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OFERTA WDROŻENIOWA
Wykorzystanie techniki PCR w identyfikacji Phytophthora do
gatunku
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Gatunki rodzaju Phytophthora
należą do patogenów zagrażających
roślinom w środowisku uprawowym
i naturalnym. Z opublikowanych danych
wynika, że mogąatakowaćwszystkie
organy roślinne (fot. 1, 2). W Polsce do
niedawna stwierdzano obecnośćkilku
gatunków tego rodzaju, obecnie liczba
ta wzrosł
a do kilkunastu. W ostatnich
dwóch latach izolowano niewystępujące dotychczas w kraju P. inflata,
P. megasperma, P. niederhauserii oraz
Phytophthora taxon Salixsoil. Wiedza
na temat przynależności gatunkowej
sprawcy jest ważna dla podjęcia
wł
aściwej metody zwalczania oraz
ograniczenia rozprzestrzeniania choroby.
Identyfikacja na podstawie cech morfologicznych mycelium i zarodników bywa

Fot.1. Fytoftoroza żywotnika spowodowana
spowodowana przez P. cinnamomi

zawodna, z powodu dużej zmienności
wewnątrzgatunkowej i niewielkich róż
nic
morfologicznych pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Markery bazujące
na analizie DNA sąsposobem znacznie
bardziej wiarygodnym.
Procedura
obejmuje
izolację
patogenów z próbek środowiskowych
(porażony materiał roślinny, próbki
gleby i wody) na pożywkach selektywnych PARP i PDA, ekstrakcjęDNA
z oczyszczonych izolatów oraz jego
namnażanie w reakcji amplifikacji
(PCR) ze starterami niespecyficznymi.
Uzyskane profile i pojedyncze prążki
DNA są markerami umożliwiającymi
identyfikację18 gatunków Phytophthora
(fot. 3).

Fot. 2. Fytoftoroza forsycji spowodowana
przez P. cryptogea (Fot. L. Orlikowski)
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Fot. 3. Wzór prążkowy DNA 18 gatunków Phytophthora uzyskany przy użyciu
startera RAPD – C92

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Markery DNA sąrekomendowane do identyfikacji gatunkowej, także dla Phytophthora.
Bazująna technice amplifikacji ze starterami specyficznymi, z ewentualnym trawieniem
enzymami restrykcyjnymi oraz sekwencjonowaniem. Wymienione techniki sąbardziej
kosztowne od tu przedstawianej i mogąbyćewentualnie zastosowane dla potwierdzenia
wyniku osiągniętego z polecanej przez nas reakcji.
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