4 od genotypu, warunk6w pogodowych oraz lokalizacji. Od

2013 roku na ro:ilinach pszenicy obserwowano objawy porazenia rdzq Z6+t4, kt6ra nie

wystgpowala wczeSniej na zasiewach pszenicy w Polsce, co wskazuje, 2e presja

patogen6w sig zwigksza. Ostatnim etapem pracy byla ocena cech morfologicznych

ikomponent6w plonu badanych ro6lin pszenicy ozimej. Celem bylo zbadanie wptywu

stopnia poraZenia roSlin pszenicy przez choroby grzybowe na ksztaltowanie si9 tych cech.

Pomiary i analizy zostaly wykonane na tych samych ro5linach, kt6re byly ocenione pod

wzgfgdem odponroSci na poraZenie pnez patogeny grzybowe. Wykazano dodatni4

istotna korelacjg pomigdzy stopniem odpornoSci badanych roSlin a masq tysi4ca ziaren.

Identyfikacja funkcjonalnych marker6w molekulamych dla gen6w

warunkuj4cych odpomo5i na choroby grzybowe pszenicy ozimej dzigki

przeprowadzonym badaniom, oraz wykonanej analizie marker6w ulatwi wprowadzanie

komponent6w odpomych do nowo tworzonych odmian oraz ulatwi proces selekcji a tym

samym hodowla nowych odmian odpornych pszenicy ozimej stanie sig bardziej

skuteczna-
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