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Opis wdroŜenia:
W
praktyce
sadowniczej
i
szkółkarskiej bardzo waŜna jest
umiejętność szybkiego i precyzyjnego
rozpoznawania odmian i podkładek
drzew
owocowych.
Określenie
toŜsamości odmian na podstawie cech
morfologicznych, takich jak kształt liści,
barwa liści i pędów, siła wzrostu
drzewa, wielkość i kształt owoców nie
zawsze jest moŜliwe, a dodatkowym
utrudnieniem jest okres juwenilny roślin
oraz wpływ warunków środowiska. Do
odróŜniania odmian roślin róŜnych
gatunków, w tym takŜe roślin
sadowniczych, coraz częściej stosuje
się techniki biologii molekularnej oparte
na łańcuchowej reakcji polimerazy
(PCR). Najczęściej stosowane są
techniki
RAPD
i
ISSR,
które
umoŜliwiają amplifikację odmiennych

fragmentów genomu. Obie metody
uzupełniają się i są skuteczne przy
odróŜnianiu odmian.
Technikę RAPD i ISSR zastosowano
do odróŜniania odmian i podkładek
kilku gatunków drzew pestkowych:
śliwy domowej, śliwy japońskiej,
czereśni, wiśni, brzoskwini i moreli. W
wyniku
przeprowadzonej
analizy
polimorfizmu DNA określono wielkość i
częstość występowania fragmentów
polimorficznych
w
badanych
genotypach.
Na
podstawie
zgromadzonych danych opracowano
wzory
DNA
(fingerprinting)
dla
badanych odmian. Wyniki mogą być
wykorzystane w praktyce sadowniczej i
szkółkarskiej
do
odróŜniania
genotypów drzew pestkowych w
sytuacji zamieszań odmianowych.

Wzory prąŜkowe (DNA-fingerprinting) odmian śliwy japońskiej
‘Friar’ otrzymane metodą RAPD i ISSR

RAPD

ISSR

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze
i społeczne
Innowacyjność metody polega na moŜliwości prawidłowego i precyzyjnego określenia
toŜsamości odmian i podkładek drzew pestkowych dzięki zastosowaniu technik biologii
molekularnej. Opracowany zbiór wzorów DNA moŜe być wykorzystany w praktyce
sadowniczej i szkółkarskiej, do ochrony praw autorskich hodowców odmian oraz w
kolekcjach chroniących zasoby genowe roślin sadowniczych.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, laboratoria dysponujące moŜliwością
prowadzenia badań technikami molekularnymi
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