
 

 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
 
 

PROGRAM BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU 
BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

 
 

Kompleksowe badania odporności owsa 
 na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem 

Puccinia coronata f. sp. avenae 
 
 

Realizacja projektu w latach 2021-2027 
 
 

Wartość dofinansowania 

2 012 500 PLN 
 
 

Całkowita wartość inwestycji 

2 012 500 PLN 
  



 
Opis projektu 

 
 W niniejszym projekcie proponowane jest opracowanie testu umożliwiającego kompleksową 

ocenę odporności nawet pojedynczej rośliny owsa zwyczajnego na kilka chorób grzybowych 

jednocześnie. Test umożliwia nie tylko ocenę odporności, ale również określenie jej podstaw 

genetycznych, a mianowicie, czy jest ona warunkowana genami głównymi R, których ekspresja ma 

miejsce we wszystkich fazach rozwojowych rośliny, czy jest to APR – poligeniczna odporność roślin 

dorosłych.  

Celem projektu jest również poszukiwanie nowych i znanych genów odporności oraz 

piramidyzacja efektywnych genów poprzez krzyżowanie wyselekcjonowanych w testach roślin. 

Prowadzone będą także analizy molekularne DNA, które pozwolą na opracowanie markerów dla genów 

odporności na rdzę koronową możliwych do wykorzystania w hodowli wspomaganej markerami. 

Dotychczas żaden z genów odporności owsa na choroby nie został sklonowany, brakuje również 

dokładnych informacji na temat molekularnych mechanizmów zaangażowanych w interakcję patogen – 

roślina w tym gatunku. Genetycznie uwarunkowane mechanizmy odpornościowe, mimo że mają 

charakter uniwersalny, są bardzo złożone i specyficzne gatunkowo. Z uwagi na złożoność procesów 

odpornościowych szczegółowym analizom transkryptomicznym zostanie poddana odporność na 

Puccinia coronata. W projekcie planujemy przeprowadzenie analizy transkryptów w liniach 

bliskoizogenicznych owsa, która pozwoli na zidentyfikowanie genów, których ekspresja ulega zmianie w 

odpowiedzi na infekcję tym patogenem. Analiza szlaków molekularnych związanych z odpornością lub 

wrażliwością owsa na rdzę koronową poszerzy wiedzę na temat procesów zachodzących podczas 

interakcji patogen – roślina. 

 

Zakładane rezultaty projektu: 

1. Opracowanie testu umożliwiającego kompleksową ocenę odporności warunkowanej genami R oraz 

odporności typu APR owsa. 

2. Kompleksowa ocena odporności na choroby grzybowe polskich odmian i materiałów hodowlanych 

owsa oraz identyfikacja nowych genów odporności. 

3. Uzyskanie nowych, złożonych kombinacji genów odporności na choroby grzybowe. 

4. Analiza porównawcza transkryptomów dwóch zestawów linii bliskoizogenicznych owsa dla genów 

odporności na P. coronata. Identyfikacja genów różnicujących linie odporne i wrażliwe, typowanie 

genów kandydujących, walidacja wytypowanych genów z wykorzystaniem ilościowego PCR. 

Identyfikacja SNP w oparciu o dane z RNAseq i ich wykorzystanie do opracowania markerów 

funkcjonalnych. 

5. Opracowanie, w oparciu o analizy polimorfizmu DNA selekcyjnych markerów molekularnych dla 

genów odporności owsa na rdzę koronową, umożliwiających identyfikację warunkowanej nimi 

odporności na P. coronata.  

6. Upowszechnienie rezultatów projektu w formie publikacji naukowych oraz ich prezentacja na 

konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. 
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PROGRAM BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU 
BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

 
 

Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych 
pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka 

cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich 
do hodowli heterozyjnej tego gatunku 

 
 

Realizacja projektu w latach 2021-2026 
 
 

Wartość dofinansowania 
1 190 400 PLN 

 
 

Całkowita wartość inwestycji 
1 190 400 PLN 

 
 
 



 
Opis projektu 

 
 Planowany do realizacji projekt obejmuje dwa aspekty bardzo istotne dla hodowli nowych odmian 
buraka cukrowego. Pierwszym z nich jest identyfikacja molekularnych uwarunkowań pośpiechowatości i 
identyfikacja potencjalnych genetycznych źródeł odporności na występowanie tego zjawiska. Drugi z 
planowanych kierunków badań obejmuje opracowanie metodyki pozwalającej na usprawnienie doboru 
form rodzicielskich do krzyżowań w kierunku zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania efektu 
heterozji w mieszańcach w oparciu o analizy molekularne. 

W badaniach nad pośpiechowatością planowane do realizacji analizy prowadzone będą zarówno 
na poziomie strukturalnym (analiza genomu), jak i funkcjonalnym (analiza transkryptomu). Ze względu na 
kompleksowy charakter regulacji procesu kwitnienia u roślin, przyjęto hipotezę badawczą, zakładającą, 
że pomiędzy genotypami buraka cukrowego o zróżnicowanej skłonności do pośpiechowatości 
występowały będą różnice na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym, możliwe do identyfikacji w wyniku 
analizy danych uzyskanych za pomocą sekwencjonowania wybranych regionów genomu oraz 
wysokoprzepustowego sekwencjonowania transkryptomu.  

W badaniach nad zjawiskiem heterozji planowane jest opracowanie modelu pozwalającego na 
identyfikację grup heterogennych w populacji genotypów buraka cukrowego. Przyjęta hipoteza zakłada, 
że wykorzystanie grup heterotycznych pozwoli na zwiększenie możliwości predykcji wystąpienia efektu 
heterozji w mieszańcach F1. 

W założeniu podjęte w projekcie prace badawcze dostarczyć mają danych pozwalających na 
identyfikację sekwencji, które będą mogły być wykorzystane jako markery molekularne. Celem badań jest 
również uzyskanie i walidacja tego typu markerów kandydujących przydatnych do selekcji materiałów 
hodowlanych w programach hodowlanych buraka cukrowego realizowanych przez spółki hodowli roślin. 
 
Zakładane rezultaty projektu: 
1. Dokładniejsze poznanie molekularnych mechanizmów zaangażowanych w regulację czasu kwitnienia 

i leżących u podstaw zjawiska pośpiechowatości w roślinach buraka cukrowego na poziomie genomu 
i transkryptomu. 

2. Weryfikacja hipotezy zakładającej możliwość predykcji wystąpienia zjawiska pośpiechowatości w 
oparciu o identyfikację różnic na poziomie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej pomiędzy formami o 
zróżnicowanej tendencji do tego zjawiska. 

3. Identyfikacji grup heterogennych w badanym zestawie genotypów buraka cukrowego i wykorzystanie 
ich jako podstawy do zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania efektu heterozji w mieszańcach F1. 

4. Identyfikacja potencjalnych markerów molekularnych powiązanych z badanymi cechami buraka 
cukrowego. Walidacja przydatności uzyskanych markerów jako narzędzi wsparcia selekcji w 
programie hodowlanym tego gatunku z wykorzystaniem zestawu materiałów hodowlanych. 

5. Upowszechnienie rezultatów projektu w formie publikacji naukowych oraz prezentacji na konferencjach 
naukowych krajowych i międzynarodowych. Ponadto, informacje o uzyskanych markerach 
molekularnych przekazywane będą na bieżąco hodowcom buraka cukrowego. 

 


