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Cele zadania nr 107
• Ocena szkodliwości chorób wirusowych dla polskich plantacji chmielu, poprzez określenie
występowania w Polsce wirusów (HpLV i ArMV) oraz wiroidów (CBCVd, HpSVd, AFCVd).
• Opracowanie protokołów niezależnego wykrywania wszystkich wymienionych patogenów
• Opracowanie protokołów dla jednoczesnego wykrywania wiroidów oraz dla jednoczesnego
wykrywania wirusów
• Uzyskanie i analiza wiromu chmielu

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

Materiały i metody
• gromadzenie 1800 próbek chmielu z plantacji produkcyjnych i banku genów
• wykrywanie badanych wirusów i wiroidów metodami RT-PCR i multiplex RT-PCR
• tworzenie bibliotek do sekwencjonowania RNA-Seq
• sekwencjonowanie NGS
• analiza bioinformatyczna uzyskanych sekwencji nukleotydowych
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Liczba próbek pobranych z plantacji produkcyjnych i
kolekcji odmian
Opracowanie protokołów jednoczesnego wykrywania
dwóch wirusów (HpLV i ArMV) oraz trzech wiroidów
(CBCVd, HSVd, AFCVd)
Liczba przeprowadzonych testów wykrywania badanych
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Liczba przygotowanych bibliotek do sekwencjonowania
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Temat badawczy 3

Wyniki – występowanie wirusów i wiroidów
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Wyniki
W badanych próbkach w latach 2018-2019 stwierdzono obecność
• wirusa utajonego chmielu (HpLV) na 4 plantacjach(rejon lubelski, wielkopolski, dolnośląski)
• wiroida karłowatości chmielu (HSVd) na 1 plantacji (rejon wielkopolski)

W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności:
• wirusa mozaiki gęsiówki (Arabis mosaic virus, ArMV)
• wiroida wyboistości jabłek (Apple fruit crinkle viroid, AFCVd)
• wiroida pękania kory cytrusowych (Citrus bark cracking viroid, CBCVd)

Temat badawczy 3

Wyniki
Analiza bioinformatyczna wiromu chmielu
• Uzyskano sekwencje 10 wiromów chmielu
• Średnia ilość odczytów na próbkę wynosiła od 18 292 682 do 22 560 975
• Pokrycie (procent referencyjnej sekwencji wirusa z GenBanku, która pokrywa się z
kontigami uzyskanymi ze złożenia uzyskanych sekwencji) wynosiło 96,2% dla HpLV i 98,4%
dla HSVd
• Głębokość sekwencjonowania wynosiła 12 dla HpLV i 38 dla HSVd
Analiza bioinformatyczna wiromu chmielu wykazała, obecność sekwencji wirusa HpLV oraz
HSVd w badanych próbkach i nie wykazała obecności innych wirusów bądź wiroidów.

Temat badawczy 3

Wnioski
Na plantacjach chmielu w Polsce nie stwierdzono występowania ArMV, AFCVd i CBCVd
Występowanie HpLV na plantacjach produkcyjnych stwierdzono we wszystkich
rejonach uprawy chmielu w Polsce
HSVd wykryto na jednej plantacji produkcyjnej w rejonie wielkopolskim
Opracowane w ramach zadania metody diagnostyczne pozwalają na szybkie i wydajne
testowanie materiału roślinnego

Analiza wiromu dla badanych próbek nie wykazała występowania wirusów i wiroidów
innych niż HpLV i HSVd

Temat badawczy 2

Osiągnięcia projektu
• określenie występowania w Polsce wirusów (HpLV i ArMV) oraz wiroidów (CBCVd, HpSVd, AFCVd)
• opracowanie protokołów niezależnego wykrywania wirusów (HpLV i ArMV) oraz wiroidów (CBCVd, HpSVd,
AFCVd)
• opracowanie protokołów multiplex RT-PCR dla jednoczesnego wykrywania wiroidów (CBCVd, HpSVd, AFCVd)
•

opracowanie protokołów multiplex RT-PCR dla jednoczesnego wykrywania wirusów (HpLV i ArMV)

• Uzyskanie i analiza wiromu chmielu

Opracowane metody multiplex-RT-PCR zostały wdrożone do rutynowego wykorzystania podczas prac
badawczych prowadzonych w IUNG-PIB.
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