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Wprowadzenie
Nowoczesna i wyspecjalizowana hodowla, produkcja i przetwórstwo ziemniaków domaga się odmian o dokładnie określonych i opisanych cechach. Skrupulatna
ocena zespołu cech morfologicznych: opis rośliny (np. pokrój, wysokość, kolor kwiatów) oraz opis bulwy ( np. kształt, barwa skórki, barwa miąższu, głębokość i
kolor oczek) pozwala na identyfikację danej odmiany. W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowym Instytucie Badawczych w Oddziale w Boninie w
Pracowni Zasobów Genowych i Kultur In vitro prowadzona jest kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego . Jednym z głównych celów prowadzenia kolekcji, jest
wykonanie dokładnej charakterystyki i oceny zgromadzonych materiałów. W pracowni przeprowadzana jest identyfikacja cech morfologicznych oraz dokładny opis
bulwy, następnie obiekty przekazywane są do Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii w celu dalszej analizy.

Identyfikacja cech morfologicznych oraz opis bulwy
Corocznie wysadzane, odmiany z Krajowego Rejestru
oraz nowe, ciekawe obiekty dostarczone przez
hodowców, poddawane są ocenie polowej- opis rośliny
w trakcie wegetacji oraz ocena bulw po zbiorze jak i
podczas przechowywania. W trakcie okresu wegetacji
opisywany
jest
pokrój
roślin,
przebarwienia
antocyjanowe łodyg, kolor i kształt liści, barwa kwiatu,
barwa
pylników,
wielkość
słupka,
wysokość
kwiatostanu. Opis bulwy polega na określeniu kształtu
bulwy, koloru i gładkości skórki, głębokości oczek,
barwy miąższu i wielkości bulw. Odmiany wyróżniające
się pod względem ocenianych cech przekazywane są do
długoterminowego przechowywania w postaci roślin in
vitro do Banku Genów w Boninie.
Testy molekularne
Wpływ równych czynników środowiskowych oraz długość oceny morfologicznej wymaga metod szybkich oraz takich które bezsprzecznie stwierdzałyby
tożsamość danej odmiany. Dlatego wybrane bulwy z kolekcji polowej przekazywane są do IHAR PIB Odział Bonin, do Pracowni Diagnostyki Molekularnej i
Biochemii w celu dokładnej analizy. W pracowni identyfikację odmian ziemniaka przeprowadza się za pomocą dwóch testów: analizę polimorfizmu białek bulw
ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej oraz dla porównania skuteczności powyższej metody technikę różnicowania odmian ISAP (ang. Inter- SINE
Amplified Polymorphism ). Jak wykazano specyficzne odmianowo profile białek pozostają nie zmienione w okresie od sierpnia do lutego, dlatego ze względu na
mniejsze koszty wykonania analizy ,w tym okresie preferowaną metodą jest analiza polimorfizmu białek bulw ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej. Z
uwagi na to, że metoda ISAP posiada podobną zdolność różnicowania odmian ziemniaka, jest dobrą alternatywą w okresie od marca do lipca.
Poniżej przedstawiono wyniki różnicowania odmian za pomocą dwóch przytoczonych wcześniej metod (Fot.1). Dla potwierdzenia skuteczności metody ISAP na
fotografii nr 2 przedstawiono profile elektroforetyczne produktów reakcji PCR obrazujące polimorfizm badanego markera (polimorfizm ten jest specyficzny dla
każdej odmiany) oraz profile uzyskane dla wzorców Hermes, Investor, Kuras które były identyczne z badanymi próbami.
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Fot. 1. Różnicowanie czternastu odmian ziemniaka za pomocą
natywnego rozdziału elektroforetycznego białek bulw ziemniaka w
liniowym gradiencie poliakrylamidu (A) oraz za pomocą amplifikacji
markera Sol III testem ISAP (B). Dendrogramy sporządzono w
programie Phoretix 1D (Totallab Ltd.). (Źródło własne: PDMiB IHARPIB Oddział w Boninie)
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Fot. 2. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji za pomocą starterów
SoLSIIIF/IVR badanych prób K1-3 (Kuras) I1-3 (Investor) H1’-H1’’’ oraz H2’-H2’’’
(Hermes). WK, WI, WH – profile uzyskane dla prób DNA izolowanego z wzorców
odmiany Kuras, Inovator i Hermes z Banku Genów Odmian Ziemniaka w Boninie.
M – markery wielkości DNA (Fot. Wykonana przez mgr inż. Mateusz Mielczarek oraz
mgr inż. Bogumiła Zacharzewska).

Wniosek
Przeprowadzenie oceny morfologicznej oraz analiza za pomocą metod molekularnych daje możliwość pełnej identyfikacji odmian ziemniaka.

