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• Cytogenetyka i cytogenetyka molekularna roślin
• Diagnostyka chorób infekcyjnych i fizjologicznych roślin ogrodniczych przy
wykorzystaniu metod mikroskopowych
• Hodowla roślin
• Anatomia roślin, szczególnie zaś anatomiczne podstawy odporności na stres
biotyczny
Wpływ poliploidyzacji mitotycznej na wybrane cechy fenotypowe (agronomiczne,
anatomiczne i cytologiczne) porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) oraz ocena
przydatności poliploidów do hodowli twórczej.
Poliploidyzacja mitotyczna to metoda hodowlana polegająca na sztucznym wytwarzaniu
osobników o zwiększonej liczbie chromosomów. Uzyskane poliploidy są jednym z
ważniejszych źródeł zmienności genetycznej roślin uprawnych, o korzystnych cechach, jak siła
wzrostu roślin, wielkość ich organów generatywnych i wegetatywnych oraz plon owoców i ich
jakość. Porzeczka czarna (Ribes nigrum L.), tak jak większość odmian uprawnych tego
gatunku, jest diploidem (2n=2x=16). Jednym z głównych celów w hodowli twórczej porzeczki
jest wytwarzanie odmian deserowych, o większych i smacznych owocach, bogatych w
bioaktywne związki oraz o zwiększonej odporności roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne
(na choroby, szkodniki i suszę). We wstępnych badaniach, w Instytucie Ogrodnictwa-PIB po
raz pierwszy w Polsce uzyskano żywotne, homogeniczne tetraploidy porzeczki czarnej. Z
danych literaturowych wynika, że neotetraploidy można krzyżować z diploidami i
tetraploidami w celu uzyskania triploidów (3x) i nowych tetraploidów (4x).
Celem badań jest ocena roślin genotypów tetraploidalnych porzeczki czarnej pochodzących
od polskich odmian ‘Gofert’ i ‘Polares’, rosnących w warunkach polowych, pod względem
wybranych cech fenotypowych, w tym anatomicznych i cytologicznych. Ponadto określona
będzie przydatność roślin tetraploidalnych do hodowli twórczej ukierunkowanej na
wytwarzanie nowych odmian triploidalnych i tetraploidalnych. W proponowanych badaniach
wykorzystywane będą techniki mikroskopii (analizy histologiczne, cytologiczne,
fluorescencyjna hybrydyzacja in situ), in vitro (zdolność do regeneracji przybyszowej) i biologii
molekularnej (identyfikacja mieszańców przy zastosowaniu PCR). Wyniki zaplanowanych w
projekcie doświadczeń pozwolą na: 1) poznanie wpływu poliploidyzacji mitotycznej na cechy
użytkowe porzeczki czarnej; 2) identyfikację barier pre- i/lub post-zygotycznych jakie
występują w hodowli porzeczki czarnej na poziomie poliploidalnym; 3) przyczynią się do
otrzymania nowych genotypów wykazujących heterozję pod względem
ważnych/wartościowych cech użytkowych.

Ukończone studia magisterskie na kierunkach biologia, biotechnologia,
ogrodnictwo, biochemia, rolnictwo 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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Projekty międzynarodowe
2015–2017: nr projektu BO-26.03-002-001 „A genetic analysis pipeline for polyploid crops”,
Uniwersytet Rolniczy, Wageningen, Królestwo Niderlandów. Wykonawca
2015–2017: nr projektu MITTU14317"Geurende bloemblaadjes en gezonde rozenbottels als basis
voor smaakvolle salades heerlijke fruit-delicatessen 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 innovation programme. GoodBerry
„Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation
systems for the benefit of European farmers and consumers”. Instytut Ogrodnictwa-PIB,
Skierniewice, Polska. Wykonawca
2021-2023: Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej
produkcji owoców jagodowych QualityBerry Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy
na lata 2014 - 2021 Instytut Ogrodnictwa-PIB, Skierniewice, Polska. Wykonawca

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, MRiRW, 2021-2027
2017-2020: Zadanie 67, „Otrzymanie nowej zmienności genetycznej warzyw kapustowatych przy
wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica”. Instytut Ogrodnictwa-PIB,
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-PIB, Skierniewice, Polska. Wykonawca
2021-2026: zadanie nr 49, „Tetraploidalna jabłoń jako źródło odporności na stresy biotyczne i
abiotyczne – analiza mechanizmów odporności na zarazę ogniową, parcha jabłoni i suszę oraz
ocena zdolności do krzyżowania”. Instytut Ogrodnictwa-PIB, Skierniewice, Polska. Wykonawca
2021-2027: zadanie nr 45 „Wytwarzanie autotetraploidów borówki czernicy (Vaccinium myrtillus)
zdolnych do krzyżowania z borówką wysoką (Vaccinium corymbosum) oraz badanie mechanizmu
molekularnego biosyntezy antocyjanów w miąższu owoców”. Instytut Ogrodnictwa-PIB,
Skierniewice, Polska. Wykonawca
Badania w ramach: „Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych, MRiRW, 2021-2025
Zadanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier
alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny. Instytut Ogrodnictwa-PIB,
Skierniewice, Polska. Wykonawca
Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości
owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego
oraz choroby liści i pędów. Instytut Ogrodnictwa-PIB, Skierniewice, Polska. Wykonawca
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