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STRESZCZENIE

Rdza koronowa to jedna z najgro2niejszych chor6b grzybowych owsa zwyczajnego

bgdqca skutkiem poraZenia roSlin przez Puccinia coronota Cda. f. sp. avenae P. Syd. & Syd.

W Polsce wystgpuje kazdego roku, powoduj4c istotne straty w wysokoSci i jakoSoi plonow.

Zapobieganie poraZeniu przez P. coronala opiera siq gl6wnie na stosowaniu lungicyd6w,

jednak po24dan4 alternatywE stanowi hodowla odporno5ciowa. Wprowadzenie do uprawy

odmian odpornych jest korzystne ze wzglgd6w ekonomicznych, jakoSciowych. jak i

fitosanitamych, wymaga jednak kumulacji pozqdanych alleli gen6w, co znaczqco ulatwia

selekcja przy udziale marker6w DNA.

Nadrzgdnym celem niniejszej pracy bylo wytypowanie najefektywniej szego genu

odpomoSci na rdzg koronow4 w polskich odmianach Avena sativa L. i opracowanie markerow

DNA btisko sprzg2onych z tym genem, co umo2liwiloby jego zastosowanie w hodowli

odpomoSciowej. W tym celu przetestowano 60 nowych i historycznych odmian owsa,

zar6wno w stadium siewki, jak i rorlliny doroslej. Na potrzebg przeprowadzonych

doSwiadczcti z populacji rdzy koronowej zbieranych w 8 wojew6dztwach na tercnie Polski w

latach 2013-2014 wyprowadzono l4 izolat6w wywodz4cych sig z pojedynczcgo zarodnika.

Izolaty te scharakteryzowano pod wzglgdem profilu wirulencji, nadaj4c im kod literowy wg

nowo opracowanej nomenklatury poszerzaj4cej listg analizowanych gentiw Pc. lzolaly

charakteryzowaly sig siln4 wirulencjq i przelamywaly odpornoS6 warunkowan4 prz.ez 23-

66% badanych gen6w, przy czym Srednio porazaly 42%o testowanych linii ret'erencyjnych z

genami Pc. WSr6d uzyskanych patotyp6w P. coronata nie zidentyfikowano izolattiw

wirulentnych w stosunku do gen6w Pc52, Pc59, Pc68, Pc71 oraz Pc9l, co moze wskazywad, iZ

s4 to geny wysoce efektywne w polskich warunkach i mogq byi stosowane w hodowli

odpomoSciowej.

W stadium siewki odpomoSci4 na przynajmniej jeden izolat charakteryzowaly sig 24

testowane odmiany, w tym najwy2szy poziom odpomoSci na rdzg koronow4 prczentowala

odmiana 'Celer', kt6rej nie porazilo 9 z 14 uzffych do testu izolat6w P. coronala. W stadium

roSliny doroslej w warunkach naturalnej infekcji 45 badanych odmian bylo catkowicie

wraZliwych na poraZenie populacjq rdzy koronowej, natomiast peln4 odpornoSci4 wykazaly

sig jcdynie odmiany 'Celer' i 'Borowiak'. Uzyskane wyniki mog4 wskazywai, 2e odporno5i

charaktcryzuj 4ca niekt6re testowane odmiany A. scrtiva warunkowana jest przez geny

efektywne tylko w stadium siewki, nieulega.j4ce ekspresji, b4dZ nieefektywne w sladium

roilinv doroslei.



Analizujqc schcmat poraZenia odmian, wyodrgbniono l8 r6Znych protili int'ekcji (PI).

Porrjwnanie ich z prohlami poraZenia 35 linii referencyjnych z genami odpomodci Pc

pozwolilo na postulowanie obecnoSci genu Pc39 w odmianie 'Celer'. W celu stwierdzenra,

czy badana cecha ma charakter monogeniczny, czy jest warunkowana przez wiclc genow,

wyprowadzono populacjg, krzyZul4c odmiang 'Celer' z wraZliw4 na poraZenie rdz4 koronow4

lini4 owsa STH92l0. Ocena segregacji uzyskanych mieszaric6w pod wzglgdem odpornoSci za

pomoc4 testu Zywiciel-patogen z wykorzystaniem trzech izolat6w P. coronata wykazala, iz

zidentytikowana odpomoSd jest cech4 dominuj4cE warunkowan4 monogenicznie. Ponadto

przeprowadzony test alleliczno5ci potwierdzil, ze gcnem warunkuj4cym badan4 odpomoSc

jest Pc3 9.

OdpornoSi na rdzg koronowq zidentyfikowana w odmianie 'Celer', kt6ra wyst4pila

zar6wno w stadium siewki, jak i ro5liny doroslej, stanowi obiecuj4cy pod wzglqdem

ef'ektywnoSoi i trwaloici komponent piramid genowych, dlatego w ninicjszej pracy podjgto

pr6bg identyfikacji marker6w molekulamych dla genu PcJ9. Linie F3 populacji

'Celer'xS'l'H9210 poddano ocenie poraZenia w stadium siewki w warunkach laboratoryj nych.

Na podstawie obserwacj i wytypowano homozygotyczne roSliny Fz, kt6re poslu2yly do

identytikacji marke16w molekulamych dla badanego genu odpomoSci.

W pracy zastosowano 4 techniki identyfikujqce zar6wno markery dominujqce, jak i

kodominuj4ce. Analizy z uZyciem system6w markcrowyoh RAPD i SRAP przeprowadzono w

oparciu o mctodg BSA, wykorzystuj4c 520 arbitralnych starter6w RAPD oraz 72 startery

SRAP, kt6re przetestowano w 1032 kombinacjach. Zidontyfikowano jeden markcr ITAPD i

jcdcn marker SRAP, kt6re przekonwertowano na spccyticzne markery typu SCAR. Marker na

bazie sekwencji RAPD sprzgZony jcst z allelem recesywnym genu Pc39 i lokalizuje siq w

odlcgloSci 2,7 cM, natomiast marker SRAP-SCAR dla allelu dominuj4cego genu Pc39

znajduje sig w odlegloSci 0,4 cM. Do idcntylikacji marker6w wykorzystano r6wnieZ analizy

DArT i DArTseq, kt6rych efektem bylo otrzymanie 4 marker6w. Uzyskany marker DArT

sprz-EZony jest z allelem recesywnym genu Pc39 i znajduje sig w odleglo5ci 0,4 cM. Z kolei

wszystkie zidentyfikowane markery silicoDAr'l' sprzqzone s4 z allelem dominuj4cym

badanego genu odporno3ci. Markcr na bazie sekwencji silicoDArTl zlokalizowano w

odlegloSci 2,6 cM, marker silicoDArT2 w odlegloSci 1,6 cM, natomiasl odleglo5i poniigdzy

markerem na bazie sekwencji siticoDArT4 a badanym genem wyniosla 5,4 cM. Analiza

blastn wykazala, Ze zidentyfikowane sekwencje posiadalq fragmenty wysoce homologicznc



do sekwencji niekodujqcych znajduj4cych siE w bliskim s4siedztwie gen6w zwi4zanych z

odpomodci4 pochodz4cych zar6wno z A. sativa L., jak i innych zb6z.

Przeprowadzone badania potwierdzaj4, 2e w obrgbie testowanych odmian owsa liczba

odpomych genotyp6w jest bardzo mala. W zwi4zku z poryzszym celowym sq prace nad

wprowadzaniem efektywnych 2r6del odpomoSci do polskich material6w hodowlanych.

Odmiana 'Celer', charakteryzuj4ca sig szeregiem korzystnych cech agronomicznych, moZe

by6 z powodzeniem wykorzystywana jako bezpoSredni donor genu Pc39. Efektywne

wykorzystanie PcJ9 w piramidach genowych wymaga jednak selekcji wspieranej markerami

DNA. Zidentyfikowane w niniejszej pracy markery bazuj4ce na reakcj i PCR, silnie sprzgzone

zar6wno z allelem dominuj4cym, jak i recesywnym badanego genu, stanowi4 uzyteczne

narzgdzie w hodowli odpornoSciowej i z powodzeniem mog4 byi wykorzystywane do selekcji

poZ4danych genotyp6w.
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