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Cele zrealizowanego projektu:

• Celem projektu badawczego było zbadanie wybranych czynników decydujących o
indukcji androgenezy i regeneracji roślin haploidalnych żyta.
• Cele szczegółowe:
‒ faza rozwojowa roślin i stadium rozwojowe mikrospor optymalne do indukowania
androgenezy (faza rozwojowa roślin wg skali BBCH, odległość od liścia podflagowego do
flagowego, długość pylników) – cel zrealizowany
‒ stres abiotyczny (termiczny – traktowanie wstępne kłosów temperaturą 4oC 14, 21 dni,
prekultury pylników w 32oC, osmotyczny – traktowanie wstępne pylników roztworem
mannitolu) jako czynnik indukujący sporofityczny rozwój mikrospor żyta – cel zrealizowany
‒ Selekcja pożywek o wysokiej efektywności indukcji androgenezy (pożywka podstawowa C17,
pożywka 190-2, pożywka N6; auksyny: 2,4-D, dikamba; dodatek: Zn, Cu, ficoll, n-butanol a
odpowiedź w kulturach pylników – cel zrealizowany
‒ Rozpoznanie możliwości selekcjonowania form o wysokiej zdolności do androgenezy w
warunkach in vitro w oparciu o markery DNA i ekspresję wybranych genów (wpływ genotypu,
polimorfizm DNA, ekspresja genów SERK, LEC1, VP1, NiR, SNAC) – cel zrealizowany

Materiały i metody
Materiał roślinny:
• Odmiany populacyjne żyta o
zróżnicowanym pochodzeniu
• 94 genotypy pokolenia S0 i S1

Metody badawcze:
• Kultury pylników
• Kultury izolowanych mikrospor
• Polimorfizm DNA badany techniką RAPD i ISSS
• Analiza ekspresji 5 genów: SERK, LEC1, VP1, NiR,
SNAC

Wyniki - faza rozwojowa roślin i stadium rozwojowe
mikrospor optymalne do indukowania androgenezy
• Badane spektrum genotypów żyta wykazało odmienną reakcję na indukcję androgenezy zależną
od wielkości pylników i stadium rozwojowego mikrospor żyta. Czynnikami o istotnym statystycznie
wpływie na indukcję androgenezy i regenerację roślin były materiał roślinny i interakcja pomiędzy
materiałem roślinnym a stadium rozwoju kłosa.
• Dla odmian korzystną długością pylników do zakładania kultur była długość 5,1 mm, a dla
materiałów hodowlanych wartość ta wynosiła 5,8-6,4 mm.

Wyniki - selekcja pożywek o wysokiej efektywności
indukcji androgenezy
• Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy zastosowanymi
wariantami pożywki C17 z dodatkiem 2,4-D i dikamby oraz C17 z 2,4-D.
• Dodatek CuSO4 oraz ZnSO4 wpływał pozytywnie na liczbę struktur kalusowych i
liczbę zregenerowanych roślin dla badanych materiałów hodowlanych.
• Dodatek ficollu 400 i n-butanolu wpłynął inhibująco na proces androgenezy.

Poziom ekspresji genu SERC w wybranych tkankach
żyta podczas kultur pylnikowych
Wstępne wytypowanie genów do analizy:
Na podstawie analizy produktów otrzymanych w reakcji ze
starterami specyficznymi dla genów SERK, LEC1, VP1, NiR
oraz genu referencyjnego Control 18S rRNA do dalszych
analiz wytypowano geny SERK

Tkanki żyta poddane analizie:
A – kontrola tkanka somatyczna liścia nie poddana kulturze (grupa
AI – niski poziom ekspresji genu SERK odmiany: Antonińskie,
Dańkowskie Nowe, Słowiańskie; grupa AII – materiały
hodowlane PHR16/15, PHR65/15, S1122/14, S1128/14
B – kalus otrzymany w kulturze pylników,
C – ryzogeneza z tkanki kalusa,
D – liście zielone roślin zregenerowanych w kulturze
pylników,
E - liście albinotyczne roślin zregenerowanych kulturze
pylników,
F – pylniki nietraktowane niską temperaturą,
G – pylniki traktowane temperaturą 4oC 5 dni

Wyniki - ekspresja wybranych genów (SERK, SNAC)
• Geny SERK i SNAC wykazały zmienne poziomu ekspresji dla 2 analizowanych
genotypów żyta zależne od czasu traktowania kłsów niską temperaturą.
Najwyższy poziom ekspresji obserwowano dla genu SNAC po 2 i 7 dniach
traktowania kłosów żyta temperaturą 4o C.

K – kontrola bez traktowania temperaturą 4oC, 2 dni - kłosy przechowywane w 4oC przez 2 dni, 7 dni - kłosy przechowywane w 4oC przez 7 dni, 14 dni - kłosy przechowywane w 4oC przez 14 dni

Osiągnięcia projektu
• Określenie optymalnego stadium rozwojowego roślin donorowych
żyta do zakładania kultur pylnikowych.
• Wykazanie stymulującego wpływu dodatku CuSO4 oraz ZnSO4 na
indukcję androgenezy w kulturach genotypów żyta o niskiej
odpowiedzi w kulturach pylników.
• Wykazanie zmian poziomu ekspresji genów SERC będącego markerem
embriogenezy somatycznej u genotypów podatnych na indukcję
androgenezy w kulturach pylników żyta oraz genu SNAC
odpowiadającego za reakcję na stresy abiotyczne.
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