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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Ulaszewskiego pt. ,oTransfer chromaĘny

Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do

pszenĘta ozimego (xTriticosecale Wittm.) "

Przedmiot i znaczenie naukowe i Draktvczne rozprawv.

Przedłożoną mi pracę uwaznie przecąĄałem, przeanalizowałem i poniżej łvydaję opinię o zasadności i

celu wykonania tej pracy.

Recenzowana praca doktorska doĘczy rwiększenia odporności pszenżr5Ąa porńanego przez szereg

wńnych gospodarczo chorób do których zaliczane są wymienione w Ętule rozprary rdze zbóż i traw.

ZupĘwem czasu i zwiększającej się popularności pszenżqĄa w Polsce i świecie utrapieniem hodowli i

produkcji tego gatunku zboża jest w szczególności rdza żółta wywoĘwana przez biotroftczny,

patogeniczny grzyb rdzawnikowy o nazwie Puccinia striiformis f. sp, tritici. Pragnę podkreślić, że autor

przedmiotowej rozprawy doktorskiej podjął się ambitnego zadaniawykorzystania chromatyny Aegilops

kotschyi celem jej wprowadzenia do genomu pszenżrfa i tym samym podniesienia naturalnej

odporności tego gatunku zboża na dwie rdze jednocześnie, tj. rdzę liściowąi rdzę żóhą.

cele rozprarw i metodvki badawcze

Pragnę zaznaczyó, że podejście do ronviązania problemu przęz wytworzenie źródeł pszenżryta do

hodowli odmian o podwyższonej odporności na ważne gospodarczo rdze jest jak najbardziej trafne i

celowe i może byó skutecznie wykorzystane w programach praktycznej hodowli odpornościowej,

zarówno pszenżzfia jak i pszenicy. W światowej literatlrze przedmiotu gatunek kozieńca Aegilops

kotschyi był już opisywany, że w swojej chromatynie zawiera geny odporności na rdze, a także inne

choroby, np. na septoriozę paskowaną wlrvoływanąprzez grzyb Zymoseptoria tritici.

Do doboru materiałów badawczych i zastosowanej metodyki nie wnoszę uwag. Autor na stronie 3

rozprawy informuje, że cyt.,,wyniki badań uzyskane podczas realizacji rozprawy doktorskiej zostŃy

opublikowane w trzech publikaojach". Dodam od siebie: w respeklowanych czasopismach

angielsko-języcznych, co uznĄę za osiągnięcie celu naukowego rozprary, Nie widzę potrzeby

wery{ikacji opinii recenzentów publikacji w wymienionychprzezAutora pracy czasopismach. Zkolei,
zalecam aby uzyskane mateńŃy roślinne o podwyższonej odporności na rdze zostały przekazanebądź



sprzedane prakĘ cznej hodowli.

Naiważnieisze uzvskane w"yniki

RozPrawa Przedstawia rezultaty bardzo obszernych i pracochłonnych a jednocześnie starannie
zaplanowanych i poprawnie wykonanych badań.

znaczenie wvników

WYniki uzYskane w Przedstawionej rozprawie mgr W. Ulaszewskiego przedewszystkim wykazują, że
eksPresja genów w chromaĘnie Ae. kotschyi może byó wykorzystana do uzyskania 1inii o

PodwYŹszonej naturalnej odporności pszenżlĄa na gospodarczo wńne choroby, niezwykle trudne do
zwalczaniametodą chemi czną. Za*ada się, że poprawienie cech odporności pszenżyta, w tym wypadku
nardze Powszechnie wYstępujące w Polsce będzie cechą trwałąi dziedziczną,którautrzyma się w
odmianach (genoĘPach) Pszenżytaprzez szęregkolejnych pokoleń generatywnych. pragnę zaznaczyó,
Że są to nowe i oryginalne badania wloszące wymierny i istotny wkład do hodowli pszen$a, amoże i
innYch zboŻ. Przede wszYstkim, uzyskane wpiki, poprzezwykazanie skutecznośc i przyjętej strategii
genetYcznego doskonalenia roŚlin zbożowch są wynikami o kluczowy m znaczęniu dla polskiej
hodowli zbóż i rolnictwa. Otwierają bowiem drogę do wdrńania do praktyki hodowlanej nowych

Procedur PoPrawY nafuralnej odporności na stresy bioĘczne, a może i abiotyczne w oparciu o wiedzę
uzYskiwaną w badaniach Podstawowych, co stanowi przyŁJad, wykorzystania tej wiedzy w pracach
aplikacyjnych.

uwasi krvtvczne

W wersji Polsko-jezyczrej pojawiają się niezgrabności językowe, ale skoro praca zostałaopublikowana
w jęzYku angielskim nie widzę konieczności wypunktowania tych niezgrabności. Niektóre zaznaczyłem
w Polskim tekŚcie PracY. Pragnę zaznaczyó, że Autor wykazuje dobrąorientację w aktualnej literaturze
przedmiotu.

wniosek końcowv:
!

Przedstawioną mi do oceny pracę doktorską mgr Waldemara Ulaszewskiego oceniam jako poprawnie
zaProjektowaną i wYkonaną. Wyriki rozpraw są oryginaln e i zawietĄą wyraźny element naukowej
innowacji. Dodam, jak wyżej, osiągnięcia pracy zostĘ opublikowane w dwóch znaczących
międzYnarodowYch czasoPismach naukowych. Ze względu na povlyższe otaz na wyróżniającą się
wYsoką wartoŚĆ merYtorycznąrczprary,wnoszę do Rady Naukowej Ins§rtutu Genetyki Roślin pAN w
Poznaniu o:

dopuszczenie mgr waldemara ulaszewskiego do dalsrych etapów przewodu
doktorskiego oraz o rozrłażenie możliwości wyróżnienia Jego rozprawy.
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