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Cele projektu
Cel nadrzędny: uzyskanie tetraploidów o nowych cechach użytkowych,
w tym zwiększonej odporności na porażenie przez groźne patogeny
jabłoni: Erwinia amylovora - sprawcy zarazy ogniowej oraz Venturia
inaequalis -sprawcy parcha jabłoni.
Cele poszczególnych etapów badań:
• Opracowanie metody poliploidyzacji in vitro jabłoni,
• Optymalizacja ukorzeniania i aklimatyzacji mikrosadzonek
uzyskanych tetraploidów
• Opracowanie metod oceny i selekcji genotypów o zwiększonej
odporności na zarazę ogniową (test in vitro) oraz parcha jabłoni
(test szklarniowy)
• Ocena zmian fenotypowych i genetycznych nowopowstałych
tetraploidów jabłoni
Osiągnięto wszystkie cele badawcze

Materiał i metody
•

Odmiany jabłoni ‘Free Redstar’, ‘Gala Must’, ‘Pinova’, Co-op 32, ‘Redchief’ i ‘Sander’, z
jedną z pożądanych cech: obniżoną podatność na porażenie przez E. amylovora i/lub V.
inaequalis, późne kwitnienie oraz regularne i obfite owocowanie.

•

Zapoczątkowano kultury pędów in vitro ww. odmian i odmian referencyjnych ‘Idared’ i
‘Lobo’ .

•

Optymalizowano metodę mikrorozmnażania oraz system regeneracji pędów
przybyszowych z liści - konieczne do prowadzenia badań nad poliploidyzacją.

•

Optymalizowano warunki traktowania antymitotykami eksplantatów pędowych oraz
liściowych: traktowano przez 3-7 dni kolchicyną (125, 250), trifluraliną (50 i 100 mg l-1),
oryzaliną (5 i 10 mg l-1) i APM (5 i 10 mg l-1), dodawanymi do pożywki.

•

Optymalizowano metodę ukorzeniania mikrosadzonek: in vitro oraz bezpośrednio w
miniszklarenkach.

•

Wykonano ocenę morfologiczną oraz parametrów fizjologicznych 39 klonów
tetraploidalnych w odniesieniu do genotypów wyjściowych. Oceniano 6-9- miesięczne
rośliny oraz 1-3-letnie drzewka (własnokorzeniowe oraz szczepione na podkładce M9).

•

Oceniano podatność na porażenie przez E. amylovora w teście in vitro (51 genotypów
tetraploidalnych) oraz podatność na porażenie przez V. inaequalis w warunkach
szklarniowych (54 genotypy) w odniesieniu do diploidów i odmiany referencyjnej.

•

Dokonano oceny zmian genetycznych i epigenetycznych powstałych w wyniku duplikacji
genomu przy użyciu analizy AFLP i MSAP oraz transkryptomu metodą cDNA-AFLP.

Wyniki


Ustalono optymalną kombinację regulatorów wzrostu do namnażania pędów
(1-1,5 mg l-1 BAP, 2 mg l-1 m-topoliny + 0,1 mg l-1 IBA i 0,3-0,5 mg l-1 GA3).



Regeneracja pędów przybyszowych na eksplantatach liściowych najlepiej przebiegała, gdy
liście inkubowano przez 4 tygodnie w ciemności na pożywce z dodatkiem 1 mg l-1 TDZ lub 4
mg l-1 BAP w połączeniu z 0,5 mg l-1 NAA (Podwyszyńska i wsp. 2017).



W wyniku poliploidyzacji dla wszystkich odmian uzyskano w sumie 181 tetraploidów;
104 - z eksplantatów liściowych i 77 - z pędowych, najwięcej po zastosowaniu kolchicyny (98) i
APM (56).



Mikrosadzonki zarówno diploidów jak i tetraploidów
charakteryzowały się bardzo słabymi zdolnościami
do ryzogenezy. Znaczną poprawę ukorzeniania z
0-40% do 60-100% u diploidów i z 0-10% do 50-80%
u tetraploidów uzyskano dzięki zastosowaniu
dwustopniowego systemu ukorzeniania:
1) 6-7-dniowej indukcji ryzogenezy w ciemności i
podwyższonej temperaturze do 25oC, na pożywce
zawierającej IBA i IAA (1 mg l-1) oraz putrescynę,
a następnie
2) sadzeniu pędów ex vitro
(Podwyszyńska i Cieślińska 2018).

 Poliploidyzacja jabłoni spowodowała wyraźną zmianę fenotypu szczególnie widoczną
u roślin własnokorzeniowych: tetraploidy były znacznie niższe, miały liście o
zmienionym kształcie i wyższej zawartości chlorofilu, w kilku przypadkach niższą
aktywność fotosyntetyczną i natężenie transpiracji niż diploidy. Tetraploidy jabłoni
szczepione na podkładce M9 charakteryzowały się większym wigorem niż
własnokorzeniowe (Podwyszyńska i wsp. 2020c).
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Trzyletnie drzewa diploidów (2x) i tetraploidów (4x) jabłoni ’Gala Must’,
od lewej: własnokorzeniowe i szczepione na podkładce M9
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Rośliny 6-miesięczne
diploida (2x) i tetraploida (4x)

 W testach podatności na porażenie przez E. amylovora, przeprowadzonych
metodą in vitro u 5 odmian ‘Free Redstar’, ‘Gala Must’, ‘Pinova’, ‘Redchief’ i
Co-op 32, wykryto w sumie 15 genotypów tetraploidalnych (najwięcej – 6
genotypów u ‘Redchief’) charakteryzujących się istotnie niższym stopniem
porażenia patogenem w porównaniu do odmiany macierzystej
i referencyjnej.
 W testach szklarniowych wykazano, że tetraploidy odmian o dużej i średniej
podatności na parcha (‘Redchief’ i ‘Gala Must’), charakteryzowały się
podobną podatnością na patogen, jak odmiany macierzyste. U odmian
o małej podatności, tetraploidy nie były w ogóle porażane, jak u ‘Free
Redstar’; odmiana wyjściowa ulega porażeniu w stopniu od 1,5 do 4,3 a
odmiana ‘Idared’ od 2 do 4 wg skali 0-5. U odmiany Co-op 32, o wysokim
stopniu odporności na parcha, zarówno odmiana wyjściowa jak i jej
tetraploidy nie były porażane przez grzyb.

Porażenie pędów jabłoni ’Redchief’ przez Erwinia amylovora w kulturach in vitro
3 tyg. po inokulacji, od lewej: ’Lobo’, ’Redchief’ 2x, podatny 4x-16
i klony mało podatne RC4x-25, RC4x-24 i RC4x-10

 Analiza molekularna potwierdziła, że różnice w obrębie tetraploidów danej
odmiany są związane ze zmianami genetycznymi i epigenetycznymi, na co
wskazują zmiany w strukturze i stopniu metylacji DNA wykryte za pomocą analizy
AFLP i MSAP (Podwyszyńska i wsp. 2020a,c). Średni stopień zróżnicowania
genetycznego tetraploidów ‘Pinova’, ‘Gala Must’ i ‘Redchief’, wyniósł 2,4%
w porównaniu do diploidów. Najwyższą zmienność - ponad 10%, obserwowano
u 2 tetraploidów ‘Redchief’

 Analiza MSAP wykazała wyższy stopień metylacji DNA u tetraploidów
w porównaniu do diploidów. Klony tetraploidalne ‘Sander’ z tendencją do
przedwczesnego wchodzenia w spoczynek charakteryzowały się najwyższym
stopniem metylacji DNA (22,95%), dwukrotnie wyższym niż u diploidów.
Traktowanie takich roślin niską temperaturą przez 10 tygodni obniżyło stopień
metylacji do 18,75%.

Analiza AFLP.
Średni stopień polimorfizmu u badanych
genotypów tetraploidalnych odmian
jabłoni.

 Wyniki badań potwierdziły obecność 6 z 8 analizowanych genów Rvi związanych z
odpornością na parcha, zarówno u diploida, jak i u wszystkich tetraploidów ‘Free
Redstar’. U tetraploida wykazano znaczne zwiększenie poziomu ekspresji genów
odporności: 2-8-krotne w 2 lub 7 dniu po inokulacji V. inaequalis w zależności od
genu (PR1, PR2, Rvi6, WRKY29, CDPK i MPK4) (Podwyszyńska i wsp. 220c).
 Wykazano, że spośród 3- genów ulegających nadekspresji u tetraploidów ‘Free
Redstar’ infekowanych V. inaequalis, 83% genów wykazywało homologię do genów
kodujących znane białka roślinne; 3 z nich wykazywały podobieństwo do genów
kodujących białka zaangażowane
w reakcje odpornościowe roślin: czynnik transkrypcyjny RAP2, białko EFR3 oraz
hydrolazę ABH.

Względny poziom ekspresji genu
PR1 u badanych genotypów jabłoni
podczas infekcji V. inaequalis

Względny poziom ekspresji genu
CDPK u badanych genotypów jabłoni
podczas infekcji V. inaequalis.

Osiągnięcia projektu
 Opracowano wydajny system regeneracji pędów przybyszowych in vitro z liści
oraz efektywna metodę wytwarzania tetraploidów jabłoni.
 Opracowano efektywną metodę ukorzeniania mikrosadzonek tetraploidów.
 Uzyskano tetraploidy jabłoni o mniejszej podatności na zarazę ogniową i parcha
jabłoniowego, które będą wykorzystane w dalszych badaniach podstawowych
postępu biologicznego (2021-2027, zadanie 49) oraz w hodowli odpornościowej.
 Potwierdzono, że zmienność fenotypowa pomiędzy diploidami i tetraploidami
oraz pomiędzy siostrzanymi tetraploidami jest m.in. wynikiem zmian
genetycznych i epigenetycznych.
 Wyjaśniono, że mechanizm molekularny wysokiej odporności tetraploidów odm.
‘Free Redstar’ na parcha jabłoni polega m.in. na kilkukrotnym zwiększeniu (w
porównaniu do diploida) poziomu ekspresji genów zaangażowanych w reakcje
odpornościowe na choroby.
 Na podstawie analizy transkryptomu zidentyfikowano inne geny, które mogą być
związane z ww. zwiększoną odpornością na porażenie przez V. inaequalis.
 Prezentacja “Phenotypic and genetic evaluation of apple neotetraploids obtained
by in vitro method” przedstawiona w 2018 r. na Konferencji w East Malling (UK)
została nagrodzona za interesujące wyniki nagrodą w postaci sekwenatora
MinION ufundowaną przez Oxford Nanopore Technologies (UK)
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