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CELE PROJEKTU:
1.

Ocena fenotypowa roślin z kolekcji i mieszańców populacji w warunkach
presji szkodnika - Cel został osiągnięty.

2. Ocena stopnia polimorfizmu w grupach sprzężeń obejmujących regiony Ce i P
- Cel został osiągnięty.
3. Zagęszczanie kolejnych grup sprzężeń mapy genetycznej odmian ‘Ceres’ i
‘Bona’ - Cel został osiągnięty.

4. Określanie korelacji genotypowo-fenotypowych w celu identyfikacji
dodatkowych fragmentów DNA regulujących cechę odporności na C. ribis Cel został osiągnięty.
5. Wytypowanie sekwencji markerowych i weryfikacja ich przydatności do
selekcji genotypów odpornych i podatnych - Cel został osiągnięty.

MATERIAŁY I METODY:
1. Materiał do badań (149 siewek pokolenia F1‘Ceres’ x ‘Bona’ oraz 500
roślin należących do kolekcji odmian i gatunków z rodzaju Ribes
(porzeczka czarna, agrest, porzeczko-agrest, porzeczka czerwona i dzikie
gatunki).
2. Ocena fenotypowa roślin (2 terminy: wiosna/ jesień)
Skala bonitacyjna: 1-5
3. Analiza polimorfizmu (SSR, CAPS, klonowanie, sekwencjonowanie)

4. Mapowanie genomu przy użyciu JoinMap v. 3.0., dystans genetyczny
(funkcja Kosambi). Mapy przedstawiono w formie graficznej za pomocą
programu MapChart v.2.0.
5. Analiza bioinformatyczna (typ segregacji,· rozkład alleli w populacji
mapującej,· odległośći mapowe (cM),· prawdopodobieństwo znalezienia
sprzężeń ML/ lod, przynależność do grup sprzężeń (LG).
6. Analiza korelacji genotypowo-fenotypowej przy użyciu MapQTL 6.0
(LOD >3 przy poziomie istotności P= 0,05**).

WYNIKI:
Temat badawczy 1: Przygotowanie materiału badawczego do badań molekularnych i ocena
fenotypowa roślin w warunkach presji szkodnika.
•Zgromadzono kolekcje porzeczki czarnej i roślin innych gatunków rodzaju Ribes (porzeczka czarna,
czerwona, agrest, porzeczko-agrest i dzikie gatunki), różniących się wg danych literaturowych
odpornością na C. ribis.
•Do badań molekularno-fenotypowych wytypowano początkowo cztery populacje hodowlane ‘Ceres’
x ‘Bona’, ‘Ceres’ x ‘Diana’, ‘Polares’ x ‘Sejaniec Golubki’ i ‘Polares’ x ‘Golubka’. Na podstawie
oceny heterozygotyczności par rodzicielskich do dalszych badań i oceny stopnia zasiedlenia pąków w
warunkach naturalnej, silnej presji szkodnika wytypowano siewki 2 populacji mieszańcowych (‘Ceres’
x ‘Bona’ i ‘Polares’ x ‘Gołubka’).
• Ostatecznie do dalszych badań wytypowano siewki należące do rodziny mieszańców (‘Ceres’ x
‘Bona’) ze względu na wyższy stopień zasiedlenia przez szpeciela.
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Siewki porzeczki czarnej (A) i mieszańce (B) posadzone na polu
selekcyjnym (tzw. „polu śmierci”); wygląd: wczesną wiosną 2019 r.

Objawy na siewkach zasiedlenia
pąków przez szpeciela

WYNIKI:
Temat badawczy 2a: Ocena stopnia polimorfizmu w grupach sprzężeń obejmujących regiony Ce i P
(analiza CAPS-PCR; sekwencjonowanie DNA)

 Do monitorowania regionów genomu porzeczki czarnej użyto markerów mikrosatelitarnych z
dostępnych map genomowych, bazujących na reakcji PCR ze starterami komplementarnymi do
unikalnych sekwencji flankujących motywy mikrosatelitarne. Ocenę polimorfizmu w grupach sprzężeń
obejmujących regiony Ce i P dwunastu genotypów Ribes (kolekcja IO), zróżnicowanych pod
względem odporności na C. ribis, oparto na sekwencjonowaniu matryc DNA (metoda CAPS-PCR).
Uzyskano 81 sekwencji, których analiza porównawcza wykazała zróżnicowanie układu sekwencji
amplikonów uzyskanych dla badanych genotypów odpornych i wrażliwych sklasyfikowanych
najprawdopodobniej jako polimorfizm jednonukleotydowy (SNP). Do uzyskanych sekwencji
zaprojektowano specyficzne oligonukleotydy.
Fragment uzyskanej sekwencji
CTTGGTACCGAGCTCGGATCCACTAGTAACGGCCGCC
AGTGTGCTGGAATTCGCCCTTAGAGAGAGAGAGAGA
CCGGTAGCTAGGCTGGGCTCTCGAAGCATGCAGCTGC
GCCAATCTTAGCTTCTGCTGCGTTGTTTCTTATGGTTA
CTCACCCGGCCCGACACAACTGAACTGAGCAACTGG
CGTACGTATATATATATGACCGGCAGCTGATAGTACCT
CGGAGCTGCTAGCCTGCGGTCACTCCTAGCTACTCGC
TCCGTTTATTAGTTGACCCTCACATGGTCTTGGAAAAC
ATGTGTATATATAAAACCTACCTAAAGGTCTCCTGATC
GATAAGA…………..
Seq.2 (1010 pz)‘Ceres’

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M
Przykładowy elektroforogram produktów
specyficznych reakcji SCAR-PCR (Seq.2/
oligonukleotyd 1.2); M-marker wielkości, 1‘Ores’, 2-‘Ceres’, 3-‘Polares’, 4-‘Foxendown’, 5‘Vir’, 6-‘Ben Finlay’, 7-‘Ben Hope’, 8-‘Bona’, 9‘Gofert’, 10-‘Gołubka’, 11-‘Ojebyn’, 12‘Rjasnaja’.

WYNIKI:
Temat badawczy 2b: Zagęszczanie kolejnych grup sprzężeń mapy genetycznej odmian ‘Ceres’ i ‘Bona’
poprzedzone analizą segregacji alleli markerów SSR w populacji mapującej uzyskanej ze skrzyżowania
obu form rodzicielskich
2

Konstrukcję mapy oparto łącznie na 40 markerach SSR zlokalizowanych na mapach referencyjnych
rodzaju Ribes . Na podstawie analizy profili markerów SSR wytypowanych dla genotypów
0
g1_E03_240_241
rodzicielskich i 149 mieszańców ‘Ceres’ x ‘Bona’, zidentyfikowano 252 allele.
Na podstawie analiz rozkładu alleli (2017 – 2020) markerów mikrosatelitarnych,
sporządzono odrębne mapy genetyczne odmian ‘Ceres’ i ‘Bona’.

mapa genomu odmiany ‘Ceres’ (700 cM): 107 loci, 23 grup sprzężeń,
 homologicznych do chromosomów LG 1, LG 2, LG 3, LG 4, LG 5, LG 6 i LG 7
mapa genomu odmiany ‘Bona’ (670 cM): 116 loci, 21 grup sprzężeń,
homologicznych do chromosomów LG 1, LG 2, LG 3, LG4 , LG 5, LG 6 i LG 7.
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Zaoberwowano, że loci oraz kolejność wprowadzonych na mapę markerów SSR nieznacznie różniły
się w porównaniu do loci tych samych markerów zlokalizowanych na mapach referencyjnych.
 Ocenę stopnia korelacji genotypowo-fenotypowych (analiza QTL) pomiędzy cechą odporności na
wielkopąkowca porzeczkowego, a położeniem markerów SSR na sporządzonej w latach 2017-2020
mapie genetycznej populacji ‘Ceres’ x ‘Bona’ wykazała przydatność markerów do do selekcji (MAS:
Marker Assisted Selection) nowo wytworzonych genotypów tego gatunku.
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WYNIKI:
Temat badawczy 2c: Określanie korelacji genotypowo11
6
fenotypowych
w celu identyfikacji
fragmentów 4DNA regulujących
cechę odporności na C. ribis.
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Na 100 wytypowanych do badań
genotypach, przeprowadzono corocznie
weryfikację 10 markerów SCAR pod
kątem ich przydatności do selekcji
genotypów rodzaju Ribes odpornych i
podatnych
na
wielkopąkowca
porzeczkowego. Corocznie wykonano ok.
3 000 testów SSR-SCAR. Na obecnym
etapie badań, przeprowadzone przez nas
wstępne badania weryfikujące wytypowane
sekwencje
markerowe
SCAR,
nie
potwierdziły ich przydatności do selekcji
genotypów odpornych i wrażliwych na
wielkopąkowca porzeczkowego.
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Temat badawczy 3: Wytypowanie
sekwencji markerowych i weryfikacja ich
przydatności do selekcji genotypów
odpornych i podatnych.

Przykładowe regiony QTL odporności na wielkopąkowca
porzeczkowego zidentyfikowane w genomie odmiany ‘Ceres’.
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Elektroforegram produktów SCAR-PCR uzyskanych z
oligonukleotydem 2.75. M-marker wielkości, 1-‘Ores’, 2‘Ceres’, 3-‘Polares’, 4-‘Foxendown’, 5-‘Vir’, 6-‘Ben
Finlay’, 7A ‘Ben Hope’; 8-‘Bona’, 9-‘Gofert’, 10‘Gołubka’, 11-‘Ojebyn’, 12-‘Rjasnaja’.

WNIOSKI:
Wyniki

badań

dotyczące

oceny

polimorfizmu

fragmentów

różnicujących

genotypy

rodzaju Ribes (odporne/podatne) uzyskane na matrycach DNA roślin wybranych z kolekcji
stanowią podstawę bazy sekwencji sprzężonych z cechą odporności na C. ribis.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić brak pełnej kolinearności uzyskanej mapy
z mapą referencyjną. O zjawisku tym świadczy fakt, że wygenerowane grupy sprzężeń LG 1, LG
2, LG 3, LG 4, LG 5, LG 6 i LG 7 wykazują homologię z chromosomami I, II, III, IV, V, VI i VII
map referencyjnych, niemniej odnotowano zmiany w lokalizacji oraz kolejności sekwencji

zidentyfikowanych alleli.
Analiza regionów QTL badanych genomów porzeczki czarnej wskazuje na istotne korelacje
zlokalizowanych na mapie

markerów

SSR z genami warunkującymi odporność na

wielkopąkowca porzeczkowego.
Na podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono korelacji między testowanymi markerami
SCAR a cechą odporności na wielkopąkowca porzeczkowego.

OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU:
1. Utworzono odrębne mapy dla odmian ‘Ceres’ i ‘Bona’. Mapa odmiany ‘Ceres’ zawiera 107 loci
rozlokowanych w obrębie 23 grup sprzężeń o łącznej długości 700 cM, natomiast na sporządzonej
mapie odmiany ‘Bona’ zlokalizowano 116 alleli markerów SSR sprzężonych w 21 grupach o
łącznej długości 670cM. Wyłonione grupy sprzężeń wykazały homologię do chromosomów I, II,
III, IV, V, VI i VII przedstawionych na opublikowanych dotychczas mapach referencyjnych
porzeczki czarnej (Ribes nigrum).
2. Utworzone mapy genetyczne stanowią bazę do dalszych badań genomów nowych odmian
porzeczki czarnej, a także do oszacowania korelacji pomiędzy zlokalizowanymi markerami a
cechą tolerancji/wrażliwości na porażenie wielkopąkowcem porzeczkowym C. ribis.
3. Wytypowano czternaście markerów skorelowanych z badaną cechą odporności na wielkopąkowca

porzeczkowego: g2_H21_266-269, g2_J11_266, MTT_32_266, g3_A17_137, g1_G11_227,
g1_A01_167, g1_O02_166, g1_F04_285, g1_P08_123_124, g1_H09_123_124, g1_O02_121_124,
gr2_N15__404_405, g1_P01_167_168, e1_O21_288, które mogą być przydatne do selekcji
(MAS: Marker Assisted Selection) nowo wytworzonych genotypów gatunku Ribes.
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