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Recenzja pracy doktorskiej mgr in2. Joanny Gryni
pt.: "ldentyfikacja funkcjonalnych marker6w molekularnych dla gen6w odpornoSci na

wybrane choroby grzybowe pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) oraz ocena ekspresji

cechy w zale2noSci od genotypu ro5liny"

l. Podstawa formalno-prawna opracowania recenzji

Recenzja zostala opracowana na zlecenie Przewodnicz4cego Rady Naukowej Dyscypliny

Rolnictwo i Ogrodnictwo, Uniwersyetu Przyrodniczego w Poznaniu Pana prof. dr hab.

Andrzeja Blecharczyka z dnia 31.08.2020 r. (pismo RNDRiO 431400012000).

Przedstawiona praca zostala wykonana w Katedrze Genetyki i Hodowli RoSlin, pod

kierunkiem prof. UP dr hab. Jerzego Nawracaly. Promotorem pomocniczym byla dr inz.

Agnieszka Tomkowiak.

Przew6d zostal wszczgty w obszarze nauk rolniczych, leSnych i weterynaryjnych w dziedzinie

nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.

2. Ocena wyboru problematyki badawczej

Przedstawiona do recenzji praca Pani mgr in2. Joanny Gryni dotyczy bardzo waznej

problematyki - badania odporno5ci pszenicy zwyczajnej na poraZenie pnez gnyby

patogeniczne i znalezienia funkcjonalnych marker6w molekularnych sprzgZonych z genami

warunkuj4cymi odpomoSd na grzyby patogeniczne: Blumeria graminis f. sp. tritici, Pacinia

recondita f. sp. tritici i Puccinia strifurmis f. sp tritici. Markery molekularne majq coraz

wigksze znaczenie w hodowli ro6lin. Identyfikacja gen6w warunkuj4cych waZne cechy

uz),tkowe np. odpornoS6 na patogeniczne grzyby przy pomocy marker6w molekularnych

ulatwia i przyspiesza proces tworzenia nowych odmian. Markery te mog4 byi przydatne do

selekcji material6w hodowlanych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), kt6ra jest

najpowszechniej uprawianym zboiem na wszystkich kontynentach. To ziarna zb6L, a

szczeg6lnie ziama pszenicy dostarczaj4 wigkszoSci spo2ywanego bialka w Zpvieniu

czlowieka. Ziarno ma duhe znaczenie jako surowiec chlebowy i paszowy. O plonowaniu



i cechach jakoSciowych ziarna w najwigkszym stopniu decyduje czynnik genetyczny.

Wysoki udzial zb62 w strukturze zasiew6w i ograniczone zmianowanie powoduj4 wzrost

zagroLenia ze strony grzybfw patogenicznych. Choroby wywolywane przez grzyby

patogeniczne obnizaj4 iloS6 uzyskiwanych plon6w i pogarszaj4 ich jakodi. W zintegrowanej

ochronie roSlin odporno36 genetycznajest bardzo istotna, waZna iuzasadniona. Rozbudowany

genom pszenicy i pojawiaj4ce sig czgsto nowe rasy patogen6w utrudniaj4 prace nad

zidentyfikowaniem funkcjonalnych marker6w umoZliwiaj4cych prowadzenie efektywnej

selekcji MAS. Najbardziej pnyjazny dla Srodowiska metod4 ograniczenia strat

powodowanych przez patogeny jest hodowla odmian odpornych. Wprowadzenie do nowo

tworzonych odmian gen6w odporno5ci jest najskuteczniejszq metod4 ograniczenia strat

powodowanych przez patogeniczne grzyby. Hodowla i uprawa odmian malo wrazliwych, o

podwy2szonej odpornoSci nabiera coraz wigkszego znaczenia w ochronie 2b62. St4d wybranie

tej tematyki badafi uwaZam za bardzo wt2ne i uzasadnione.

3. Formalna ocena pracy

Przedstawiona do recenzji praca zostala przygotowana w formie monografii, zgodnie z

wymogami stawianymi tego typu opracowaniom. Praca liczy 203 strony i zostala podzielona

na l0 rozdzial6w: Wstgp i Cel pracy (l), Przegl4d literatury (ll), Materiat ro5linny (lll),

Metodyka (lV), Wyniki (V), Dyskusja (VI), Wnioski (Vll), Streszczenie w jgzyku polskim

(Vlll) i angielskim (lX) oraz Literatura (X).

W obrgbie Przeglqdu literatury, Material6w oraz Wynikriw Autorka wyodrgbnila

liczne podrozdziaty, kt6re porz4dkuj4 szeroki zakres prac prowadzonych w rozprawie. Uklad

pracy jest logiczny i przejrzys(y.

Material i Wyniki badari Autorka udokumentowala w 29 tabelach, 20 wykresach, dw6ch

rycinach i25 fotografiach. Praca zawiera bogate i wla5ciwie dobrane pi5miennictwo (313

pozycji literaturowych).

Przyjgty uklad pracy jest wlaSciwy i opracowanie spelnia wymagania stawiane rozprawom

doktorskim.

4. Merytoryczna ocena pracy

Tltul rozprawy doktorskiej odpowiada zakresowi wykonanych w pracy badari.

Autorka w syntetycznym Wstgpie wprowadza w temat, przedstawia najpowszechniej

wystgpuj4ce choroby pszenicy ozimej, takie jak m4czniak prawdziwy 2662 i traw

powodowany przez Blumeria graminis f. sp. tritici, rdzg brunatn4 wywolywanE przez



Pucinia recondita f. sp. tritici i rdzj 26ttE, kt6rej sprawcq jest Puccinia striformis f. sp tritici.

Informuje o aktualnie poznanych genach warunkujEcych odpornoSd na te patogeniczne

grzyby. Przedstawia r6wnieZjakie korzySci dla selekcji itworzenia nowych odmian stanowi

wykorzystanie marker6w DNA i w ten spos6b wprowadza czytelnika w zagadnienia bgdqce

przedmiotem rozprawy doktorskiej. Cel pracy postawiony jest jasno i wydzielono w nim

cztery cele szczeg6lowe, kt6re autorka konsekwentnie realizuje w rozprawie doktorskiej.

W kolejnym rozdziale Przegl4d literatury Autorka przedstawia faktyczny stan badan

w zakesie zagadniefi prowadzonych w pracy. Obszerny pneglqd badari szeroko

udokumentowany jest cytowan4 literatur4 i wskazuje na bardzo dobre rozpoznanie tematu i

duZq wiedzg. Autorka dokonuje bogatego przegl4du pi5miennictwa i opisuje zagadnienia

zutiEzane z pochodzeniem i znaczeniem pszenicy zryczajnej, chorobami pszenicy

powodowanymi przez patogeniczne grzyby, wzbogacajqc ten rozdzial autorskimi fotografiami

przedstawiaj4cymi objawy poraZenia li5ci pszenicy przez badane w pracy grzyby

patogeniczne. Omawia r6wniez hodowlg odporno6ciow4 w ostatnich latach,2r6dla i rodzaje

odpornoSci, geny odporno5ci na omawiane choroby. Zapoznaje czytelnika z znaczeniem

piramidyzacji gen6w odporno5ci w jednym genotypie. Kolejny podrozdzial Przeglqdu

Literatury dotyczy marker6w molekularnych (wykorzystywanych do badania zr62nicowania

genetycznego odmian i material6w hodowlanych), selekcjg z wykorzystaniem marker6w

molekularnych-MAS, markery molekularne dla gen6w odpornodci na patogeniczne grzyby.

Omawia r6wnieZ nowoczesne technologie w hodowli roSlin.

Podzielenie Przegl4du literatury na rozdzialy i podrozdzialy jest zasadne przy tak bogatej

literaturze i sprawia, 2e rozdzial ten jest bardzo przejnysty.

Rozdzial Material Ro5linny opracowany zostal wlaSciwie i bardzo czytelnie.

Charakterystyka materialu do badari zostala zamieszczona w tabelach. Materialem do badaf

byly polskie odmiany jako6ciowe o du2ej wartoSci gospodarczej i wysokim potencjale

plonotw6rczym: Tonacja, Rywalka, Torpeda i Wydma - podatne na poraZenie puez grzyby

patogeniczne, oraz dwie odmiany niemieckie: Tobak z genami Pm2 i Pm3a i odmiana Lear z

genami: Pm2, Pm4b, Pm6. Odmiany niemieckie stanowily 2r6dlo odpornoSci na gzyby

patogeniczne: Blumeria graminis f. sp. tritici, Pucinia recondita f. sp. lritici i Puccinia

strifurmis f. sp. tritici. Do badari wl4czono odmiang Torpeda o du2ej wartosci gospodarczej i

odpomej na poraZenie przez grzyby patogeniczne.

Z wykorzystaniem wymienionych odmian wykonano w latach 2012,2013 i 2014 szereg

pnekrzyiowah. Material roSlinny do bada6 molekularnych stanowity odmiany referencyjne

otrzymane z Bank6w Gen6w, posiadaj 4ce znane geny odporno6ci na Blumeria graminis f.



sp. triticiorcz Pucinia recondila f. sp. tritici i Puccinia strifonrrs f, sp trrtrci. PosfuZyly one

jako wzorce w analizach molekularnych do oceny prawidlowoSci przeprowadzonych reakcji

PCR dla marker6w molekularnych.

Podobnie rozdzial Metodyka zredagowanyjest r6wnie2 bardzo jasno izrozumiale.

Realizujqc zalo?enia pracy przeprowadzono do6wiadczenia polowe i analizy molekularne.

Spos6b zaloaenia doiwiadczeri polowych przedstawiono na rycinach, opisano

przeprowadzone zabiegi uprawowo-pielggnacyjne. Przedstawiono oceng stopnia poraZenia w

warunkach naturalnych badanych genotyp6w pszenicy ozimej pnez badane w pracy gnyby

patogeniczne, stosujEc metodykg przyjgtq przez Centralny Osrodek Badari Odmian Roslin

Uprawnych. Autorka badala rozktad zmienno5ci poraZenia pszenicy przez gnyby

patogeniczne: Blumeria graminis f. sp. tritici, Pucinia recondila f. sp tritici i Puccinia

striformis f. sp. tritici w warunkach polowych, naturalnych dla badanych genotyp6w pszenicy

ozimej. Uzupelnieniem badaf byloby przeprowadzenie test6w inokulacyjnych badanych

genotyp6w pszenicy ozimej z wykorzystaniem szczep6w Puccinia recondita f. sp. lritici i

Puccinia striformis f, sp. tritici w kontrolowanych, optymalnych warunkach dla rozwoju

patogen6w. Srodowisko naturalne moglo generowad kilka zmiennych maj4cyoh wplyrv na

ekspresjg gen6w.

Grzyb patogeniczny Blumeria graminis f. sp. tritici poraZa pszenice kaZdego roku, co

wynika z duZych zdolno3ci adaptacyjnych patogena do zmiennych warunk6w pogodowych,

szczeg6lnie do warunk6w wilgotnoSciowych, co potwierdzaj4 wyniki recenzowanej pracy, w

kt6rej wykazano, ze r62nice w stopniu odporno$ci badanych genotyp6w wystgpowaly tylko

pomigdzy poszczeg6lnymi kombinacjami krzyzowania. Natomiast grzyb Puccinia recondila

f. sp. tritici nie wykazuje tak duzej tolerancji na warunki pogodowe. Zakadaniu roSlin przez

gnyb Puccinia recondita f. sp. tritici sprzyja lagodna zima ijesie6, wysoka wilgotnoSi

powietrza oraz temperatura od 10 do 20o Celsjusza. Badania prowadzone w prezentowanej

pracy wykazaly, 2e r6znice w stopniu pora2enia genotyp6w pszenicy w poszczeg6lnych

lokalizacjach wynikaty ze zmiennych warunk6w pogodowych w poszczeg6lnych latach.

JeZeli w 2014 roku w miejscowo5ci Dlori nie bylo warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi

grzyba, to nie obserwowano na roSlinach objaw6w rdzy brunatnej. Podobnie Puccinio

strifurmis f . sp. tritici charakteryzuje si9 najwigkszymi wymaganiami wilgotno6ciowymi oraz

najwigkszq wraZliwoSci4 na wahania temperatury. tr agodna zima, chlodne i wilgotne lato

sprzyja rozwojowi gnyba. Dlatego dla tych gnyb6w z rodzaiu Puccinia zalecane jest r6wnie2

przeprowadzenie test6w inoklulacyjnych w kontrolowanych warunkach, optymalnych dla



rozwoju grzyba dla okeSlenia ekspresji gen6w zwiqzanych z odporno6ci4 na patogeniczne

gnybv.

W recenzowanej pracy badano r6wnieZ cechy morfologiczne i elementy struktury

plonu. Wyniki otrzymane z przeprowadzonych obserwacj i polowych poddano analizie

statystycznej dla wykazania powiqzah i wsp6lzaleZnoSci pomigdzy analizowanymi cechami.

Przedstawiono szczeg6lowo analizy molekulame: metodykg identyfikacji marker6w

molekularnych, metodykg genotypowania, metodq sekwencjonowania DArTseq, mapowania

asocjacyjnego z wykorzystaniem analizy GWAS i analizg BLAST zidentyfikowanych

sekwencji SilicoDArT i SNP.

Rozdzial Wyniki zawarty jest na 78 stronach. Wyniki przedstawiono na czyelnych

wykresach (22), wtabelach( l8) i na25 fotografiach. Rozdzial tenjest bardzo pnejnysty.

Autorka przedstawia dane dotyczqce warunk6w meteorologicznych, w czasie trzyletnich

badah prowadzonyoh w dw6ch lokalizacjaoh, co jest bardzo wa2ne i wskazane jeZeli

prowadzono badania dotyczqce chor6b ro5lin wywolywanych przez grzyby patogeniczne.

Dane z trzech lat i dw6ch lokalizacji dotyczqce temperatury i wilgotno6ci zamieszczono na

czyelnych wykresach. Autorka przedstawila charakterystykg genotyp6w rodzicielskich i

ro6lin pochodz4cych z kolejnych pokoleri (oceng poraZenia puez patogeniczne grzyby,

charakterystykg cech morfologicznych i cech komponent6w plonu). Wykonano badania

molekularne zwi4zane z identyfikacj4 gen6w warunkujqcych odpornosi na mqczniaka

prawdziwego zb62 i traw (Pm), rdze brunatnq (Ir) z wykorzystaniem specyficznych

marker6w molekularnych sprzg2onych zgenami Pm2, Pm3a, Pm4b, Pm6 oraz Lr ll,L3l3,

Lr 16 i Lrl9). Do analiz wykorzystano technologig DArTseq do poszukiwania marker6w

warunkuj4cych odpornoS6 na rdzg 26k4 (Yr).

Przedstawiono r6wnieZ wyniki genotypowania z wykorzystaniem metody DArTseq i

mapowania asocjaoyjnego. Wszystkie wyniki autorka zamieScila w tabelach oraz na

fotografiach. Mimo licznych wynik6w badah zaprezentowanych w pracy, sq one

ptzedstawione bardzo jasno i zrozumiale.

W rozdziale Dyskusja zawafiym na 34 stronach Autorka omawia uzyskane wyniki

z wykorzystaniem wlaSciwie dobranych pozycj i pidmienniotwa polskiego izagranicznego.

Ten rozdzial Swiadczy o dobrym przygotowaniu Autorki do prowadzonych badati.

Na podstawie uzyskanych wynik6w badati Autorka zamie$cila w rozprawie 8

syntetycznie sformulowanych wniosk6w. Jako najbardziej cenne uwazam wnioski I i 2

zwi4zane z funkcjonalnymi markerami do identyfikacji genow Pm2, Pm3a, Pm4b i Pm6 i Lr



11, Lr 13, Lr 16, Lr 19. Te markery mogq stanowid skuteczne narugdzie do selekcji roslin w

hodowli nowych odmian z wykorzystaniem marker6w molekularnych.

Dysertacjg zamyka rozdzial Literatura, W monografii zacytowano 313 pozycji

literaturowych, gdzie okolo 7 4o/o cytowanej literatury stanowiq publikacje autor6w

zagranicznych, a 140 prac publikowanych jest w ostatnim dziesigcioleciu. Swiadczy to o

dobrej znajomoSci piSmiennictwa i prawidlowym dobraniu do tematyki i cel6w rozprawy.

Uwagi:

Z obowi4zku recenzenta muszg wspomnie6 o kilku niedociqgnigciach, kt6rych nie ustrzegla

sig Autorka przeslanej do recenzji rozprawy doktorskiej. Moje uwagi dotycz4 terminologii i

redakcji:

l. Autorka w kilku miejscach w rozdziale Przegl4d Literatury i Dyskusja (str.45, l4l,

143) np. strona 144 pisze:. ..,, Pora2enie roSlin pszenicy ozimej rdzq brunatn4 bylo

bardziej zr6znicowane w por6wnaniu do porazenia przez mqczniaka prawdziwego

traw i 2662".. RoSliny nie poraZajq sig rdzE czy mEczniakiem prawdziwym zb62 i

traw. Rosling poraza patogen np. Blumeria graminis f. sp tritici, Pucinia recondita f.

sp tritici czy Puccinia striformis f. sp tritici. W wyniku poraZenia wystgpujq na

ro5linie objawy chorobowe: rdza brunatna, mqczniak prawdziwy zb62 i tmw, czy rdza

L6ha.

2. Brak w spisie literatury kilku cltowanych w tek5cie pozycjr:

Castro i in. 2003, Wiersma i in. 2017, Williams i in. 1990, Blanco i in. 2008,

Mccaftney i in.2005, Wang i in.2008, Somers i in.2004, Smialowski i in.2006,

3. Uwaga dotyczy tlul6w tabel i wykres6w oraz fotografii prezentowanych w

rozprawie. Tyluly rozdzial6w, podrozdzial6w, podpisy pod rysunkami, tytuly tabel nie

powinny korlczyd sig kropk4.

Podsumowanie

Przedlo2ona do recenzji rozprawa doktorska jest opracowaniem bardzo wartoSciowym.

Autorka zrealizowala postawione cele. Forma opracowania rozprawy doktorskiej Swiadczy o

dobrym opanowaniu przez Autorkg warsztatu badawczego. Drobne uchybienia w pracy nie



umniejszaj4 wysokiej wartoSci recenzowanej pracy i mogE by6 usunigte przed oddaniem

pracy do druku.

Wniosek korhcowy

Podsumowuj4c stwierdzam, ze przedstawiona rozp'awa doktorska Pani mgr inZ. Joanny

Gryni pt.: "Identyfikacja funkcjonalnych marker6w molekularnych dla gen6w

odpornoSci na wybrane choroby grzybowe pszenicy ozimei (Triticum aeslivum L.) oraz

ocena ekspresji cechy w zaleino5ci od genotypu roSliny" spelnia ustawowe wymagania

stawiane pracom doktorskim z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie Rolnictwo i

Ogrodnictwo zgodnie z ustaw4 z dnia l8 marca 20lt o zmianie ustawy - Prawo o

szkolnictwie wyZszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i

tltule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 201I nr

84,poz 455) z p62n. zm. onz F.ozporz4dzeniem MNiSW z dnia 20 wrzeSnia 2018 roku

(Dz.U. z 2018 r. poz.l8l8). CaloSi pracy oceniam pozltywnie i bardzo wysoko. Autorka

wykazala sig du24 wiedz4, dobrq znajomoSciq literatury i metod badawczych oraz

starannoSci4 i poprawnoSci4 interpretacji wynik6w. Wnoszg wigc do Rady Naukowej

Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersyetu Przyrodniczego w Poznaniu o pnyjgcie

rozpmwy idopuszczenie mgr in2. Joanny Gryni do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg wysoki poziom mer;toryczny pracy, duZe walory poznawcze,

oryginalno56 zastosowanych narzgdzi badawczych oraz mozliwo56 wykorzystania w hodowli

tw6rczej skladam wniosek o wyr6znienie rozprawy.

Prof. dr hab. Halina Wi6niewska
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Poznari, dnia 13 pet2dziemika2020 r.


