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Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu odporności roślin wrzosowatych na
patogeny z rodzaju Phytophthora pod wpływem endoﬁtu Serendipita indica
Jednym z głównych trendów w badaniach dotyczących metod alternatywnych
dla środków chemicznych stosowanych w rolnictwie jest zastosowanie
mikroorganizmów, które indukują lokalną i/lub systemiczną odporność roślin na
grzybowe, bakteryjne i wirusowe choroby roślin. Serendipita indica jest jednym z
edoﬁtycznych grzybów, który poprzez zasiedlenie wewnętrznych tkanek korzeni
może skutecznie chronić rośliny przed patogenami, zarówno tymi, które
powodują infekcje korzeni jak i części nadziemnej roślin. Wykazano między
innymi, że S. indica może skutecznie chronić rośliny przed fyto]orozą
wywoływaną przez różne gatunki rodzaju Phytophthora, które, jako patogeny
totalne, są najgroźniejszymi czynnikami chorobotwórczymi roślin w szkółkach
oraz w uprawie roślin pod osłonami. Objawami choroby są: zgnilizna podstawy
pędu i korzeni, zamieranie wierzchołków oraz całych pędów i liści (Trzewik i in
2020). Celem badań jest określenie wpływu S. indica na wzrost i rozwój borówki
amerykańskiej i różanecznika oraz poznanie jego roli w indukowaniu odporności
na patogeny rodzaju Phytophthora. Rośliny te różnią się stopniem wrażliwości na
patogeny z rodzaju Phytophthora. W proponowanych badaniach
wykorzystywane będą techniki in vitro, biologii molekularnej (izolacja RNA i
DNA, PCR, RT-PCR, Real-Time PCR) i mikroskopii. Wyniki zaplanowanych w
projekcie doświadczeń pozwolą przybliżyć poznanie mechanizmu odporności
roślin na patogeny z rodzaju Phytophotra pod wpływem endoﬁtu S. indica.

Podstawowe oczekiwania
Ukończone studia magisterskie na kierunkach biologia molekularna,
wobec kandydata na doktoranta biotechnologia lub nauk pokrewnych.
Mile widziana znajomość podstawy technik laboratoryjnych oraz obsługi
podstawowych programów statystycznych.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, ciekawość poznawcza i dyspozycyjność.
Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków.
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z
anglojęzycznej literatury naukowej.
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• Cytogenetyka i cytogenetyka molekularna roślin
• Diagnostyka chorób infekcyjnych i ﬁzjologicznych roślin ogrodniczych
przy wykorzystaniu metod mikroskopowych
• Anatomia roślin, szczególnie zaś anatomiczne podstawy odporności
na stres biotyczny
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Projekty międzynarodowe
2010-2012: nr projektu 3360127501 “Applicalon of GISH-techniques in
breeding research of virus resistant forcing tulips” TTI Green Genelcs
(Technological Topinsltute Green Genelcs) Uniwersytet Rolniczy,
Wageningen, Królestwo Niderlandów, Wykonawca
2010-2012: nr projektu 3360140400 “Introgression breeding in large
genomes: marker veriﬁcalon and allele mining of virus resistance in tulip”
TTI Green Genelcs (Technological Topinsltute Green Genelcs)
Uniwersytet Rolniczy, Wageningen, Królestwo Niderlandów. Wykonawca
2015–2017: nr projektu BO-26.03-002-001 „A genelc analysis pipeline for
polyploid crops”, Uniwersytet Rolniczy, Wageningen, Królestwo
Niderlandów. Wykonawca
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2015–2017: nr projektu MITTU14317"Geurende bloemblaadjes en
gezonde rozenbo|els als basis voor smaakvolle salades heerlijke fruitdelicatessen en nieuwe kansen in de rozen-keten " Uniwersytet Rolniczy,
Wageningen, Królestwo Niderlandów, Wykonawca
Projekt ﬁnansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2017-2020: nr projektu 679303; Horizon 2020; Research and innovalon
programme. GoodBerry „Improving the stability of high-quality traits of
berry in diﬀerent environments and cullvalon systems for the beneﬁt of
European farmers and consumers”. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice,
Polska. Wykonawca
Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji
roślinnej, MRiRW, 2014-2020
2017-2020: Zadanie 67, „Otrzymanie nowej zmienności genetycznej
warzyw kapustowatych przy wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w
rodzaju Brassica”. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, Polska. Wykonawca
2017-2020: Zadania 70, „Indukowanie zmienności genetycznej jabłoni na
drodze poliploidyzacji in vitro oraz ocena fenotypowa i genetyczna
uzyskanych poliploidów w odniesieniu do diploidalnych form
wyjściowych”. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, Polska. Wykonawca
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