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• Starożytny 10 500 i 9000 roku p.n.e. 

pszenice, jęczmień, len, wyka, soczewica, groch (Turcja, Syria, Irak) 

dynia, papryka, patat (Amer. Pd.) 

• Dawny 5000-0 p.n.e. 

mango, ogórek (Indie), 

herbata, jabłoń (Azja), słonecznik (Ameryka Północna), 

rzepa, kapusta (Bliski Wschód), ryż (Indochiny), 

ziemniak (Ameryka Południowa) 

• Nowożytny 0-1750 n.e.

topinambur (Ameryka Północna), 

brukiew, rzepak, porzeczka, malina, szczypiorek, chmiel (Europa), 

melon, kawa arabska (Afryka), gryka, marchew (Azja) 

• Współczesny po 1750 n.e.  

burak cukrowy, truskawka, jeżyna (Europa), kauczukowiec (Brazylia),

pszenżyto (Meksyk, Kanada, Polska), palma olejowa (Afryka) 

Wstęp - udomowienie roślin uprawnych 

Obszar rewolucji neolitycznej



Kamienie milowe w hodowli roślin
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Postęp biologiczny = hodowlany = genetyczny

• doskonalenie roślin poprzez kształtowanie ich cech genetycznych w
celu zwiększenia wydajności, odporności na choroby i szkodniki oraz
poprawy jakości produkcji rolniczej

• prowadzi do wzrostu produkcji przy niezmienionym poziomie
nakładów

• hodowla roślin - oparty na nauce kreatywny proces wytwarzania
nowych odmian, pomaga uzyskiwać odmiany plenniejsze, stabilne w
plonowaniu, o lepszych parametrach jakościowych, wysokich
walorach prozdrowotnych i dobrze przystosowane do zmieniających
się warunków klimatycznych



Dzisiejsze wyzwania dla hodowli roślin

Utrzymanie stabilnego wzrostu produkcji rolniczej w warunkach szybko 
postępujących zmian klimatu oraz wzrastającej presji społecznej i ekonomicznej 

na jej wydajność i produktywność 

Rośliny uprawne muszą dostarczać żywności z tej samej powierzchni pól, 
mniejszej dostępności wody i rosnących kosztach energii



Hodowla klasyczna Hodowla z wykorzystaniem 
metod biotechnologicznych

A x B 
F1 pokolenie heterozygotyczne

pokolenie homozygotyczne

Wstępna ocena

Badania wartości użytkowej

Wprowadzenie do uprawy 
5-10 lat 

F2

A x B 
F1 pokolenie heterozygotyczne

F2

F3

F8 – F12 pokolenie w wysokim 
stopniu homozygotyczne

Wstępna ocena

Badania wartości użytkowej

Wprowadzenie do uprawy

10-15 lat

Krzyżowania wsobne
i selekcja

Hodowla z wykorzystaniem metod biotechnologicznych



Otrzymywanie linii podwojonych 
haploidów (DH) – androgeneza

Androgeneza
• proces rozwoju haploidalnych zarodków z gametofitu 

męskiego
• kultury izolowanych mikrospor lub pylników
• opisana dla ponad 250 gatunków roślin
• rutynowo stosowana w hodowli jęczmienia, pszenicy i ryżu

Czynniki stresowe

Rośliny oporne na androgenezę: 
• drzewa i krzewy 
• rośliny bobowate



Androgeneza w kulturze izolowanych mikrospor 

Jęczmień zwyczajny (Żur i wsp. 2015)

Kultury mikrospor na pożywce indukcyjnej
(5-10 tygodni, 28°C, ciemność) Kultura zarodków 1n na 

pożywce regeneracyjnej
Roślina

donorowa

Rozwijające się zarodki

Kultura zarodków 1n na 
pożywce regeneracyjnej

Haploidalne rośliny 

Podwajanie liczby 
chromosomów

Linie DH 



Androgeneza  w kulturze pylników

Owies zwyczajny (Warchoł i wsp. 2021) 

Rośliny donorowe Kultury pylników na pożywce indukcyjnej
(6-8 tygodni, 28°C, ciemność)

Zarodki 1n na pożywce 
regeneracyjnejRozwijające się zarodki

Haploidalne rośliny 

Wstępne traktowanie wiech
2 tyg. 4 °C + 1 dzień 32 °C

Indukcja ELS
(ang. embryo-like structures) 

Linie DH 

Podwajanie liczby 
chromosomów



Otrzymywanie linii podwojonych haploidów (DH) -
gynogeneza

Gynogeneza
 proces rozwoju haploidalnych zarodków z gametofitu żeńskiego: niezapłodnionej komórki jajowej lub 

innych komórek woreczka zalążkowego
 otrzymano haploidalne zarodki ryżu, kukurydzy i pszenicy

Droga 1 – Rozwój niezapłodnionej komórki jajowej

Droga 2

Droga 2 – Krzyżowania oddalone

Woreczek zalążkowy w 
stadium 4-jądrowym

Woreczek zalążkowy w 
stadium 8-jądrowym

Woreczek 
zalążkowy

Zapylanie 
pyłkiem obcego 
gatunku

Eliminacja 
chromosomów 

Zarodek

Haploidalna 
roślina



Gynogeneza – kultury izolowanych zalążni i zalążków
Pszenica zwyczajna (Holm i wsp. 1995)

Holm i wsp. 1995 Sex Plant Reprod

Rozwijające się
zarodki pszenicy

Wykastrowany kłos pszenicy (z lewej) 
i wyizolowana zalążnia (z prawej)



Krzyżowanie form oddalonych 

Metoda bulbosowa u jęczmienia metoda ta polega na krzyżowaniu 
Hordeum vulgare (2n=2x=14) z Hordeum bulbosum (2n=2x=14).

Kasha i Kao (1970)



Ryż (Oryza sativa) Pszenica (Triticum aestivum)

Jęczmień (Hordeum vulgare) Owies (Avena sativa) Kukurydza (Zea mays)

Sorgo (Sorghum bicolor)Proso (Panicum)

Krzyżowanie form oddalonych 

Krzyżowanie oddalone zbóż polega na krzyżowaniu ich najczęściej z kukurydzą, prosem
lub sorgiem i regeneracji haploidalnych roślin w kulturze in vitro.



Kastrowanie

Zapylanie

Traktowanie auksyną

Izolacja zalążni

Kultura zarodków 
na pożywce regeneracyjnejZregenerowane rośliny 

Krzyżowanie form oddalonych 
Owies zwyczajny (Warchoł i wsp. 2016)

Linie DH 

Podwajanie liczby 
chromosomów



Ukierunkowana manipulacja histonu CENH3

Model eliminacji chromosomów za pośrednictwem centromerów. 

Wang et al.2019 Plant Methods

Krzyżowanie pomiędzy linią typu dzikiego a linią z 

zablokowanymi centromerami (tzw. induktor haploidów)

Kukurydza do 3,6% haploidów

Lokalizacja histonu CENH3 w centromerach jąder metafazowych żyta 

Houben i in. 2021 Plants



Krzyżowanie form oddalonych 

Mieszańce owsa z kukurydzą (OMA, ang. Oat × Maize Addition )

Genomowa hybrydyzacja in situ (GISH) linii OMA:  
(A) z 4 chromosomami kukurydzy 2 n = 46 (42 + 4) 
(B) z 2 chromosomami kukurydzy           2 n = 44 (42 + 2)
(C)  z 1 chromosomem kukurydzy            2 n = 43 (42 + 1)
(D)  z 2 chromosomami kukurydzy           2 n = 44 (42 + 2)
(E)  fragmenty chromosomów kukurydzy
(F)  odmiana Bingo

zielony – DNA kukurydzy, 
czerwony – 25S rDNA,
niebieski – chromosomy owsa Juzoń i wsp. 2020



Owies Bingo i mieszaniec owsa z kukuryszą: po lewej rośliny
kontrolne, po prawej rośliny po 2 tygodniach działania ostrej suszy
glebowej (20% ppw)

Bingo Mieszaniec owsa z kukurydzą

Krzyżowanie form oddalonych 
Mieszańce owsa z kukurydzą (OMA, ang. Oat ×Maize Addition ) (Juzoń i wsp. 2020)

Parametr Bingo
Mieszaniec 

owsa z kukurydzą

Zawartość wody 
w liściach [%]

76 32 90 71

Fv/Fm 0,840 0,630 0,800 0,810

PI 3,6 0,35 2,79 2,01

PN

[µmol CO2 m-2 s-1]
28,0 7,3 27,8 9,6

MTZ [g] 41 30 29 31

Liczba 
ziaren/roślinę

480 77 55 24

Kontrola

Susza

Juzoń i wsp. 2020



Zmiany ekspresji 
genów

Zmiany 
biochemiczne

Identyfikacja i charakterystyka genów MT

Analiza 
funkcjonalna

E. coli

Zwiększona 
tolerancja 
bakterii na 

stres 
osmotyczny

korzeń

pęd

SOD

PX

CAT

cukry

fenole

ABA

SOD

PX

CAT

cukry

fenole

ABA

AsMT1

AsMT2

AsMT3

AsMT1

AsMT2

AsMT3

Metalotioneiny (MTs)
Białka 

zawierające 
liczne reszty 
cysteinowe

Detoksykacja 
szkodliwych 
jonów metali

Ochrona przed 
stresem 

oksydacyjnym

Reakcja na 
różne rodzaje 

stresu

pęd

korzeń

Ochrona 

przed 

stresem 

suszy

Stres osmotyczny

Konieczna i wsp. 2022

Metalotioneiny owsa jako markery tolerancji na suszę



Krzyżowanie form oddalonych 

Pszenżyto (x Triticosecale) – mieszaniec pszenicy zwyczajnej (T. aestivum) z żytem
(S. cereale), Polska, odm. Lasko – 1982 r.

Tritordeum – mieszaniec pszenicy twardej (T. durum) z dzikim jęczmieniem (H. chilense),
Hiszpania, odm. Aucan – 2010 r., odm. Bulel – 2015 r.

W porównaniu z pszenicą zawiera: więcej kwasu oleinowego, 10x więcej luteiny,

50-60% mniej glutenu, 30% więcej błonnika



Osiągnięcia wynikające ze stosowania DH

 Wytworzenie nowych odmian

Kilkaset tysięcy odmian u 12 gatunków roślin uprawnych:
Kanada, USA, Australia, Niemcy i inne kraje UE

pszenica – rocznie wytwarza się kilkaset tysięcy linii DH

jęczmień - około 1000 zarejestrowanych odmian w świecie wytworzonych
przy użyciu techniki linii DH

 Wyprowadzanie populacji mapujących

Ok. 60 populacji DH wykorzystywanych do wykrywania loci cech
ilościowych (QTL, ang. Quantitative Trait Loci) - poszukiwanie genów
odpowiedzialnych za cechy warunkowane poligenowo



Hodowla mutacyjna polega na sztucznym wywoływaniu zmian jakościowych w
obrębie pojedynczego genu lub zmian strukturalnych w obrębie chromosomu przy
użyciu różnych środków mutagennych, następnie ich bezpośrednim, a częściej
pośrednim (poprzez krzyżowanie) wykorzystaniu w hodowli nowych odmian.

Hodowla mutacyjna

Do wywołania mutacji wykorzystuje się:

środki fizyczne (radiacyjne) jak promienie: x, , g , b, UV 

środki chemiczne o działaniu alkilującym np.: metanosulfonian etylu, epoksydy, 
etyloamina, czy tez różne barwniki zasadowe i nadtlenki.



1937- Gustafsson oraz Nilsson-Ehle otrzymali 

pierwsze mutanty o znaczeniu użytkowym 

H. Nilsson-Ehle (1873-1949) 

A. Gustafson (1908–1988) 

„ojciec” hodowli mutacyjnej

1957- powołanie FAO przy Międzynarodowej 

Agencji Energii Atomowej (IAEA) rozpoczęło 

rozwój hodowli mutacyjnej na świecie

Hodowla mutacyjna

Prof. Mirosław Małuszyński

Mutanty jęczmienia o zwiększonym plonie



Uprawiano je na prawie 3 milionach hektarów. 

Hodowla mutacyjna

Jęczmień – mutanty typu erectoides - karłowy, 
nie wylegający zlokalizowanych 13 recesywnych 
genów ert, 10-25% niższe od form wyjściowych, 
zbity kłos

Pallas – mutant (promienie X) 1960 r. – Szwecja,
w rodowodzie wielu innych bardzo dobrych
odmian

Diamant – mutant (promienie ) 1965 r.-
Czechosłowacja, w Europie ponad 120 odmian z
genami odmiany Diamant

Jęczmień – (A)  mutanty chlorofilowe, (B) mutanty  erectoides Pallas

A

B



Hodowla mutacyjna

3401 odmian otrzymano dzięki sztucznym mutacjom (2020 r.)

Gatunek:
Ryż              - 872
Jęczmień    - 312
Pszenica     - 298
Kukurydza  - 96
Owies          - 23
Żyto             - 4

Mutagen:
mutageny  fizyczne    - 2642
mutageny chemiczne - 388

https://mvd.iaea.org/



Mutageneza ukierunkowana

Wykorzystanie nukleaz miejscowo-specyficznych, które odpowiadają za rozpoznawanie oraz
wprowadzanie zmian w sekwencji nukleotydowej DNA w wybranym miejscu genomu np.
nukleazy efektorowe podobne do aktywatora transkrypcji (Transcription Activator-Like
Effector Nucleases TALENs) oraz modyfikacje bakteryjnego systemu odpornościowego
CRISPR/Cas

https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp



Ryż

• Gen OsSWEET14 koduje podstawową funkcję do infekowania i wywoływania 
zarazy bakteryjnej. Poprzez edycję regionu regulacyjnego uzyskano dziedziczną 
odporność na zarazę bakteryjną

• Gen OsBADH2 – zakłócono jego działanie, powodując produkcję głównego 
związku zapachowego, 2-acetylo-1-piroliny

Pszenica

• Gen MILDEW-RESISTANCE LOCUS (mlo), udało się dokonać mutacji wywołanych 
przez TALEN we wszystkich sześciu zestawach genów mlo, co dało roślinom 
całkowitą odporność na patogen mączniaka prawdziwego pszenicy

Mutageneza ukierunkowana



Rośliny poddane transformacjom (rośliny transgeniczne) 
z konstruktami  genowymi są: 

• odporne na owady, wirusy, grzyby 

• tolerancyjne na herbicydy

• odporne na niekorzystne warunki środowiska

• mają ulepszone cechy użytkowe np. lepsze 
plonowanie, większą zawartość składników 
odżywczych, witamin 

Transformacje genetyczne

Wprowadzanie fragmentu DNA dawcy (jednego lub kilku genów) do genomu biorcy
nadając mu nowe unikalne cechy 

Złoty ryż, odmiana syntetyzująca β-karoten w bielmie nasion
1 gram ryżu zawiera 37 mikrogramów β-karotenu 

GMO (ang. Genetically Modified Organism)



Selekcja wspomagana markerami 

Wykorzystanie praktyczne:

• mapowanie genetyczne cech ilościowych 
• wspomaganie procesu selekcji w hodowli

MAS (ang. Marker Assisted Selection)
GWAS (ang. Genome-Wide Association Studies)

Selekcja w oparciu o markery DNA zwykle niezależna 
od stadium wzrostu rośliny i czynników środowiskowych. 

Zalety: wczesna selekcja, szybkie nagromadzanie pożądanej cechy, 

nie niszczy testowanego materiału, 

skrócenie czasu wytworzenia nowej odmiany.

Wady: ograniczona dostępność funkcjonalnych markerów 
związanych z pożądanymi cechami



Nowe techniki genomowe (NGT)

• „Nowe techniki genomowe” (NGT) - metody naukowe stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania cech
roślin, takich jak tolerancja na suszę i odporność na szkodniki. Różnią się one od tradycyjnych metod GMO tym, że
GMO opiera się na tzw. transgenezie (przenoszeniu genów między gatunkami), podczas gdy NGT, oparte na
mutagenezie i cisgenezie (zmiany w obrębie tego samego gatunku).

• 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekł, że organizmy uzyskane w drodze mutagenezy
stanowią GMO i podlegają obowiązkom ustanowionym w dyrektywie w sprawie GMO. Oznacza to konieczność
przejścia unijnych procedur autoryzacji NGT w celu wprowadzenia ich do obrotu.

• Komisja Europejska nie kwestionuje wyroku TSUE, jednak widząc ogromny potencjał NGT w zakresie realizacji celów
zrównoważonego systemu żywnościowego proponuje rozwiązania legislacyjne, w których dla NGT zostaną
wprowadzone szczególne regulacje umożlwiające łatwiejszą i szybszą ich komercjalizację w porównaniu z wymogami
prawnymi mającymi zastosowanie dla GMO.

• Obecnie na rynku (poza UE) dostępne są dwie rośliny uprawne, w których zastosowano techniki edytowania
genomu: soja wysokooleinowa w USA i pomidor o podwyższonym poziomie kwasu aminomasłowego w Japonii.

• Sieć EU-SAGE (European Sustainable Agriculture through Genome Editing) - skupiająca naukowców z 134
europejskich instytutów i stowarzyszeń zajmujących się nauką o roślinach, dostarczająca informacji na temat edycji
genomu i promująca rozwój polityk europejskich i państw członkowskich UE, które umożliwiają wykorzystanie edycji
genomu w zrównoważonym rolnictwie i produkcji żywności.

• Uniwersytet Wageningen podjął decyzję o nieodpłatnym rozdaniu licencji na technologię CRISPR, co ma pomóc w
zbadaniu tej techniki.



Wkład upraw biotechnologicznych w bezpieczeństwo 
żywności, zrównoważony rozwój i zmiany klimatu

Zwiększenie 
produktywności 

upraw 574 mln ton 
o 225 mld USD

Zachowanie 
bioróżnorodności
upraw 231 mln ha

Ochrona środowiska
poprzez 

zmniejszenie zużycia 
środków ochrony 

roślin o 8,6%

Redukcja emisji CO2

o 23 mld kg CO2

co odpowiada odjęciu 
15,3 mln samochodów 

z dróg przez rok

Pomogły zmniejszyć biedę i głód

17 mln rolników i ich rodzinom 
(w sumie ok. 65 mln ludzi)

Brookes i Barfoot, 2020



Postęp hodowlany w Unii Europejskiej

• zbiory zbóż wzrosły o 15%, co wpłynęło na obniżenie kosztów produkcji o 7%

• dzięki produkcji roślinnej uzyskano redukcję emisji gazów cieplarnianych
o 3,4 mld ton, co stanowiło 33% całej uzyskanej redukcji CO2 w sektorze
rolniczym

• od 2000 r. zaoszczędzono 55 mld m3 wody w produkcji roślinnej (to objętość
22 mln basenów olimpijskich)

www. euroseeds.eu 



Dziękuję za uwagę


