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Poznań, dnia  11.03.2019 r.  

Dr inż. Janetta Niemann                                                                     

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin   

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu   

 

  

Autoreferat 

Przebieg pracy zawodowej, opis dorobku oraz osiągnięć naukowo-badawczych 

 

1. Imię i nazwisko: Janetta Niemann 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe   

18.06.2004 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, 

nadany decyzją Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu.                                              

Temat rozprawy doktorskiej: Porównanie metod otrzymywania haploidów u  

wybranych gatunków Brassica. 

Promotor: dr hab. Andrzej Wojciechowski, prof. nadzw.                                                                       

Recenzenci:        dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz, prof. nadzw.                                                  

                                                   doc. dr hab. Krystyna Górecka 

  

10.06.1999 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, specjalizacja: genetyka i  

hodowla roślin. Praca magisterska wykonana w Katedrze Genetyki i Hodowli 

Roślin, Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.                                              

Temat pracy magisterskiej: Kultury in vitro izolowanych zarodków z  

krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica. 

Promotor: dr hab. Andrzej Wojciechowski, prof. nadzw.                   

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych   

1.10.2006 –   do chwili obecnej     -  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w 

Poznaniu, Wydział Rolniczy (obecnie - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Rolnictwa i  Bioinżynierii), Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, 

adiunkt. 

1.10.2005 –  10.09.2006   -  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

Wydział Rolniczy, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, ¼ etatu instruktora. 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego – jednotematycznego cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: 

Poszerzenie i ocena zmienności genetycznej rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod 

względem przydatności do hodowli odpornościowej i jakościowej 

b) Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 

(podano IF z roku opublikowania pracy; punkty MNiSW podano według uaktualnionej w 2016 listy) 

 

1. Niemann J., Wojciechowski A., Janowicz J. 2012. Broadening the variability of quality 

traits in rapeseed through interspecific hybridization with application of immature 

embryo culture. BioTechnologia, 93/2: 109-115.  

[MNiSW2016: 13 pkt; mój udział procentowy szacuję na 90%] 

 

2. Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Olejniczak J., Jędryczka M. 2015. Formy 

mieszańcowe w obrębie rodzaju Brassica i mutanty chemiczne Brassica napus jako 

potencjalne źródła odporności na kiłę kapusty (Plasmodiophora brassicae). Prog. Plant 

Prot./Post. Ochr. Roślin  55 (1): 87-91.  

[MNiSW2016: 12 pkt; mój udział procentowy szacuję na 75%] 

 

3. Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Jędryczka M. 2016. Ocena odporności 

na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) u mieszańców oddalonych z rodzaju 

Brassica. Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin 56(2): 245-250.  

[MNiSW2016: 12 pkt; mój udział procentowy szacuję na 75%] 

 

4. Niemann J., Kaczmarek J., Książczyk T., Wojciechowski A., Jędryczka M. 2017. 

Chinese cabbage (Brassica rapa ssp. pekinensis) – a valuable source of resistance to 

clubroot (Plasmodiophora brassicae). European Journal of Plant Pathology, 147(1), 

181-199.  

[IF2017: 1,466; MNiSW2016: 30 pkt; mój udział procentowy szacuję na 65%] 

 

5. Niemann J., Bocianowski J., Wojciechowski A. 2018. Effects of genotype and 

environment on seed quality traits variability in interspecific cross-derived Brassica 

lines. Euphytica. 214: 193.  

 [IF2018: 1,546; MNiSW2016: 35 pkt; mój udział procentowy szacuję na 80%] 
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6. Bocianowski J., Niemann J., Nowosad K. 2019. Genotype-by-environment  interaction 

for seed quality traits in interspecific cross-derived Brassica lines using  additive main 

effects and multiplicative interaction model. Euphytica 215: 7. 

 [IF2019: 1,546; MNiSW2016: 35 pkt; mój udział procentowy szacuję na 33%] 

 

Łącznie dla ww. cyklu publikacji:  

Suma punktów IF prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 4,558 

Suma punktów MNiSW prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 137 

 

Niezależnie od powyższego zestawienia, wykaz i kopie monotematycznego cyklu publikacji 

stanowiącego osiągnięcie naukowe oraz oświadczenia współautorów określające indywidualny 

wkład każdego z nich w powstanie tych publikacji zamieszczono w załącznikach nr 5 i nr 6. 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

wykorzystania   

Wprowadzenie 

       Rodzaj Brassica z uwagi na dużą różnorodność gatunkową i ogromne znaczenie 

ekonomiczne jest przedmiotem szerokiego zainteresowania genetyków i hodowców roślin nie 

tylko w Polsce ale i na świecie (Cardoza, Steward 2004). Gatunki oleiste z rodzaju Brassica 

stanowią łącznie trzecie najważniejsze źródło oleju roślinnego na świecie po oleju palmowym 

i soi (Ahuja i in. 2010). W Polsce oraz w Europie, spośród gatunków Brassica, najważniejszą 

rośliną oleisto-białkową jest rzepak ozimy (Brassica napus L.). W Europie Zachodniej udział 

rzepaku w strukturze upraw roślin oleistych wynosi ok. 80%, natomiast w Polsce stanowi ok. 

95%. Wzrost znaczenia rzepaku jako rośliny oleistej zarówno w skali globalnej jak i w Polsce 

to efekt postępu w pracach badawczych i hodowlanych. Rzepak jest wykorzystywany jako 

surowiec w różnych gałęziach przemysłu, np. do produkcji oleju z przeznaczeniem na cele 

spożywcze i biopaliwowe. Produkty uzyskane po wydobyciu oleju (makuchy i śruta 

poekstrakcyjna) są cennymi komponentami wysokobiałkowymi wykorzystywanymi do 

produkcji przemysłowych pasz treściwych dla zwierząt.  

       Ze względu na obecne jak i perspektywicznie rosnące zapotrzebowanie na nasiona rzepaku 

zwłaszcza w krajach UE, duże znaczenie ma postęp biologiczny w hodowli tej rośliny, a więc 

tworzenie nowych, wysoko plonujących odmian (Święcicki i in. 2011).  

Aktualne programy hodowlane rzepaku koncentrują się na doskonaleniu cech użytkowych 

(głównie jakościowych) m.in. zawartości i składu kwasów tłuszczowych, zawartości białka i 

włókna, jak również odporności na warunki stresowe, w tym choroby i szkodniki. Postęp 

hodowlany dotyczy także plonowania, przede wszystkim dzięki tworzeniu odmian 

mieszańcowych.  
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      Tworzenie nowych, ulepszonych odmian roślin uprawnych opiera się w głównej mierze na 

korzystaniu z szeroko rozumianej genetycznej zmienności cech. Niestety, występujące obecnie 

odmiany rzepaku posiadają stosunkowo wąską bazę genetyczną w porównaniu z jego 

gatunkami rodzicielskimi. Krótka historia udomowienia, jego ograniczony zasięg geograficzny, 

intensywna przez długi czas jednokierunkowa selekcja w kierunku odmian podwójnie 

ulepszonych tzw. „00” (zeroerukowych i niskoglukozynolanowych), spowodowała znaczne 

zawężenie zarówno zmienności genetycznej, jak i fenotypowej tej rośliny (Girke i in. 2012a). 

Jednocześnie rzepak jest rośliną uprawną, która nie ma występujących w stanie naturalnym 

bezpośrednich dzikich przodków, a co za tym idzie, nie dysponuje naturalnymi zasobami 

zmienności (Prakash i Hinata 1980), które mogłaby być wykorzystane do wzbogacenia 

genetycznego tego gatunku.  

         W związku z tym, aby uzyskać wartościowy materiał do hodowli należy zwiększyć 

zmienność genetyczną rzepaku. Możliwość poszerzenia puli genowej gatunku B. napus, 

niezbędnej do tworzenia wysokoplonujących odmian o pożądanej jakości i odporności na stresy 

biotyczne i abiotyczne, daje jego pochodzenie. Rzepak (Brassica napus L., 2n=38, genom 

AACC), jest naturalnym amfidiploidem, powstałym wskutek wielokrotnej spontanicznej i 

niezależnej hybrydyzacji pomiędzy rzepikiem (Brassica rapa 2n=20, genom AA) i kapustą 

(Brassica oleracea 2n=18, genom CC) (Seyis i in. 2003). Jako amfidiploid rzepak jest 

spokrewniony z innymi zróżnicowanymi gatunkami z rodzaju Brassica, co pozwala na 

wzbogacenie genomu B. napus o różne wartościowe allele. Pozostałe dzikie gatunki rodzaju 

Brassica nie utraciły w takim stopniu swej bioróżnorodności, a pokrewieństwo z tymi 

gatunkami pozwala na krzyżowania międzygatunkowe  B. napus, dzięki czemu możliwe jest 

zwiększenie puli genetycznej rzepaku i uzyskanie genetycznie odrębnych form. Krzyżowanie 

oddalone między uprawnymi a dzikimi gatunkami Brassica  jest ważnym sposobem introgresji 

pożądanych genów do form uprawnych (Wojciechowski i in. 1997). Umożliwia ono realizację 

nowych zadań przed jakimi staje współczesne rolnictwo zwłaszcza w kontekście efektu 

heterozji i z tych względów stosowane jest w wielu programach hodowlanych (Barcikowska i 

Maćkowiak 1997; Starzycki i in. 1999). Poprzez krzyżowanie oddalone można przykładowo 

rozwiązać takie problemy jak uzyskanie form żółtonasiennych rzepaku, a więc 

charakteryzujących się obniżoną zawartością włóknika przy zachowanej podwyższonej 

zawartości tłuszczu i białka ale również otrzymać odmiany z podwyższoną odpornością na 

choroby. Jednak ze względu na występowanie szeregu barier pre- i postzygotycznych 

(Sosnowska, 2011) otrzymywanie mieszańców oddalonych na drodze krzyżowania jest trudne. 

Powszechne jest np. zamieranie zarodków mieszańców oddalonych, co jest najczęściej 

spowodowane nieprawidłowym rozwojem bielma (Olsson, 1960). Dzięki zastosowaniu w 

hodowli roślin metod biotechnologicznych, np. kultur in vitro, a w szczególności metody 

embryo rescue, udało się bariery te skutecznie przezwyciężyć (Mithila i Hall 2013) i 

jednocześnie znacznie skrócić cykl hodowlany. Mieszańce oddalone w obrębie rodzaju 

Brassica z wykorzystaniem metody embro rescue otrzymali m. in. Inomata (1988), 
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Wojciechowski (1993), Sosnowska i Cegielska-Taras (2014) oraz Karim i in. (2014) oraz 

Niemann (2013, 2015b i publikacja B.1).  

       Zróżnicowanie genetyczne jest istotnym elementem zwłaszcza hodowli heterozyjnej, gdyż 

jak pokazuje praktyka hodowlana, tworzenie mieszańców przy wykorzystaniu różnych 

genetycznie form rodzicielskich pozwala na uzyskanie wysokiego efektu heterozji (Gehringer 

i in. 2007, Girke 2012b). Jedną z metod służących do zwiększenia zróżnicowania genetycznego 

rzepaku jest jego resynteza, która prowadzi do uzyskania roślin wykazujących odrębność 

genetyczną od odmian i linii rzepaku obecnie uprawianego i hodowanego (Friedt i Snowdon 

2009). Resynteza polega na krzyżowaniu ze sobą wysoce polimorficznych, diploidalnych 

gatunków, z których B. napus się wywodzi, czyli B. rapa z B. oleracea.  

W Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od wielu lat 

realizowany jest program krzyżowań oddalonych, w wyniku którego otrzymano 

resyntetyzowany rzepak tzn. linię męskosterylną MS8 (Wojciechowski 1985 i 1993). 

Tworzenie półsyntetycznego rzepaku poprzez krzyżowanie B. napus z B. rapa czy B. napus z 

B. oleracea powoduje także poszerzenie zmienności genetycznej (Wolko 2012). Biorąc pod 

uwagę powyższe, nadrzędnym celem badań prowadzonych przeze mnie w Katedrze było 

przeniesienie wartościowych cech użytkowych z gatunków pokrewnych rodzaju Brassica do 

rzepaku ozimego. W ten sposób realizowałam dwa główne kierunki badań, które wzajemnie się 

uzupełniały - pierwszy dotyczył hodowli odpornościowej rzepaku, a drugi - hodowli 

jakościowej. Do krzyżowań oddalonych w zależności od realizowanego celu hodowlanego, 

oprócz nowych, zarejestrowanych w COBORU odmian rzepaku ozimego, wykorzystywana 

była również otrzymana przez prof. Wojciechowskiego linia męskosterylna rzepaku. W ten 

niezwykle istotny nurt badań wpisuje się cykl sześciu powiązanych tematycznie, oryginalnych 

publikacji naukowych, składający się na prezentowane osiągnięcie naukowe. 

 

Materiał roślinny, hipoteza badawcza i cel badań 

Prace naukowe będące przedmiotem niniejszego osiągnięcia dotyczą poszerzania 

zmienności genetycznej rzepaku na drodze krzyżowania międzygatunkowego w rodzaju 

Brassica w celu poprawy cech odpornościowych i parametrów jakościowych rzepaku. 

Prezentowany cykl publikacji jest wynikiem badań, które prowadziłam od chwili zatrudnienia 

w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin, a które koncentrowały się przede wszystkim na 

poszukiwaniu nowych źródeł odporności na najgroźniejsze obecnie choroby rzepaku tj. kiłę 

kapusty (Plasmodiophora brassicae) i suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp) oraz 

introdukcji genów odporności z gatunków pokrewnych rodzaju Brassica do rzepaku.  

Ponadto, otrzymane w wyniku krzyżowania oddalonego rośliny analizowano pod względem 

wybranych cech jakości nasion.  

Materiał badawczy stanowiły w przypadku pięciu publikacji (B.1, B.2, B.4, B.5 i B.6) linie 

pokoleń F3-F7 otrzymane z krzyżowań oddalonych pomiędzy męskosterylną linią B. napus 

MS8, wyselekcjonowaną z resyntetyzowanego rzepaku (B. rapa ssp. chinensis x B. oleracea 

ssp. gemmifera) otrzymanego w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu a B. rapa 
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ssp. pekinensis, B. rapa ssp. trilocularis, B. juncea oraz B. carinata, a także odmiany rzepaku 

ozimego użyte jako kontrolne.  

Natomiast w publikacji B.3 przedmiotem badań było 40 linii pokolenia F1 i F2 mieszańców 

otrzymanych z krzyżowań pomiędzy B. napus cv. Jet Neuf i B. napus cv. Californium, a B. 

carinata, B. fruticulosa, B. rapa ssp. chinensis oraz B. rapa ssp. pekinensis  

Zgodnie z główną hipotezą badawczą, zastosowanie krzyżowania oddalonego z 

wykorzystaniem wysoce polimorficznych gatunków podstawowych B. rapa i B. oleracea oraz 

gatunków pokrewnych z rodzaju Brassica umożliwia zwiększenie zróżnicowania genetycznego 

rzepaku i rozwój nowych pul genowych, a zarazem powinno skutkować wprowadzaniem z 

gatunków rodzicielskich i pokrewnych do rzepaku korzystnych alleli ważnych cech 

agronomicznych.   

Nadrzędnym celem było poszerzenie zmienności genetycznej rzepaku ozimego, a w 

szczególności wprowadzenie loci genów warunkujących odporność na choroby powodowane 

przez Plasmodiophora brassicae oraz Leptosphaeria spp. do otrzymanych materiałów 

hodowlanych o odpowiedniej jakości. 

 

Główny cel badawczy składał się z poniższych celów szczegółowych: 

• Identyfikacja nowych, potencjalnych źródeł odporności na kiłę kapusty (Plasmodiophora 

brassicae) oraz wskazanie gatunków i form najbardziej przydatnych do podwyższenia 

odporności u rzepaku (B.2, B.4), 

• Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na suchą zgniliznę kapustnych 

(Leptosphaeria spp.) wśród mieszańców z rodzaju Brassica (B.3), 

• Otrzymanie nowej zmienności genetycznej poprzez krzyżowanie oddalone pomiędzy 

rzepakiem (B. napus) a wybranymi gatunkami z rodzaju Brassica i oszacowanie zakresu 

zmienności wybranych parametrów jakościowych w nasionach otrzymanych mieszańców 

pokolenia F5 (B.1), 

• Określenie który z analizowanych czynników tzn. genotyp czy środowisko ma największy 

wpływ na ekspresję wybranych cech jakości nasion w testowanych liniach, pochodzących 

z krzyżowań oddalonych Brassica (B.5), a także ocena interakcji genotypowo - 

środowiskowej i wyselekcjonowanie linii charakteryzujących się największą zdolnością 

przystosowawczą i produktywnością w rozpatrywanych środowiskach (B.6). 
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Poszukiwanie nowych, efektywnych źródeł odporności na kiłę kapusty i suchą zgniliznę 

kapustnych wśród pokrewnych gatunków rodzaju Brassica 

Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Olejniczak J., Jędryczka M. 2015. Formy 

mieszańcowe w obrębie rodzaju Brassica i mutanty chemiczne Brassica napus jako potencjalne 

źródła odporności na kiłę kapusty (Plasmodiophora brassicae). Prog. Plant Prot./Post.Ochr. 

Roślin  55 (1): 87-91 (B.2) 

Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Jędryczka M. 2016. Ocena odporności na suchą 

zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) u mieszańców oddalonych z rodzaju Brassica.  

Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin 56(2): 245-250 (B.3) 

Niemann J., Kaczmarek J., Książczyk T., Wojciechowski A., Jędryczka M. 2017. Chinese 

cabbage (Brassica rapa ssp. pekinensis) – a valuable source of resistance to clubroot 

(Plasmodiophora brassicae). European Journal of Plant Pathology, 147(1), 181-199 (B.4) 

 

          Hodowla odpornościowa rzepaku w Polsce podobnie jak i w wielu innych krajach na 

świecie zajmuje priorytetowe miejsce, jest jedną z metod oraz elementem integrowanej 

ochrony roślin. Niewątpliwą przyczyną zajmowanej pozycji jest chęć ograniczenia stosowania 

pestycydów, związana z ochroną środowiska naturalnego oraz produkcją żywności najwyższej 

jakości dla ludzi i paszy dla zwierząt. Corocznie występujące porażenia rzepaku powodowane 

przez patogeny i związane z tym istotne obniżenie plonu nasion (średnio 15%, niekiedy 

dochodzące do 50–70%, a nawet 100% potencjalnego plonowania) zmuszają do intensywnych 

prac zmierzających do podwyższenia odporności nowo kreowanych odmian. Genetycy i 

hodowcy, tworząc nowe odmiany rzepaku, koncentrują się na chorobach, powodujących 

największe straty w plonie nasion,  którymi są między innymi kiła kapusty oraz sucha zgnilizna 

kapustnych (Mrówczyński 2013).  

W hodowli odpornościowej, źródłem genów odporności są najczęściej gatunki dzikie oraz 

pokrewne gatunki z danego rodzaju. Wśród gatunków rodzaju Brassica istnieją takie, u których 

występuje odporność na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych, a tym samym mogą być one 

wykorzystane do przenoszenia tych cech do rzepaku (Rahman 2007, publikacja B.2). Dlatego 

też obecnie, wprowadzanie genów odporności na choroby do genotypów Brassica o 

pożądanych cechach agronomicznych i jakościowych jest głównym celem wielu programów 

badawczych. W ten nurt badań wpisują się prace, które są przedmiotem trzech publikacji, 

wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, w których jestem pierwszym autorem (B.2, B.3, 

B.4).  

Celem badań podjętych w pracach B.2, B.3 i B.4 było wytypowanie gatunków z rodzaju 

Brassica, które mogą być potencjalnie wykorzystane do podwyższenia odporności na kiłę 

kapusty oraz na suchą zgniliznę kapustnych, a także próba przeniesienia odporności do rzepaku 

na drodze krzyżowania międzygatunkowego. W tym celu wykonane zostały krzyżowania 

oddalone pomiędzy rzepakiem ozimym a wybranym gatunkami pokrewnymi z rodzaju 

Brassica, a następnie otrzymane rośliny kolejnych pokoleń były testowane pod kątem 
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odporności na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych. Publikacje B.2 i B.4 dotyczą 

niezwykle ważnego problemu jakim jest poszukiwanie nowych źródeł odporności na kiłę 

kapusty. Kiła kapusty, wywoływana przez patogeniczne pierwotniaki Plasmodiophora 

brassicae Woronin bytujące w glebie, uważana jest za jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku 

i innych roślin  z rodziny Brassicaceae. Ze względu na brak chemicznych metod ograniczania 

szkodliwości tej choroby, za podstawową i jednocześnie najbardziej skuteczną metodę 

zapobiegania występowaniu kiły uważa się uprawę odmian odpornych (Rahman i in. 2011). 

Hodowla odpornościowa już od ponad 50 lat była na świecie istotnym celem badań 

prowadzonych przez hodowców warzyw rodzaju Brassica (Wallenhammar 1996). Pojawienie 

się objawów kiły kapusty na uprawach w Europie, przyspieszyło rozwój badań nad genetyczną 

odpornością rzepaku na tę chorobę (Diederichsen i in.1996; Rahman i in. 2011). Dużym 

utrudnieniem dla naukowców jest jednak ograniczona liczba źródeł odporności. Ocenia się, że 

największe prawdopodobieństwo ich znalezienia istnieje w geograficznych centrach 

pochodzenia danych gatunków (Kopecky i in. 2012). 

 Ze względu na to, że wiele form należących głównie do gatunków: B. rapa (według starszej 

nomenklatury B. campestris)  i B. oleracea zawiera geny odporności na kiłę kapusty 

(Diederichsen i in.1996; Nomura i in. 2005; Kamei i in. 2010), możliwa jest ich introdukcja do 

rzepaku przez krzyżowanie oddalone. Wiadomym jest, że zakres zmienności cech można 

zwiększyć nie tylko poprzez hodowlę rekombinacyjną (krzyżowania) ale także wykorzystując 

mutagenezę.  

Z tego powodu celem badań prezentowanych w publikacji B.2 było określenie czy formy 

mieszańcowe w obrębie Brassica i mutanty chemiczne B. napus uzyskane przy wykorzystaniu 

N-nitroso-N-metylomocznika (MNU) mogą stanowić potencjalne źródła odporności na kiłę 

kapusty. Podatność roślin na kiłę kapusty określono na podstawie biotestu, porównując reakcję 

analizowanych roślin z wynikami uzyskanymi dla podatnego genotypu B. campestris ssp. 

pekinensis. Jako drugi wzorzec zastosowano odmianę rzepaku ozimego Mendel F1 (NPZ-

Lembke) z genami odporności na kiłę. Wnioskowanie dotyczące istotności różnic między 

obiektami badawczymi prowadzono na podstawie jedno-czynnikowej analizy wariancji. Na 

podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że mieszańcowe rośliny w obrębie rodzaju 

Brassica i mutanty chemiczne B. napus mogą stanowić potencjalne źródła odporności na kiłę 

kapusty (P. brassicae) lecz znalezione formy cechujące się odpornością były nieliczne.  

Z danych literaturowych jak i badań własnych wynika, że spośród gatunków Brassica 

najczęściej odporność na kiłę znajdowano wśród podgatunków B. rapa (Hirai 2006).   

Z tego względu celem kolejnego etapu badań, które przedstawione zostały w publikacji nr 4 

był transfer odporności na kiłę kapusty z gatunku B. rapa ssp. pekinensis do rzepaku oraz 

otrzymanie mieszańców oddalonych o jednolitym morfotypie, odpowiedniej jakości nasion i 

podwyższonej odporności. Badania prowadzone były na wstępnie wyselekcjonowanych 15 

liniach mieszańcowych pokolenia F4 wyprowadzonych z krzyżowania B. napus (linia MS8) x 

B. rapa ssp. pekinensis (B.4). Wykorzystana do krzyżowania forma B. rapa ssp. pekinensis, 

charakteryzowała się odpornością na rasę P1 kiły i była częściowo odporna na rasy (P2-P5). Aby 
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precyzyjnie oszacować odporność testowanego materiału roślinnego, przeprowadzone zostały 

kompleksowe obserwacje polowe, szklarniowe i laboratoryjne. Metodyka badań obejmowała 

obserwacje morfologii roślin mieszańcowych, analizy jakości nasion oraz  testy inokulacyjne z 

zastosowaniem pięciu ras patogenu. Ponadto, analizy otrzymanego materiału roślinnego 

pogłębione zostały o zastosowanie metod cytogenetyki molekularnej.  

W celu przeprowadzenia cytogenetycznej charakterystyki uzyskanych form mieszańcowych 

Brassica, zastosowano technikę fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ ze znanymi i nowymi 

sekwencjami markerowymi dla chromosomów Brassica (FISH, BAC-FISH). Przy użyciu 

metody FISH, dla każdego badanego genotypu określano liczbę chromosomów, liczbę 

chromosomów kompletnych i zrekombinowanych oraz liczbę chromosomów markerowych. 

Stosując znane sekwencje rDNA (5S i 35S rDNA) jako markery chromosomowe oraz 

gatunkowo-specyficzną sondę BAC, zidentyfikowano chromosomy A i C użytych do 

krzyżowań poszczególnych gatunków rodzicielskich Brassica w badanych liniach (B.4).  

Ocenę odporności na kiłę i obserwacje morfologiczne roślin przeprowadzono na 15 liniach 

mieszańców oddalonych pokolenia F4. Następnie, nasiona 10 wyselekcjonowanych linii z 

najwyższym poziomem odporności na kiłę, poddano również analizom jakości na zawartość 

tłuszczu, białka i synapiny przy użyciu NIR spektroskopii. Analizowane rośliny znacznie 

różniły się pod względem odporności na poszczególne rasy P. brassicae. Dlatego też w 

następnym etapie badań sześć linii charakteryzujących się najwyższym poziomem odporności 

poddano samozapyleniu i w otrzymanym pokoleniu F5 ponownie oceniono odporność. Efektem 

tych prac było zwiększenie poziomu odporności na kiłę kapusty (głównie na rasę P1) u roślin 

F5 i wyselekcjonowanie pięciu linii o podwyższonej odporności na P. brassicae (rasę P1), z 

których aż dwie linie charakteryzowały się poziomem odporności porównywalnym do odpornej 

odmiany kontrolnej „Mendel F1”oraz jedną linię z podwyższoną odpornością na rasy P2 i P4. 

Spośród otrzymanych linii odpornych, tylko trzy linie charakteryzowały się na tyle wysoką 

zawartością tłuszczu i białka oraz niską zawartością synapiny w nasionach aby mogły stanowić 

dobry materiał do dalszej hodowli odpornościowej rzepaku. Przedstawione wyniki badań 

stanowią efekty prac, które były realizowane w ramach projektu badawczego MNISW pt. 

Identyfikacja źródeł odporności genetycznej na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych u 

mutantów Brassica napus i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica, 

którego byłam wykonawcą. 

          Równolegle do powyżej zaprezentowanych badań prowadziłam doświadczenia 

dotyczące poszukiwania genetycznych źródeł odporności na suchą zgniliznę kapustnych 

(publikacja B.3). Sucha zgnilizna kapustnych (ang. phoma stem canker) to bardzo powszechna 

i szkodliwa choroba rzepaku występująca w Polsce i w wielu krajach na świecie, a straty plonu 

powodowane przez tą chorobę mogą wynosić nawet 60% (Gwiazdowski i in. 2008, Jędryczka 

2006, Korbas i in. 2008). Porażenie roślin powodowane jest przez grzyby workowe 

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces et de Not. oraz Leptosphaeria biglobosa (Shoemaker i 

Brun 2001). Gatunki te różnią się pod względem chorobotwórczości wobec rzepaku, przy czym 

L. maculans jest gatunkiem bardziej agresywnym, odpowiedzialnym za większe straty plonu 
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niż L. biglobosa (Fitt i in. 2006). W celu ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych 

hodowcy korzystają zarówno z odporności poziomej, która uchodzi za trwałą – trudną do 

pokonania przez nowe rasy patogena, jak i pionowej, która uchodzi za wyjątkowo silną, ale 

możliwą do przełamania. Odporność pionowa wymaga ciągłego odnawiania poprzez 

wprowadzanie nowych genów do rzepaku (krzyżowanie z roślinami posiadającymi nowe geny 

odporności). Jest to niezbędne ze względu na periodyczne zmiany populacji patogena oraz z 

uwagi na fakt, że ochrona roślin rzepaku związana z tą odpornością jest skuteczna jedynie przez 

okres kilku lat. Ma na to wpływ sposób rozmnażania patogenu (w przypadku grzybów rodzaju 

Leptosphaeria może to być zarówno cykl płciowy, jak i bezpłciowy) oraz skłonność 

określonych fragmentów genomu do mutacji i obecność czynników mutagennych w 

środowisku. Dzięki prowadzonym pracom hodowlanym możliwe staje się łączenie tych dwóch 

źródeł odporności i uzyskiwanie tzw. podwójnej odporności na suchą zgniliznę kapustnych. 

Dotychczas opisano 14 genów odporności na L. maculans (Rlm1-Rlm10 oraz LepR1-LepR4) 

pochodzących z różnych gatunków Brassica. Z B. rapa przeniesiono gen Rlm8 (Balesdent i in. 

2002), natomiast z B. napus pochodzą geny Rlm1-Rlm4, Rlm7 i Rlm9 (Delourme i in. 2004). 

Ponadto, Siemens (2002) wykazał, że B. fruticulosa również może stanowić cenne źródło 

odporności na suchą zgniliznę kapustnych, natomiast Rahman i in. (2007) stwierdzili, że B. 

carinata posiada unikalny zestaw genów odporności na suchą zgniliznę kapustnych, który jest 

znacznie skuteczniejszy od źródeł odporności uzyskiwanych z B. napus. 

W związku z powyższym, głównym celem badań przedstawionych w publikacji B.3 była 

ocena odporności mieszańców Brassica otrzymanych na drodze krzyżowania oddalonego 

między wybranymi odmianami rzepaku ozimego i gatunkami będącymi potencjalnymi 

nosicielami genów odporności na patogeny powodujące suchą zgniliznę kapustnych. W tym 

przypadku materiał badawczy stanowiło 40 linii mieszańców międzygatunkowych pokoleń F1 

i F2 otrzymanych z krzyżowania B. napus cv. Californium oraz B. napus cv. Jet Neuf z czterema 

gatunkami tj. B. fruticulosa, B. carinata, B. rapa ssp. pekinensis oraz B. rapa ssp. chinensis, a 

także formy wyjściowe użyte do krzyżowań (sześć genotypów). Dwuletnie obserwacje 

zdrowotności roślin przeprowadzono w fazie rozwojowej BBCH19 w Rolniczym 

Gospodarstwie Doświadczalnym w Dłoni koło Rawicza. Wśród komponentów rodzicielskich 

w obu sezonach badawczych największy odsetek nieporażonych roślin stwierdzono dla 

odmiany rzepaku Jet Neuf oraz dla gatunku B. carinata. Ponadto, wśród mieszańców B. napus 

× B. carinata pojawiły się genotypy o wyższej odporności na suchą zgniliznę kapustnych w 

porównaniu do mniej wrażliwego rodzica dla mieszańców F1 B. napus × B. carinata i gatunku 

B. carinata, odpowiednio. Także wśród mieszańców B. napus × B. fruticulosa można było 

wyselekcjonować rośliny o podwyższonej odporności w stosunku do gatunków rodzicielskich. 

Podobną prawidłowość zaobserwowano również oceniając odporność na roślinach drugiego 

pokolenia mieszańców. Szczególnie w kombinacjach krzyżowania z B. carinata, w których 

roślinę mateczną stanowiła odmiana rzepaku Jet Neuf, w obu sezonach badawczych pojawiły 

się rośliny odporne na porażenie przez Leptosphaeria spp. Następnym etapem badań była 

identyfikacja przynależności gatunkowej patogenu. Do oceny przynależności gatunkowej 
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sprawców suchej zgnilizny kapustnych zastosowano technikę izotermicznej amplifikacji DNA 

z zastosowaniem starterów zapętlających (LAMP – Loop-mediated Isothermal Amplification). 

Na tej podstawie stwierdzono, że objawy chorobowe występujące na badanych roślinach 

rzepaku w latach 2014–2015 wywoływane były głównie przez gatunek L. maculans. 

Badania dotyczące poszukiwania genetycznych źródeł odporności na suchą zgniliznę 

kapustnych realizowałam w ramach kierowanego przeze mnie projektu badawczego, pt. 

„Introdukcja genów odporności na choroby i szkodniki oraz męskiej sterylności z gatunków 

pokrewnych rodzaju Brassica do rzepaku”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.  

 

 

Poszerzenie i ocena zmienności genetycznej rzepaku ozimego (B. napus L.) pod względem 

przydatności do hodowli jakościowej 

Niemann J., Wojciechowski A., Janowicz J. 2012. Broadening the variability of quality traits 

in rapeseed through interspecific hybridization with application of immature embryo culture. 

BioTechnologia, 93/2: 109-115  (B.1) 

Niemann J., Bocianowski J., Wojciechowski A. 2018. Effects of genotype and environment 

on seed quality traits variability in interspecific cross-derived Brassica lines. Euphytica. 214: 

193  (B.5) 

Bocianowski J., Niemann J., Nowosad K. 2019. Genotype-by-environment  interaction for 

seed quality traits in interspecific cross-derived Brassica lines using  additive main effects and 

multiplicative interaction model. Euphytica. 215: 7 (B.6) 

 

           Współczesne kierunki badań przy tworzeniu nowych odmian rzepaku obok plenności 

skupiają się na hodowli jakościowej. Wzrastająca wartość użytkowa nasion, które stanowią 

ważny surowiec dla przemysłu tłuszczowego i paszowego miała wpływ na atrakcyjność uprawy 

rzepaku w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Sukces tej rośliny jest wynikiem prowadzonej 

w ciągu ostatnich 40 lat intensywnej hodowli jakościowej. Hodowla ta zaowocowała w Polsce 

i w świecie odmianami, których nasiona są źródłem wysokiej jakości oleju i białka pastewnego. 

Znalezienie genetycznych źródeł o niskiej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów było 

istotnym impulsem dla rozwoju hodowli odmian, będących surowcem do produkcji 

wartościowego oleju spożywczego. Źródłem genetycznym o niskiej zawartości kwasu 

erukowego dla rzepaku, były bezerukowe linie odkryte w Kanadzie w 1961 r. w pastewnej 

odmianie rzepaku jarego Liho. Dzięki temu odkryciu nastąpił znaczny postęp w hodowli 

rzepaku. Jednak wieloletnia, jednokierunkowa selekcja w celu otrzymania odmian podwójnie 

ulepszonych, tzw. „00” (zeroerukowych  i niskoglukozynolanowych), czyli pozbawionych 

kwasu erukowego w oleju i obniżonej zawartości związków antyżywieniowych – 

glukozynolanów w śrucie,  przyczyniła się do znacznego zawężenia zmienności genetycznej i 

fenotypowej rzepaku. Jedną z najbardziej wydajnych i efektywnych metod stosowanych dla 
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zwiększenia zmienności cech, które wpływają na jakość produktów rzepakowych jest 

krzyżowanie oddalone. 

         Technika krzyżowania oddalonego  jest szczególnie interesująca i przydatna w kontekście 

wzrastającego zainteresowania olejem rzepakowym i jego wielokierunkowym wykorzystaniem 

w różnych gałęziach przemysłu. Współczesna hodowla rzepaku umożliwia uzyskanie odmian 

o określonych parametrach jakościowych. Nasiona rzepaku ozimego w zależności od odmiany 

zawierają od 43-49% oleju i ponad 20% białka. Jakość oleju i śruty rzepakowej zależy jednak 

w szczególności od zawartości składników antyżywieniowych w nasionach czyli 

glukozynolanów, synapiny i włókna. Spośród wymienionych składników najważniejszym są 

glukozynolany, których zawartość w nasionach była sukcesywnie zmniejszana, podobnie jak 

zawartość synapiny (zum Felde 2005, publikacja B.1). Kolejnym składnikiem 

antyżywieniowym jest włókno. Porównując obecnie uprawiane odmiany rzepaku pod 

względem barwy nasion, te żółtonasienne odmiany posiadają cieńszą okrywę nasienna, co jest 

skorelowane z niższą zawartością włókna i większą zawartością oleju w nasionach i białka  w 

śrucie. Z tego powodu w publikacji B.1 do krzyżowań międzygatunkowych wybrany został 

jako jeden z  genotypów rodzicielskich między innymi żółtonasienny rzepik tj. Brassica rapa 

ssp. trilocularis „Yellow sarson”.  

Głównym celem prowadzonych badań przedstawionych w publikacji B.1 było ustalenie 

czy krzyżowanie międzygatunkowe pomiędzy B. napus a wybranymi gatunkami z rodzaju 

Brassica może być pomocne w zwiększeniu zakresu zmienności wybranych cech jakości 

nasion oraz wyselekcjonowanie linii o obniżonej zawartości składników antyżywieniowych 

tzn. glukozynolanów, włókna i synapiny w nasionach.  Formę mateczną do krzyżowań 

stanowiła męskosterylna linia B. napus MS8, która uprzednio wyselekcjonowana została z 

resyntetyzowanego rzepaku (B. rapa ssp. chinensis  B. oleracea ssp. gemmifera) otrzymanego 

w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu, natomiast jako zapylaczy użyto 

czterech gatunków tj. B. rapa ssp. pekinensis, B. rapa ssp. trilocularis, B. juncea oraz B. 

carinata. Wszystkie krzyżowania wykonywano z zastosowaniem  kultur in vitro izolowanych 

zarodków. Najwyższą efektywność krzyżowania otrzymano dla kombinacji B. napus MS8  B. 

rapa ssp. trilocularis ”Yellow sarson”. W tym przypadku z 48,1% wyizolowanych na pożywki 

zarodków otrzymano zregenerowane rośliny w glebie. Aby dokonać oceny zmienności 

fenotypowej analizowanych cech, otrzymane wcześniej linie  pokolenia F5 (96 linii) zostały 

wysiane w dwóch lokalizacjach, oddalonych o 100 km, różniących się warunkami glebowymi 

i pogodowymi tj. w Dłoni i w Poznaniu. Analizy jakości nasion wykonane zostały metodą 

spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni NIRS (ang. Near Infrared Spectroscopy), 

która pozwala szybko i sprawnie analizować próbki nasion z dużych populacji roślin bez ich 

uszkodzenia.  

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w nasionach analizowanych linii 

zaobserwowano znaczny wzrost zakresu zmienności analizowanych cech (zwłaszcza 

zawartości włókna i glukozynolanów) w porównaniu do genotypów rodzicielskich i odmiany 

kontrolnej. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyselekcjonowanie linii otrzymanej z 
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krzyżowania B. napus MS8  B. rapa ssp. pekinensis o niższej zawartości glukozynolanów 

(6,81 umol/g s. m. nasion) w porównaniu do genotypów rodzicielskich. Ponadto, zauważono 

wpływ środowiska na analizowane cechy, bowiem wykazano większy zakres zmienność dla 

zawartości synapiny i glukozynolanów w nasionach zebranych z linii,  które pochodziły z Dłoni 

w porównaniu do linii wysianych w Poznaniu.  

Wyniki przedstawione w publikacji B.1 stały się inspiracją do kontynuowania badań nad 

określeniem wpływu czynników środowiskowych i genotypowych na kształtowanie się 

wybranych cech jakościowych nasion w liniach rzepaku otrzymanych z krzyżowań 

oddalonych. Ze względu na to, że dotychczasowe obserwacje dotyczyły przede wszystkim 

składników antyżywieniowych, w następnym etapie prowadzone badania rozszerzono o analizy 

kolejnych, tym razem korzystnych cech tj. zawartości białka i tłuszczu w nasionach.  

Z danych literaturowych (Święcicki i in. 2011) jak i obserwacji własnych wynika, że 

warunkiem koniecznym do osiągnięcia postępu biologicznego w rolnictwie, a tym samym w 

hodowli rzepaku jest wykorzystanie w programach hodowlanych nie tylko nowoczesnych 

technik biotechnologicznych opartych na najnowszej wiedzy z zakresu biologii i genetyki ale 

również metod biometrycznych. 

Dlatego też w celu dokładniejszego przeanalizowania wpływu wybranych czynników 

środowiskowych i genotypowych na ekspresję cech jakości nasion niezbędne okazało się 

wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych, które w połączeniu z analizami 

fenotypowymi pozwoliły na wnioskowanie i porównanie badanych czynników. Wykorzystane 

zostały między innymi takie metody jak: wielowymiarowa analiza wariancji MANOVA, jedno-

czynnikowa analiza wariancji ANOVA, analizy korelacji kanonicznych (publikacja B.5) oraz 

model AMMI (publikacja B.6) dla określenia reakcji genotypowo-środowiskowej wpływającej 

na kształtowanie zawartości najważniejszych parametrów jakościowych w nasionach 

otrzymanych linii.  

Estymacja zmienności cech ilościowych, np. cech jakości nasion, warunkowanych przez dużą 

liczbę loci, zwykle wieloallelicznych (poligenicznie) na podstawie obserwacji fenotypowych 

uzależniona jest w znacznym stopniu od m.in. warunków środowiskowych. Duże znaczenie ma 

również liczba i dobór cech służących do oceny współczynnika opisującego zmienność 

fenotypową. Zrozumienie genetycznych podstaw kształtowania się cech jakości nasion i 

czynników środowiskowych, które wpływają na ich ekspresję jest niezmiernie istotne dla 

wydajnej hodowli rzepaku (Jiang i in. 2014).  

Celem prowadzonych w publikacji B.5 badań było określenie względnego udziału 

genotypu (G) i środowiska (E) oraz interakcji G x E w kształtowaniu zmienności cech jakości 

nasion  obserwowanych dla 25 genotypów Brassica w 3 lokalizacjach oraz ustalenie, który z 

analizowanych czynników ma najbardziej istotny wpływ na badane cechy. Zawartość tłuszczu, 

białka, włókna i glukozynolanów w nasionach pochodzących z badanych linii określono przy 

pomocy spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni [NIRS]. Aby właściwie ocenić 

wpływ środowiska i genotypu na analizowane cechy jakości nasion przeprowadzono trzyletnie 

obserwacje polowe, w trzech lokalizacjach, w układzie bloków kompletnie zrandomizowanych 
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w trzech powtórzeniach. Przedstawione w publikacji B.5  badania dowiodły, że w nasionach 

badanych linii, otrzymanych z krzyżowań międzygatunkowych istnieje bardzo duża zmienność 

fenotypowa pod względem zawartości tłuszczu, białka, glukozynolanów i włókna z podziałem 

na dwie frakcje tzn. kwaśne detergentowe włókno (ADF) oraz neutralne detergentowe włókno 

(NDF) w porównaniu do genotypów kontrolnych. W następnym etapie badań wykonano 

wielocechową charakterystykę zmienności fenotypowej analizowanych linii. Analiza 

zmiennych kanonicznych oparta na wielocechowej analizie wariancji (MANOVA) pozwoliła 

na ustalenie względnego udziału poszczególnych cech w wielocechowym zróżnicowaniu 

badanych obiektów w kategoriach odległości Mahalanobisa. W tym celu zostały obliczone 

współczynniki korelacji prostej między wartościami dwu pierwszych zmiennych 

kanonicznych, a wartościami poszczególnych cech oryginalnych (Rencher 1992). Na podstawie 

wartości tych współczynników korelacji można wykryć cechy o największej wśród badanych 

cech sile dyskryminacyjnej. Wszystkie obliczenia w analizie danych metodą wielozmiennej 

analizy wariancji oraz analizy zmiennych kanonicznych wykonano za pomocą pakietu 

statystycznego GenStat v. 17 (Payne i in. 2012). 

Na podstawie wykonanych obserwacji, wykazano, że najbardziej istotny wpływ na zawartość 

tłuszczu, białka i włókna w nasionach analizowanych linii miało środowisko tzn. lokalizacja, 

podczas gdy zawartość glukozynolanów w największym stopniu zależała od genotypu. 

Generalnie, największą średnią zawartość tłuszczu, włókna i glukozynolanów obserwowano w 

nasionach analizowanych linii zebranych z  Dłoni, natomiast zawartość białka była delikatnie 

wyższa w nasionach linii zebranych w Złotnikach.  

Szerokie zastosowanie metody zmiennych kanonicznych w hodowli i genetyce roślin, świadczy 

o jej przydatności  (Bocianowski i in. 2009, Rybiński i in. 2009, Bocianowski i in. 2013). 

Przedstawiona w publikacji B.5 charakterystyka wielocechowa badanych linii potwierdziła jej 

efektywności w układzie współrzędnych dwóch pierwszych zmiennych kanonicznych. Wynika 

to z faktu, że zmienne te wyjaśniły znaczną część całkowitej zmienności genotypów (87,98% i 

5,81% odpowiednio). Najbardziej istotną relację z pierwszą zmienną kanoniczną 

zaobserwowano dla włókna (ADF i NDF) oraz zawartości tłuszczu (korelacja pozytywna), 

natomiast negatywnie skorelowane były zawartości białka i glukozynolanów. Ponadto, na 

podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowano cztery linie z wysoką zawartością 

tłuszczu i jedną linię z niską zawartością glukozynolanów w nasionach. Wybrane linie stanowią 

wartościowy materiał hodowlany i w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane z 

powodzeniem w dalszych programach dotyczących hodowli jakościowej rzepaku.  

Tradycyjne metody statystyczne, takie jak regresja liniowa, analiza wariancji (ANOVA) 

i analiza głównych składowych PCA (ang. principal component analysis) najczęściej nie są 

wystarczająco efektywne dla zrozumienia i oceny złożonych danych pochodzących z 

eksperymentów prowadzonych w wielu środowiskach. W takich przypadkach model AMMI 

(Additive Main effects and Multiplicative Interaction) jest jednym z najczęściej 

wykorzystywanych narzędzi statystycznych dla analiz interakcji genotypowo-środowiskowej 

(GE) cech ilościowych. Z danych literaturowych wynika, że model AMMI pozwala dokładniej 
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ocenić populacyjne efekty interakcji GE, niż ANOVA (Paderewski i Mądry 2012). Oznacza to, 

że oceny efektów interakcji GE na podstawie modelu AMMI są dokładniejsze, niż zwykłe 

oceny efektów interakcji GE (otrzymane metodą najmniejszych kwadratów na podstawie 

stałego modelu w ANOVA). 

Z tego powodu celem badań prezentowanych w publikacji B.6 było zastosowanie modelu 

AMMI do estymacji interakcji genotypowo-środowiskowej dla pięciu cech jakości nasion 

zebranych z linii otrzymanych z krzyżowań oddalonych. Materiał badawczy stanowiły 23 linie 

pokoleń F5-F7 otrzymane z pięciu kombinacji krzyżowań oddalonych oraz dwa genotypy 

kontrolne, które ocenione zostały w doświadczeniach wielośrodowiskowych, obejmujące trzy 

lata i trzy miejscowości. Generalnie, model AMMI dostarcza przydatnego narzędzia w 

diagnozowaniu interakcji GE i poprawie precyzji estymacji oraz umożliwia grupowanie 

genotypów na podstawie podobieństwa obserwowanej cechy i identyfikacji potencjalnych 

trendów poprzez środowiska (Tratwal i in. 2018). Model AMMI to model dwuczynnikowy, 

który w pierwszej kolejności dopasowuje efekty addytywne dla genotypów (G) i środowisk (E), 

a następnie poprzez analizę składowych głównych (PCA) efekty multiplikatywne dla interakcji 

genotypowo-środowiskowej (GE). W publikacji B.6 oceniono strukturę interakcji oraz 

dokonano podziału genotypów pod względem ich przydatności rolniczej. Zastosowano model 

statystyczny AMMI, który pozwolił na poznanie reakcji analizowanych genotypów w trzech 

różnych środowiskach glebowo-klimatycznych (Poznań-Sołacz, Złotniki, Dłoń). Wyniki 

analizy AMMI wykazały istotny wpływ genotypu i środowiska oraz znaczącą interakcję 

genotypowo-środowiskową dla wszystkich analizowanych cech tzn. zawartości tłuszczu, 

białka, glukozynolanów oraz włókna (ADF i NDF) w warunkach Wielkopolski. Na wykresie 

typu biplot dla analizy AMMI przedstawiono stabilność genotypów i środowisk oraz specyfikę 

interakcji genotypowo-środowiskowej. Generalnie, przedstawione na wykresie środowiska, dla 

których obliczone wartości znajdowały się w pobliżu zera tj. oznaczone jako E2, E5 i E8 

dyskryminowały w niskim stopniu analizowane genotypy (Anandan i in. 2009). Biorąc pod 

uwagę powyższe, otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że w każdym z analizowanych 

lat badań (2011, 2012 i 2013) środowiskiem, w którym obserwowano małe interakcje pomiędzy 

analizowanymi genotypami był Poznań-Sołacz. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, wyselekcjonowano dwie linie otrzymane z 

krzyżowań oddalonych pomiędzy B. napus (linia MS8)  B. rapa ssp. pekinensis oraz B. napus 

(linia MS8)  B. carinata, które mogą być rekomendowane jako materiały wyjściowe dla 

dalszej hodowli jakościowej ze względu na ich stabilność i dobrą wartość obserwowanych cech. 

Uzyskane wyniki mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ z punktu widzenia hodowcy 

ważne jest aby nowe materiały do hodowli, a w przyszłości odmiany rzepaku charakteryzowały 

się wysokim plonem i innymi ważnymi użytkowo cechami we wszystkich lub w możliwie 

maksymalnej liczbie rozpatrywanych środowisk. Hodowcy zainteresowani są uzyskaniem 

odmian o szerokiej adaptacji, która zwiększa sukces komercyjny. Z tego względu niezmiernie 

istotne jest wykorzystanie metod statystycznych pozwalających między innymi na ocenę 
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wpływu genotypu i środowiska na adaptacyjność nowo wyprowadzonych materiałów do 

hodowli w zróżnicowanych warunkach środowiska. 

Wyniki dotyczące analizy jakości nasion wybranych linii, które zaprezentowane zostały 

w publikacjach B.1, B.5 i B.6 były efektem projektu badawczego pt. Genetyczno-

środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego, 

którego byłam głównym wykonawcą. 

 

 

Podsumowanie 

W cyklu publikacji naukowych, powiązanych tematycznie, które stanowią podstawę do 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego przedstawiłam wyniki badań własnych 

dotyczących możliwości wykorzystania mieszańców pokoleń F1-F7 otrzymanych na drodze 

krzyżowania międzygatunkowego, w hodowli rzepaku. Zastosowanie szerokiego spektrum 

metod badawczych tj. biotechnologicznych, fitopatologicznych oraz statystycznych pozwoliło 

na wykazanie przydatności otrzymanych linii zarówno do hodowli odpornościowej jak i 

jakościowej. Elementem nowatorskim prezentowanego osiągniecia naukowego jest 

samodzielne otrzymanie wielu pokoleń mieszańców międzygatunkowych w rodzaju Brassica i 

jednoczesne ich wykorzystanie do badań jakościowych oraz testów odpornościowych. Istotny, 

autorski wkład wyników własnych badań, zamieszczonych w prezentowanym cyklu publikacji, 

w rozwój dyscypliny naukowej Agronomia dotyczy przede wszystkim poprawy cech 

odpornościowych i parametrów jakościowych w otrzymanych  pokoleniach mieszańców 

oddalonych z rodzaju Brassica, co niewątpliwie przyczynia się do przyspieszenia postępu 

hodowlanego w rzepaku. Zaprezentowane badania posiadają dużą wartość aplikacyjną, gdyż 

na ich podstawie wyselekcjonowano linie, które mogą być wykorzystane w dalszej hodowli 

jakościowej i odpornościowej rzepaku. 

Podsumowując z całą pewnością można stwierdzić, że w analizowanych liniach otrzymanych  

z wieloletnich krzyżowań międzygatunkowych w rodzaju Brassica zmienność fenotypowa pod 

względem testowanych cech została poszerzona na drodze krzyżowania oddalonego. 

Rezultaty przedstawione w osiągnięciu naukowym udokumentowały postawioną hipotezę, iż  

zastosowanie krzyżowania oddalonego z wykorzystaniem wysoce polimorficznych gatunków 

podstawowych B. rapa i B. oleracea oraz gatunków pokrewnych z rodzaju Brassica umożliwia 

zwiększenie zróżnicowania genetycznego rzepaku i rozwój nowych pul genowych, a zarazem 

umożliwia wprowadzanie z gatunków rodzicielskich i pokrewnych do rzepaku korzystnych 

alleli ważnych cech agronomicznych.   

 

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne zaprezentowanych badań: 

1. Zidentyfikowano potencjalne, nowe źródła odporności na kiłę kapusty (P. brassicae), 

wśród gatunków pokrewnych rodzaju Brassica oraz mutantów chemicznych B. napus. 

Źródła te wprowadzono do rzepaku na drodze krzyżowań oddalonych w obrębie rodzaju 

Brassica. 
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2. Otrzymano 2 linie z podwyższoną odpornością na kiłę kapusty (rasę P1) oraz 1 linię z 

podwyższoną odpornością na rasy P2 i P4.  Formy te, wyselekcjonowane z pokolenia 

F5 mieszańców wyprowadzonych z krzyżowania B. napus (linia MS8)  B. rapa ssp. 

pekinensis ze względu na odpowiednią zawartość tłuszczu i białka oraz niską zawartość 

synapiny w nasionach mogą znaleźć szerokie zastosowanie w hodowli rzepaku. 

3. Na podstawie mapowania fizycznego sekwencji powtarzalnych zaobserwowano 

translokacje segmentów chromosomów u otrzymanych roślin mieszańcowych. 

4. Stwierdzono, że spośród testowanych gatunków rodzicielskich, B. napus cv. Jet Neuf 

oraz B. carinata były w najmniejszym stopniu porażane przez Leptosphaeria spp.  

 

5. Wykazano, że wśród mieszańców B. napus  B. carinata oraz B. napus  B. fruticulosa 

można wyselekcjonować formy o wyższej odporności na suchą zgniliznę kapustnych w 

porównaniu do mniej wrażliwego rodzica. 

6. Stwierdzono, że objawy suchej zgnilizny kapustnych występujące na badanych 

roślinach rzepaku w latach 2014–2015 wywoływane były głównie przez gatunek L. 

maculans. 

7. Udowodniono, że najbardziej istotny wpływ na zawartość tłuszczu, białka i włókna w 

nasionach analizowanych linii miało środowisko tzn. lokalizacja, podczas gdy 

zawartość glukozynolanów w największym stopniu zależała od genotypu.   

8. Na podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowano 4 linie z wysoką 

zawartością tłuszczu i 1 linię z niską zawartością glukozynolanów w nasionach. 

9. Wyniki analizy AMMI wykazały znaczącą interakcję genotypowo-środowiskową dla 

wszystkich obserwowanych cech. 

10. Na podstawie modelu AMMI wybrano dwie linie otrzymane z krzyżowań 

międzygatunkowych, które mogą być rekomendowane do dalszych programów hodowli 

jakościowej rzepaku.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

5.1 Osiągnięcia przed uzyskaniem stopnia doktora 

          Pracę naukowo-badawczą rozpoczęłam w 1999 roku pod kierunkiem prof. dr hab. 

Andrzeja Wojciechowskiego w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin na Wydziale Rolniczym 

Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Od początku 

mojej działalności naukowej, jestem pracownikiem Zakładu Genetyki, Cytogenetyki i Kultur 

In Vitro, Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu. Przynależność do tego zespołu 

determinowała w większości kierunki prowadzonych przeze mnie badań. Odkąd pamiętam 

moje zainteresowania naukowe dotyczyły kultur in vitro i ich wykorzystania u gatunków z 

rodzaju Brassica, w tym rzepaku. Głównym zagadnieniem badawczym, którym zajmowałam 

się w trakcie realizacji pracy magisterskiej było oszacowanie efektywności kultur in vitro 

izolowanych zarodków u wybranych gatunków Brassica. Podejmowane prace związane były z 

wykorzystaniem krzyżowania międzygatunkowego oraz analizą barier krzyżowalności w 

obrębie gatunków z rodzaju Brassica. Badania te pozwoliły na otrzymanie roślin 

mieszańcowych i były podstawą mojej pracy magisterskiej pt.: "Kultury in vitro izolowanych 

zarodków z  krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica ", którą obroniłam w 1999 roku z 

wynikiem bardzo dobrym. Studia wyższe magisterskie ukończyłam uzyskując tytuł magistra 

inżyniera biotechnologii o specjalności biotechnologia w produkcji roślinnej, w grupie 25% 

najlepszych absolwentów na kierunku Biotechnologia, w związku z czym zostałam wyróżniona 

medalem JM Rektora „Za osiągnięcia w studiach”. 

https://jlc.jst.go.jp/DN/JLC/20025839744?type=list&lang=ja&from=J-STAGE&dispptn=1
https://jlc.jst.go.jp/DN/JLC/20025839744?type=list&lang=ja&from=J-STAGE&dispptn=1
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Uzyskane z tego okresu wyniki mające potencjalnie duże znaczenie praktyczne, szczególnie w 

otrzymywaniu roślin mieszańcowych w rodzaju Brassica, zostały zaprezentowane w formie 

publikacji w czasopismach z listy B MNiSW [Zał. 4 pkt. IID poz. D23, D24].  

           Po obronie pracy magisterskiej, w październiku 1999 roku zostałam słuchaczem 

Studium Doktoranckiego przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. Z uwagi na moje zainteresowania naukowe, które nierozerwalnie 

związane były z roślinnymi kulturami in vitro, podobnie jak pracę magisterską również pracę 

doktorską pt. „Porównanie metod otrzymywania haploidów u  wybranych gatunków Brassica” 

wykonałam pod kierunkiem dr hab. Andrzej Wojciechowskiego, prof. nadzw. w Katedrze 

Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. W trakcie badań do pracy doktorskiej wzbogaciłam swój warsztat 

badawczy o inne rodzaje kultur in vitro tj. kultury in vitro izolowanych mikrospor, izolowanych 

pylników oraz izolowanych zalążków. Prowadzone przeze mnie w tym okresie prace badawcze 

koncentrowały się głównie wokół procesów androgenezy i gynogenezy dla porównania 

efektywności otrzymywania haploidów u wybranych gatunków z rodzaju Brassica. Stopień 

doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, uzyskałam 18.06.2004 roku.  

Efekty prowadzonych przeze mnie w tym okresie badań naukowych zaprezentowałam w formie 

publikacji z listy B MNiSW [Zał. 4 pkt. IID  poz. D20, D21, D22]. 

 

5.2 Osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora 

          Z dniem 1 października  2005 roku zostałam zatrudniona na ¼ etatu instruktora, w grupie 

pracowników dydaktycznych, a 1 października  2006 na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu.  

           Od tej pory rozszerzałam moją problematykę badawczą, współpracując z naukowcami 

zarówno z jednostek uczelni macierzystej między innymi z Katedrą Botaniki i Katedrą Metod 

Matematycznych i Statystycznych, jak i innych ośrodków naukowych w Polsce tj. Zakładem 

Genetyki Patogenów i Odporności Roślin oraz Zakładem Biologii Stresów Środowiskowych 

Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakładem Entomologii 

Instytutu Ochrony Roślin BIP w Poznaniu,  a także Instytutem Biologii Molekularnej i 

Biotechnologii UAM w Poznaniu. W ostatnich latach bardzo aktywnie angażowałam się w 

nawiązywanie współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych, z którymi napisałam 

kilka wspólnych projektów badawczych.  

         W kręgu moich zainteresowań naukowych znalazły się badania o szerokim, 

wielowątkowym spektrum, dotyczące przede wszystkim wykorzystania dzikich i pokrewnych 

gatunków z rodzaju Brassica dla poszerzania zmienności genetycznej u rzepaku. Problematyka 

ta była kontynuacją i rozszerzeniem tematyki podjętej w trakcie realizacji pracy magisterskiej. 

Większą uwagę skupiłam jednak na przenoszeniu do rzepaku genów warunkujących konkretne, 

istotne cechy agronomiczne np. odporność na choroby i szkodniki oraz na poszukiwaniu źródeł 

genetycznej odporności na patogeny. Ponadto, otrzymane rośliny z krzyżowań oddalonych 

http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
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sukcesywnie analizowałam molekularnie i cytogenetycznie pod kątem potwierdzenia ich 

mieszańcowego charakteru. 

Szczegółowy wykaz mojego dorobku naukowego zamieściłam w załączniku 4 pt.: „Wykaz 

opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 

naukowej i popularyzacji nauki”.  

  

Tematyka badawcza realizowana poza głównym nurtem badań: 

         Równolegle do badań, które stanowią podstawę osiągnięcia naukowego, samodzielnie 

prowadziłam lub współuczestniczyłam w prowadzeniu innych badań naukowych. Obszary 

moich zainteresowań naukowych można sklasyfikować według kilku grup tematycznych: 

1. Apomiksja u traw 

         W latach 2008-2010 byłam zaangażowana w realizację projektu badawczego MRiRW pt. 

„Biologia kwitnienia wybranych odmian i rodów wiechliny łąkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem apomiktycznego sposobu formowania nasion u wiechliny łąkowej (Poa 

pratensis L.)”, w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji 

roślinnej. Celem tego projektu była analiza procesu rozmnażania wiechliny łąkowej z 

wykorzystaniem analiz embriologicznych do obserwacji rozwoju zarodka i bielma. 

Zastosowanie bardzo pracochłonnej techniki parafinowej pozwoliło na precyzyjne obserwacje 

dotyczące formowania zarodka i bielma. Ponadto, celem usprawnienia analizy dużej liczby 

materiału roślinnego zastosowano również metodę prześwietlania całych zalążków przy użyciu 

salicylanu metylu. Metoda ta ze względu na łatwość i szybkość analizowania preparatów  

okazała się  być bardzo pomocną techniką dla określania stopnia apomiktyczności. Efektem 

prowadzonych badań było opracowanie tzw. testu auksynowego jako skutecznej metody 

szacowania stopnia apomiktycznego sposobu formowania nasion u wiechliny. Na podstawie 

otrzymanych wyników stwierdzono, że analizowane odmiany i rody wiechliny łąkowej 

wykazywały fakultatywność w sposobie formowania ziarniaków (z ponad 60% 

apomiktycznością). Udowodniono również, że pozycja kwiatu w kwiatostanie powiązana jest 

z generatywnym lub z apomiktycznym sposobem formowania nasion. Apomiktyczny sposób 

formowania nasion obserwowano znacznie częściej  lub wyłącznie (w zależności od genotypu) 

w nasionach formowanych w kwiatach u nasady wiech w porównaniu z kwiatkami z 

wierzchołka wiechy. Wyniki prowadzonych prac zostały zaprezentowane w formie publikacji 

w czasopismach z listy A MNiSW [Zał. 4 pkt. IIA. poz. A4 ) oraz z listy B MNiSW [Zał. 4 pkt. 

IID  poz. D19], a także w formie wykładów i doniesień konferencyjnych [ Zał. 4 pkt. IIK poz. 

K6,K7,K8]. 

2. Ocena zgodności kojarzeniowej 

          Kolejny nurt prowadzonych przeze mnie badań związany był z oceną zgodności 

kojarzeniowej głównie dla gatunków z rodzaju Brassica, które wykorzystywałam do 

krzyżowania oddalonego ale także u innych gatunków roślin, w tym np. pełnika europejskiego 
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(Trollius europaeus). W tym celu stosowałam przede wszystkim technikę fluorescencyjną do 

obserwacji kiełkowania ziaren pyłku na znamionach słupka i wnikania łagiewek pyłkowych w 

poszczególne części słupków. Wykonane analizy, umożliwiały obliczenie tzw. indeksu PGI 

(ang. pollen germination index), za pomocą którego określano zgodność kojarzeniową 

analizowanych gatunków. Wśród analizowanych gatunków z rodzaju Brassica samozgodność 

obserwowano u B. napus, B. carinata oraz u allopliodalnych gatunków gorczyc. Natomiast 

samoniezgodność zaobserwowano u gorczyc diploidalnych. W przypadku krzyżowań 

pomiędzy roślinami Sinapis alba a B. carinata i B. nigra wykazano zgodność kojarzeniową 

Ponadto, przeprowadzone obserwacje dowiodły, że istnieje tzw. jednokierunkowa niezgodność 

kojarzeniowa w przypadku zapylania B. rapa ssp. pekinensis pyłkiem pochodzącym z B. napus. 

Dwukierunkową niezgodność kojarzeniową zauważono dla krzyżowań między B. oleracea var. 

alboglabra a B. napus. Ocena zgodności kojarzeniowej na podstawie wiązania nasion 

wykazała, że istnieją pozapłodnieniowe bariery zwłaszcza w przypadku krzyżowań pomiędzy 

B. fruticulosa a B. napus oraz B. oleracea var. gongyloides a B. napus. Dlatego też w takich 

sytuacjach aby otrzymać  rośliny mieszańcowe konieczne jest zastosowanie kultur in vitro 

izolowanych zarodków. Efektem współpracy nawiązanej z pracownikami z Katedry Botaniki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było wykorzystanie metodyki fluorescencyjnej w 

prowadzonych wspólnie badaniach dotyczących zgodności kojarzeniowej u wybranych 

populacji pełnika europejskiego. Celem badań było oszacowanie poziomu samoniezgodności 

trzech populacji pełnika pochodzących z różnych rejonów Polski, a także określenie stopnia 

zgodności kojarzeniowej pomiędzy analizowanymi populacjami roślin. Przeprowadzone 

obserwacje mikroskopowe wykazały, że analizowane rośliny pełnika europejskiego 

charakteryzowały się tzw. zgodnością kojarzeniową, tylko gdy ich zapylanie odbywało się w 

obrębie oraz pomiędzy roślinami pochodzącymi z dwóch analizowanych populacji (tj. z 

Łobżenicy i Uścikowa). Rośliny pochodzące z trzeciej lokalizacji (z Biedruska) 

charakteryzowały się wysokim stopniem niezgodności kojarzeniowej zarówno w przypadku 

zapylenia siostrzanego jak i po zapyleniu pyłkiem z roślin pochodzących z dwóch poprzednio 

wspomnianych rejonów.  Generalnie, przeprowadzone obserwacje udowodniły, że wybór 

odpowiednich komponentów do krzyżowań jest niezmiernie ważny dla osiągnięcia sukcesu 

hodowlanego.  Rezultaty tej działalności zostały przedstawione m.in. w takich czasopismach 

jak: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Nauka Przyroda Technologie, BioTechnologia, 

Acta Scientarum Polonorum - Agricultura [Zał. 4 pkt. IIA poz. A3] oraz [Zał. 4 pkt. IID poz. 

D8, D12, D13]. 

3. Hodowla odpornościowa pszenicy 

        Zagadnienia związane z hodowlą odpornościową stanowią ważną część mojego dorobku 

naukowego dlatego postanowiłam poszerzyć moje zainteresowania również o inne gatunki, w 

tym pszenicę. Wiadomo, że najbardziej skuteczną, ekonomiczną i bezpieczną metodą 

kontrolowania i ograniczenia występowania patogenów roślin uprawnych jest uprawianie 

odmian odpornych. Przełamywanie odporności przez nowe rasy patogenów jest powodem 
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hodowli nowych odmian, w których próbuje się zgromadzić kilka genów odporności na daną 

chorobę. Piramidyzacja genów jest możliwa dzięki wykorzystaniu funkcjonalnych markerów 

molekularnych do bezpośredniej identyfikacji genów. Z tego względu brałam udział w 

analizach dotyczących wykorzystania markerów molekularnych i chromosomowych do 

identyfikacji genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną oraz zastosowania 

fungicydów dla zdrowotności pszenicy.  

Celem prowadzonych badań była ocena przydatności wybranych markerów molekularnych np. 

Xgwm205, Xcfd81 oraz Whs350 do identyfikacji genu odporności Pm2 na mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw u odmian pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu. W 

wyniku analiz SSR-PCR stwierdzono, że najbardziej skutecznym markerem do identyfikacji 

genu Pm2 był marker Xgwm205 dający produkt o długości 143 pz, który pojawił się u 25 z 27 

analizowanych odmian pszenicy. Podobne z powodzeniem stosując reakcję PCR 

identyfikowano geny odporności na rdzę brunatną: Lr11, Lr13 i Lr16 oraz Lr19 w polskich i 

zagranicznych odmianach pszenicy. Prowadząc analizy molekularne potwierdzono 

przydatność między innymi markera Xwmc221 do identyfikacji genu Lr19 w analizowanych 

odmianach pszenicy. Ponadto, jednym z najważniejszych czynników mających negatywny 

wpływ na plonowanie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L. ssp. vulgare) jest wyleganie. 

Z tego względu wykorzystując marker GWM 261 w analizowanych odmianach pszenicy 

ozimej zidentyfikowano gen Rht8, którego obecność jest skorelowana z redukcją długości 

źdźbła mniej więcej o 10%. Wykazanie przydatności markerów molekularnych do identyfikacji 

genów odporności znacząco ułatwia procesy hodowlane. Markery o potwierdzonej 

przydatności można z powodzeniem wykorzystywać do wspierania selekcji w programach 

hodowlanych. 

W tym okresie nawiązana została współpraca zarówno z placówkami naukowymi, jak i 

stacjami hodowli roślin: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Grupa IHAR, Poznańską Hodowlą 

Roślin Sp. z o.o., Hodowlą Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Współpraca nadal jest 

kontynuowana, co pozwala na realizację wspólnych projektów badawczych. Efektem 

prowadzonych badań jest 8 publikacji w czasopismach z listy A MNiSW  [Zał. 4 pkt. IIA poz. 

A2] oraz z listy B MNiSW [Zał. 4 pkt. IID poz. D2, D3, D4, D5, D6, D10, D11], a także 

prezentowane na Konferencjach postery [Zał. 4 pkt. IIIB poz. Ib.B2, poz. IIb.B11, poz. IIb.B20, 

poz. IIb.B25]. 

 

4. Poszukiwanie źródeł odporności na szkodniki rzepaku 

           Unijna polityka dotycząca ochrony środowiska prowadzi do stopniowych ograniczeń 

w stosowaniu pestycydów oraz insektycydów, także w uprawie rzepaku. Dlatego hodowla 

odpornościowa rzepaku ozimego jest jedną z metod i elementem integrowanej ochrony roślin. 

W ostatnim czasie, w związku z zakazem stosowania niektórych insektycydów wyłonił się 

również problem odporności na owady, w tym zwłaszcza na śmietkę (Delia radicum),  mszyce 

(Brevicoryne brassicae) i pchełkę ziemną (Phyllotreta cruciferae). W hodowli odpornościowej, 

źródłem genów odporności są najczęściej gatunki dzikie oraz pokrewne gatunki z danego 
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rodzaju. Wśród gatunków rodzaju Brassica istnieją takie, u których występuje odporność na 

wymienione wyżej szkodniki, a tym samym mogą być one wykorzystane do przenoszenia tych 

cech do rzepaku. Stąd też znalezienie nowych źródeł odporności roślin na szkodniki i ich 

przeniesienie do rzepaku może w przyszłości w istotny sposób rozwiązać problemy związane 

z uprawą tego gatunku. Problematyka ta jest realizowana w ramach współpracy z zakładem 

Entomologii Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu w ramach projektu badawczego, pt. 

„Introdukcja genów odporności na choroby i szkodniki oraz męskiej sterylności z gatunków 

pokrewnych rodzaju Brassica do rzepaku”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, którego jestem kierownikiem.  

Generalnie, na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że trzy spośród 

krzyżowanych gatunków tzn. B. rapa, B. carinata oraz z B. fruticulosa najprawdopodobniej 

wniosły genetyczną odporność na śmietkę kapuścianą. Jednak, aby to potwierdzić w 

przyszłości należy przeprowadzić dalsze badania, które pozwolą na precyzyjne wyszukanie 

konkretnych genów odporności lub ich ortologów. 

Otrzymane do tej pory wyniki badań zaprezentowałam w formie wykładu na Konferencji [Zał. 

4 pkt. IIK poz.KII2]. 

 

5. Analizy cytogenetyczne i molekularne otrzymanych mieszańców oddalonych Brassica 

          W praktycznej hodowli roślin istotne znaczenie ma szybkość i jednoznaczna ocena 

materiałów hodowlanych. Z tego powodu nowoczesna hodowla roślin wykorzystuje różne 

metody np. molekularne oraz cytogenetyki molekularnej do identyfikacji mieszańców. 

Z uwagi na to, że w wyniku stosowanych krzyżowań międzygatunkowych wykorzystywanych 

do przenoszenia genów i otrzymywania mieszańców oddalonych mogą zaistnieć warunki do 

powstawania zarodków apomiktycznych oraz do eliminacji całego lub części genomu jednego, 

albo obojga partnerów, niezmiernie ważna jest weryfikacja statusu genetycznego powstających 

siewek lub zregenerowanych roślin. Najczęściej weryfikację mieszańcowości prowadzi się 

wykorzystując uprzednio opracowane markery. Z tego względu kolejnym celem prowadzonych 

przeze mnie badań było i jest analizowanie otrzymanych mieszańców oddalonych na podstawie 

markerów morfologicznych, cytologicznych i molekularnych. Wyniki przeprowadzonych 

analiz opublikowałam w czasopiśmie z listy A MNiSW  [Zał. 4 pkt. IIA poz. A1]. 

 

Perspektywy dalszych badań 

         Od roku 2016 jestem kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez MRiRW 

w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej pt. 

„Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z  pokrewnych 

gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)”. Szeroko zakrojone badania w 

ramach tego tematu realizuję wspólnie z naukowcami z Zakładu Genetyki Patogenów i 

Odporności Roślin oraz Zakładu Biologii Stresów Środowiskowych Instytutu Genetyki Roślin 

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, z Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin BIP w 
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Poznaniu,  a także Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu. 

Głównym celem projektu oprócz identyfikacji genotypów mogących stanowić nowe źródło 

odporności genetycznej na analizowane choroby (sucha zgnilizna kapustnych, mączniak) oraz 

szkodniki rzepaku (śmietka, pchełka ziemna, mszyca), jest przeniesienie odporności z 

gatunków dzikich i pokrewnych rodzaju Brassica do rzepaku na drodze krzyżowania 

oddalonego oraz identyfikacja ortologów dla genów odporności na analizowane choroby i 

szkodniki. W związku z tym w najbliższych dwóch latach zamierzam korzystając z metod 

biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania oraz zaawansowanych technik 

bioinformatycznych, zidentyfikować sekwencje ortologów dla wybranych genów, których 

funkcja jest związana z procesami odporności roślin na choroby i patogeny. 

Ponadto, w bieżącym roku razem z 20 partnerami z wielu krajów Europy złożyłam projekt 

Horyzont 2020, dotyczący możliwości ochrony i wykorzystania zasobów genowych gatunków 

z rodzaju Brassica dla zrównoważonego rolnictwa [Zał.4 pkt. IIIQ]. Mam nadzieję, że 

nawiązana przeze mnie współpraca zagraniczna zaowocuje w perspektywie wieloma 

wspólnymi projektami i publikacjami.  

W dalszej pracy naukowo-badawczej planuję poszerzyć dotychczasowe obszary zainteresowań 

poprzez nawiązanie współpracy z firmami prywatnymi zajmującymi się ochroną roślin i 

realizowanie wspólnych projektów mających na celu między innymi opracowanie efektywnych 

środków dla ochrony rzepaku przed agrofagami. 

         Od kilku lat intensywnie pracuję nad pozyskiwaniem nowych funduszy na projekty 

badawcze finansowane z różnych źródeł. Wśród najważniejszych należy wymienić 

wnioskowanie o granty i stypendia międzynarodowe tj. Horyzont 2020, projekt na wymianę 

bilateralną z Republiką Włoch w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(NAWA), wnioskowanie o Stypendium Rządu Francuskiego na finansowanie pobytu 

badawczego we Francji -  French National Institute for Agricultural Research (INRA). Jestem 

również półfinalistką Fulbright Senior Award.  

Do tej pory wzięłam udział w 6 projektach badawczych, w tym 1 z nich realizuję jako kierownik 

projektu. Jestem autorem corocznych raportów z tych projektów. Biorę również czynny udział 

w badaniach statutowych realizowanych w Katedrze.  

         Ponadto, cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu 

szkoleniach z zakresu hodowli odpornościowej oraz nowoczesnych metod fitopatologicznych, 

genetyki molekularnej, cytometrii  przepływowej oraz stażach krajowych i zagranicznych [Zał. 

4]. Za osiągnięcia naukowe otrzymałam od JM Rektora UP w Poznaniu w 2013 r. nagrodę 

zespołową II stopnia, a w 2016 r. nagrodę III stopnia.  

          Wyniki swoich prac badawczych prezentowałam w formie wykładów i posterów na 

wielu międzynarodowych konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych między 

innymi: International Rapeseed Congress oraz Annual Meeting of the Canadian 

Phytopathological Society w Kanadzie, International Congress of Plant Pathology w Chinach, 

Meeting of IOBC Working Group “Integrated Control of Oilseed Crops’ w Chorwacji oraz w 

Estonii, VII International Symposium on Brassicas w Hiszpanii i XVIII Crucifer Genetics 

http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/pl/
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Workshop „Exploitation of Brassica diversity for improving agriculture chains na Sycylii     

[Zał. 4 pkt. III B]. 

         Dodatkowo w swojej pracy naukowo badawczej angażuję się również w proces oceny 

publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Dotychczas zrecenzowałam 

łącznie 7 publikacji w takich czasopismach jak, m.in.: BMC Genomics, Frontiers in Plant 

Sciences,  Flora  - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, Progress in Plant 

Protection, oraz w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,  

uwzględnionych w Web of Science tj. International Conference on Optoelectronics and Image 

Processing (ICOIP) 2016, Warszawa, 10-12.06.2016 oraz Integrated Control of Oilseed Crops 

(IOBC) Conference, Zagrzeb 2018 [Zał. 4 pkt. III P]. 

         Ponadto biorę czynny udział w zespołach eksperckich i konkursowych między innymi w 

Komisji Europejskiej w Brukseli, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), gdzie 

jestem recenzentem projektów międzynarodowych i krajowych. Do najważniejszych osiągnięć 

w tej kategorii zaliczam recenzowanie grantów Horyzont 2020, złożonych w konkursie SFS-

17  „Innowacje w ochronie roślin” oraz grantów w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój  [Zał. 4 pkt. III P]. 

 

1. Syntetyczna charakterystyka opublikowanego dorobku naukowego   

 

         Mój dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje łącznie 114 prac, z których 

111 ukazało się po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych.  Ogółem mój dorobek stanowią 

37 oryginalne prace twórcze, w tym 34 po doktoracie. Z tej liczby 3 prace opublikowano w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,  uwzględnionych w Web of 

Science. Natomiast pozostałe prace (31) opublikowane zostały w recenzowanych czasopismach 

zagranicznych i krajowych, z czego 7 w czasopismach indeksowanych w bazie JCR.  Ponadto 

jestem współautorem 21 referatów konferencyjnych, 56 streszczeń i posterów, jednej 

monografii oraz jednego rozdziału w monografii.  

 

- Sumaryczny wskaźnik Impact Factor (IF) zgodnie z rokiem publikacji: 8,098 

- Sumaryczna liczba punktów wg MNiSW: 468  (osiągnięcie: 137 + pozostałe publikacje: 331)   

- Sumaryczna liczba cytowań wg Web of Science: 6  

- Indeks Hirscha (h-indeks) wg Web of Science: 2   

- Sumaryczna liczba cytowań wg bazy Scopus: 19 

- Indeks Hirscha (h-indeks) wg Scopus: 3   

- Sumaryczna liczba cytowań wg Google Scholar: 46  

- Indeks Hirscha (h-indeks) wg Google Scholar: 4   
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Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowego według rodzaju publikacji 

 

Rodzaj publikacji 

Liczba 

publikacji 

 

Sumaryczny IF 

Suma punktów wg 

obowiązującej punktacji z 

2016  

Czasopisma posiadające współczynnik wpływu 
IF, wyróżnione w Journal Citation Reports (lista 

A)  

 
7 

 
8,098 

 
175 

Czasopisma nieposiadające współczynnika 

wpływu IF (lista B)  

22  242 

Monografie naukowe w języku polskim 1  20 

Rozdziały monografii naukowych w języku 
polskim  

1  4 

Publikacje w recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowej,  uwzględnionej w 

Web of Science 

 
3 

  
27 

Prace w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowej,  uwzględnionej w 

Web of Science 

3   

Materiały konferencyjne  77   

Razem 114 8,098 468 

W tym 
- przed doktoratem 

- po doktoracie 

  
0 

8,098 

 
28 

440 

 

 

Tabela 2. Tabelaryczne zestawienie dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

Lp. Nazwa Czasopisma Rok 

wydania 

Liczba 

dokonań 

IF Punkty 
MNiSW2016 

Oryginalne prace twórcze 

Czasopisma z IF 

1. Acta Societatis  Botanicorum Poloniae 2012 1 0,585 15 

2. European Journal of Plant Pathology 2017 1 1,466 30 

3. Acta Societatis  Botanicorum Poloniae 2017 1 0.876 25 

4. Euphytica 2018 1 1,546 35 

5. Euphytica 2019 1 1,546 35 

6. Pakistan Journal of Botany 2019 1 0,760 20 

7. Comparative Cytogenetics 2019 1 1,319 15 

Łącznie                                                                                                                      7           8,098             175  

Pozostałe czasopisma recenzowane 

Przed doktoratem 

8. Biotechnologia 2001 1  13 

9. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2002 1  13 

10. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Nauk Leśnych 2004 1  2 

Po doktoracie 

11.  Botanika -STECIANA 2008 1  6 

12.  Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 2009 1  7 

13.  Łąkarstwo w Polsce 2009 1  7 

14.  Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 2010 1  7 

15.  Nauka Przyroda Technologie 2012 1  9 

16.  Biotechnologia 2012 2  26 

17.  Acta Sci. Pol., Agricultura 2014 1  11 

18.  Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin   2015 3  36 

19.  Nauka Przyroda Technologie 2015 1  9 

20.  Biotechnologia 2015 1  13 

21.  Nauka Przyroda Technologie 2016 1  9 

22.  Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin   2016 2  24 

23.  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2016 2  26 
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24.  Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin   2017 1  12 

25. Monografia w j. polskim 2018 1  20 

26. Autorstwo rozdziału w monografii w j. polskim 2015 1  4 

  Łącznie       24       266 

Publikacje inne 

27.  Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej,  uwzględnionej w Web of Science 

 3  27 

28.  Prace konferencyjne w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowej,  uwzględnionej w WoS 

 3   

 Łącznie                                                                                                                                                  27 

SUMARYCZNA LICZBA  37 8,098 468 

 Doniesienia konferencyjne     

 Wygłoszone referaty konferencyjne:     

29. Konferencje krajowe  14   

30. Konferencje zagraniczne  7   

 Streszczenia konferencyjne:     

31. krajowe  46   

32. zagraniczne  10   

 Łącznie                                                                                                          77 

           Projekty badawcze 

33. Kierowanie   1   

34. Wykonawca  5   

Szczegółowy wykaz dorobku naukowego został umieszczony w załączniku 4 do wniosku o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.   

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 11.03.2019 r.                                                

 

 

 

 

 


