
1. Streszczenie 

Zboża towarzyszyły człowiekowi nieprzerwanie od czasu przejścia ludzkości od 

gospodarki łowiecko-zbierackiej do rolnictwa. Pula genetyczna uprawnych gatunków zbóż 

została jednak zawężona na przestrzeni tysięcy lat udomawiania i hodowli. Wobec 

powyższego, dzikie gatunki spokrewnione z pszenicą uprawną (Triticum aestivum L., 2n = 

6x = 42, AABBDD) są cennym źródłem genów oraz ich alleli w procesie hodowli pszenicy, 

a także pszenżyta (×Triticosecale Wittmack, 2n = 6x = 42, AABBRR). Linie introgresywne 

uprawnych gatunków zbóż, obejmujące linie addycyjne i substytucyjne, stały się cennym 

narzędziem inżynierii chromosomowej, pozwalającym na wzbogacenie zmienności 

genetycznej uprawnych gatunków zbóż poprzez wprowadzanie genów pochodzących od 

gatunków blisko spokrewnionych. 

Ciągła ewolucja nowych ras grzybów patogenicznych Puccinia triticina Eriks. oraz 

Puccinia striiformis f. sp. tritici Westend., wywołujących odpowiednio rdzę brunatną oraz 

rdzę żółtą, jest czynnikiem powodującym spadek globalnej produkcji pszenżyta. Wiele 

istotnych genów, pochodzących od dzikich spokrewnionych gatunków, a warunkujących 

odporność na rdzę brunatną i żółtą, zostało już wprowadzonych do genomu pszenicy 

uprawnej. Proces wprowadzenia obcych genów przeprowadzano poprzez manipulacje 

chromosomowe, prowadzące do integracji w genomie pszenicy obcej chromatyny, niosącej 

pożądane geny. 

Głównym celem niniejszej pracy było wprowadzenie segmentu chromatyny 

pochodzącej z chromosomu 2S
k
 Aegilops kotschyi Boiss., obejmującej loci dwóch istotnych 

genów odporności na rdzę brunatną oraz rdzę żółtą (odpowiednio Lr54 oraz Yr37) do 

chromosomu 2R pszenżyta ozimego odmiany Sekundo. Linia substytucyjna 2S
k
(2R) została 

wyprowadzona poprzez skrzyżowanie linii nullisomicznej 2R (N2R, 2n = 40) z  addycyjną 

linią pszenżyta (MA2S
k
; 2n = 43). Translokacja 2S

k
.2R została uzyskana poprzez 

skrzyżowanie substytucyjnej linii pszenżyta 2S
k
(2R) z linią ditelosomiczną Dt2RS i Dt2RL 

(pozyskaną z kolekcji Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu), w której długie i krótkie 

ramiona chromosomów 2R występowały w postaci telosomicznej. Rośliny z introgresją 

chromatyny Ae. kotschyi wykazywały w testach inokulacyjnych podwyższoną odporność na 

rdzę brunatną (wywołaną przez patogeniczny grzyb P. triticina) w porównaniu do roślin 

z grupy kontrolnej. 


