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„

Volám sa   Alexander, som držiteľ doktorát z biológie a teraz pôsobím ako 
postdoktogrand  na Univerzite Komenského. Projekt, na ktorom pracujem  je 
venovaný štúdiu odolnosti pšenice voči múčnatke. Prihlásil som sa na 
štipendium SASPRO 2, pretože poskytuje vynikajúcu príležitosť pre vedecký a 
osobný rast, ktoré sú pre mňa dôležité. Verím, že moje  dobré znalosti a 
skúsenosti s genetiky rastlín mi pomôžu dosiahnuť cieľ tohto sľúbného pre 
budúci vývoj dôležitého projektu selekcie rastlín.  

ZHRNUTIE PROJEKTU

Štúdium génov rezistencie voči múčnatke trávovej na 
pšenici

Pšenica je jednou z najdôležitejších celosvetových plodín, ktoré produkujú potraviny 
pre ľudské populáciu na celom svete. Jedným z najdôležitejších problémov 
pestovania pšenice sú choroby. Najčastejšou chorobou vyskytujúcou sa na pšenici je 
múčnatka trávová. Hybridizácia je jedným zo spôsobov, ako rozšíriť diverzitu pšenice 
letnej  o gény rezistencie voči hubovým chorobám, pričom v posledných rokoch sa 
pozornosť výskumníkov sústredila na využitie domestikovaných aj divorastúcich 
príbuzných druhov ako zdrojov účinných génov rezistencie. 
Tím projektu CARPATHIA (s názvom: „Klonovanie génov zabezpečujúcich totálnu 
rezistenciu pšenice voči múčnatke trávovej“, pôsobiaci na Univerzite Komenského v 
Bratislave) disponuje genetickým zdrojom z domestikovanej tetraploidnej pšenice 
Tritticum Dicoccrum Schrank ex Schubl. u ktorého sa zatiaľ nenašiel žiadny izolát 
múčnatky, ktorý by ju napádal. Tento zdroj je odolný voči múčnatke tak v 
juvenilnom štádiu vývoja rastlín, ako aj v neskorších štádiách. Tento ekotyp Triticum 
sa vysytoval na Slovensku v podhorskej oblasti Malých Karpát, a preto bol nazývaný 
ako „karpatská rezistencia“. Je to pravdepodobné, že kombinácia dvoch génov (v 
chromozómoch 2A a 7A) poskytuje úplnú rezistenciu. Predložený projekt sa teda 
zameriava na štúdium genetického základu a štruktúry génov rezistencie voči 
múčnatke na chromozómoch 2A a 7A v rôznych rastlinných líniách a genotypoch. 
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Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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