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Zakres prowadzonych badań
 Wytwarzanie roślin transgenicznych o podwyższonej odporności na stresy i
choroby oraz ulepszonej jakości użytkowej.
 Badanie molekularnych mechanizmów odporności/tolerancyjności roślin
sadowniczych na choroby.
 Selekcja wariantów somaklonalnych truskawki odpornej na choroby systemu
korzeniowego i stresy abiotyczne.
 Badanie reakcji i mechanizmów zróżnicowanej odporności roślin na stresy
biotyczne i abiotyczne na podstawie produktywnośćfotosyntetycznej roślin.
 Badanie interakcji roślin sadowniczych i ozdobnych z symbiotycznymi
mikroorganizmami glebowymi oraz zastosowanie symbiontów w celu ochrony
roślin przed chorobami i stresami środowiskowymi.
 Opracowanie metody oceny jakości i zdolności przechowalniczej roślin
ozdobnych na podstawie pomiaru fluorescencji chlorofilu.

Selekcja wariantów somaklonalnych
o podwyż
szonej odpornoś
ci na wertycyliozę

Rośliny transgeniczne

 Doskonalenie technologii przechowywania śliwek w chł
odni w celu wydł
użenia
okresu ich obecności na rynku oraz zachowania wysokich walorów
konsumpcyjnych i zdrowotnych na podstawie znajomości mechanizmów
endogennej regulacji ich dojrzewania.

Najważniejsze osiągnięcia
 Poznanie mechanizmów biosyntezy estrów
kwasu indolilo-3-octowego u roślin.
 Wyjaśnienie roli auksyn w regulacji procesów
somatycznej embriogenezy.
 Wyjaśnienie roli auksyn związanych w mechanizmie homeostazy hormonalnej u roślin na
przykł
adzie transgenicznej petunii i truskawki
zawierających gen syntazy IAA-glukozy (iaglu) z
kukurydzy.
 Opracowanie technik transformacji genetycznej
truskawki, śliwy i petunii.
 Opracowanie metody selekcji in vitro wariantów
somaklonalnych
i
jej
zastosowanie
do
wytwarzania nowych genotypów truskawki o
zwiększonej odpornoś
ci na wertycyliozę.
 Wyjaśnienie roli mikoryzy w reakcji roślin na
stresy biotyczne i abiotyczne.
 Opracowanie metody inokulacji mikroorganizmami Badanie molekularnego
mechanizmu odpornoś
ci/
symbiotycznymi dla zwiększenia
liw na szarkę
odporności/tolerancyjności roślin sadowniczych na tolerancyjności ś
choroby i stresy abiotyczne.
 Opracowanie metody mikrorozmnaż
ania ważniejszych gatunków i odmian roślin
sadowniczych, w tym metody z zastosowaniem ukorzeniania ex vitro

Mikoryzacja roś
lin

Badanie wpł
ywu warunków przechowywania na jakoś
ći trwał
ośćpozbiorczą
śliwek

