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OFERTA WDROŻENIOWA
Identyfikacja odmian gruszy z wykorzystaniem markerów
ISSR i RAPD
Sł
owa kluczowe: Pyrus communis L., markery molekularne, polimorfizm DNA

Produkcja
owoców
gruszy
wymaga umiejętności prawidł
owego
określania tożsamości uprawianych
odmian. Odróżnienie odmian gruszy na
podstawie cech morfologicznych nie
zawsze jest moż
liwe z powodu dużego
podobieństwa fenotypowego. W związku
z tym do prac identyfikacyjnych wprowadzono techniki biologii molekularnej.
Użycie
tych
technik
umożliwia
wyjaśnienie problemów związanych
z nazewnictwem odmian (synonimy)
oraz z zamieszaniami.
Do identyfikacji odmian gruszy
zastosowano techniki ISSR oraz
RAPD. Metody te uzupeł
niają się,
ponieważ umożliwiają amplifikację
różnych fragmentów genomu. Analizę
przeprowadzono dla odmian gruszy
uprawianych w warunkach Polski oraz

RAPD

dla nowych odmian, które mogąbyć
wprowadzone do produkcji ze względu
na ich atrakcyjnośćdla producentów
i konsumentów.
W
wyniku analizy określono
obecność lub brak polimorficznych
fragmentów DNA odmian gruszy oraz
wielkość tych
fragmentów.
Na
podstawie zgromadzonych danych
opracowano wzory DNA charakterystyczne dla każdej z testowanych
odmian gruszy. Wzory te posł
uż
ą do
określania tożsamości genetycznej
odmian tego gatunku. Wyniki mogą
znaleź
ć zastosowanie w praktyce
sadowniczej i szkół
karskiej w sytuacji
wystąpienia zamieszańodmianowych.

ISSR

Wzory DNA odmiany gruszy ‘Lipcówka Kolorowa’ uzyskane technikąRAPD i ISSR

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na umożliwieniu precyzyjnej identyfikacji odmian gruszy
na podstawie analizy polimorfizmu DNA. Opracowany zbiór wzorów DNA może być
wykorzystany w produkcji sadowniczej i szkół
karskiej oraz w kolekcjach zasobów
genowych tego gatunku.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroż
eniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkół
karskie, laboratoria prowadzące badania technikami
molekularnymi.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkół
karstwa Roślin
Sadowniczych
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