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Historia  Podstawa prawna 
funkcjonowania  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 16 września 2010 roku (Dz. U. Nr 172. poz. 
1166) w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz 
Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka;  

• Ustawa z dnia  30 kwietnia 2010 roku o instytutach 
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618,  
z późn. zm.); 

• Statut Instytutu Ogrodnictwa z dnia 19 kwietnia 
2011 roku zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (ze zm. kwiecień 2015); 

• Regulamin Organizacyjny Instytutu Ogrodnictwa z 
dnia 14 października 2011 roku/ 04.11.2014; 

• Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 
0000375603; 

• Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego 
Podmiotów Gospodarki Narodowej, numer 
identyfikacyjny REGON 101023342; 

• Decyzja Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w 
sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 
8361848508. 

 

1951 - Instytut Sadownictwa (z oddz. pszczelarskim 
w Puławach) 
1964 - Instytut Warzywnictwa  
1978 -  Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
 
2011 – Instytut Ogrodnictwa 
 
 145 pracowników naukowych w tym 37 
samodzielnych pracowników naukowych 

Instytut Ogrodnictwa 



OBSZARY BADAWCZE   

• Genetyka i hodowla roślin ogrodniczych 

• Ochrona zasobów genowych, odmianoznawstwo, szkółkarstwo. 

• Zrównoważone metody uprawy, nawadniania i nawożenia 

• Ochrona roślin przed agrofagami 

• Doskonalenie środków technicznych dla produkcji ogrodniczej 

• Ocena jakości i wartości odżywczej owoców i warzyw oraz doskonalenie 
metod ich przechowywania i przetwarzania 

• Bezpieczeństwo żywności 

• Biotechnologia i biologia molekularna w ogrodnictwie 

• Technologiczne podstawy produkcji grzybów uprawnych 

• Pszczelnictwo 



LABORATORIA (35) 
 
w tym 6 związanych z biotechnologią i 
biologią molekularną 



 
 
 
 
 
ZAPLECZE BADAWCZE IO: 
pola dośw. (165 ha), obiekty 
pod osłonami (~2 ha)  



• Projekty międzynarodowe – 12  
+ Horyzont 2020 (1 realizowany + 9 w trakcie 
oceny) 

• Inne (NCBiR, NCN, FS, MRiRW) – 60 
• projekty finansowane z dotacji statutowej 

PROJEKTY KRAJOWE 
I MIĘDZYNARODOWE 

PATENTY  
- 185 patentów na wynalazki (27 IO) + 13 zgłoszonych 
- 132 prawa ochronne na wzory użytkowe (4 IO)   

ODMIANY HODOWLI INSTYTUTU W  KRAJOWYM  
REJESTRZE COBORU 
- 86 + 16 w badaniach rejestrowych 

PUBLIKACJE z IF (IO od 2011) 
- 242 



BIOTECHNOLOGIA W HODOWLI  
 markery indentyfikacyjne 

 

• identyfikacja roślin 

• ocena zróżnicowania genetycznego i ustalanie tożsamości 
odmianowej 

• ocena dystansu genetycznego (dla potrzeb krzyżowania - bliskie, 
oddalone) 

 

 

WCZESNA, NIEZALEŻNA SELEKCJA 

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI  

UKIERUNKOWANIE PROGRAMÓW KRZYŻOWAŃ 



DNA FINGERPRINTING A PRAWO 
WŁASNOŚCI DO ODMIANY  

 

EKSPERTYZA SĄDOWA: 
 

Odm róży ‘Korvelandus’ 1-3,  

‘Rhaps.in Blue’ = Frantasia’ 4-5 
 

Startery ISSR: 815, 823, 824, 811 

http://www.rosarium.com.pl/duze/Rhapsody-in-Blue1.jpg


MARKERY CECHY 
monogenicznej 

 

np. wykrywanie odporności 
porzeczki na wielkopąkowca 
porzeczkowego (wektor BRV) 



  GENOM - CECHY POLIGENICZNE 

• Mapowanie genomów roślin sadowniczych (jabłoń, truskawka) i warzywnych 
(ogórek) (mapy genetyczne  - lokalizacja genów i QTL) 

 

 

 

 
 

          

 



Badanie reakcji roślin na infekcję oraz poszukiwanie 
molekularnych markerów odporności 

• Zidentyfikowano markery odporności 
 

• u śliwy (Prunus domestica) na PPV (Plum pox virus) – 
sprawca ospowatości śliwy  
 
 
 

• u jabłoni (Malus domestica) na Erwinia amylovora – 
sprawca zarazy ogniowej 

 

 

• Trwają prace nad identyfikacją markerów 
odporności u rośliny kapustowate (Brassica sp.) 
przy infekcji Plasmodiophora brasicae – sprawca 
kiły kapusty 

  



TRANSKRYPTOM 

• Ocena ekspresji genów warunkujących ekonomicznie istotne 
cechy roślin sadowniczych (NGS) – np. odporność truskawki na 
werticiliozę 

         

 
a) 1,6 mln sekwencji po 24 h i 

1,9 mln po 6 h 
b) 60 000 i  27.000 unikatowych 

sekwencji aktywnych 
c) 7.800 sekwencji wspólnych 
 
a) Bank genów NCBI 
b) Analiza funkcjonalna 

 



Biotechnologia w ochronie roślin 

• Nowe metody diagnostyki molekularnej - wykrywanie i 
genotypowanie ważnych patogenów roślin – identyfikacja 
szczepów, source tracking. 

• Taksonomia patogenów bakteryjnych i grzybowych – nowe 
gatunki bakterii (Agrobacterium skierniewicense, A. nepotum) 

• Wykrywanie form opornych na środki ochrony roślin 

• Genomika i transkryptomika patogenów roślin 

• Bioinformatyka 

 



• Opracowanie nowych metod identyfikacji i 
wykrywania ważnych patogenów (grzyby, bakterie, 
fitoplazmy, wirusy) roślin (LAMP-HRM, PCR, qPCR, SSR, 
mtDNA fingerprint etc.) 

 

Biotechnologia w ochronie roślin 

? =... 



 

Wykrywanie form Venturia inaequalis opornych na 
strobiluryny  w wykorzystaniem techniki real-time 
PCR: 

 
- Opracowano metodę opartą na technice  real-time 

PCR pozwalającą na wykrycie mutacji w cytochromie 
b (G143A (C -> G) grzyba oraz oszacowanie jej 
poziomu w populacji 

Analiza struktury genetycznej populacji Venturia 
inaequalis  

 
- Mapowanie w obrębie 11 loci mikrosatelitarnych 

(technika SSR PCR) populacji patogena  nowych - 
przełamujących odporność jabłoni Vf (Rvi6) oraz 
populacji od dawna obecnych na różnych 
odmianach jabłoni  w Polsce   -  (grant NCN) 

 



ODPORNOŚĆ PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA NA 
METI-AKARYCYDY: 

markery RAPD, SCAR, CAPS, SNP dla ras T i W 



Identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy 
oraz porównanie transkryptomów (RNA-seq)  różnych ras 
fizjologicznych grzyba Venturia inaequalis (grant NCN) 

Poszukiwanie pięty achillesowej ważnych 
patogenów roślin: 

 



Analiza porównawcza transkryptomów bakterii Erwinia amylovora 
(zaraza ogniowa) o różnej wirulencji na odmianach jabłoni o różnej 
podatności na chorobę (grant NCN) 

 



Identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy oraz 
przez analizę transkryptomów (RNA-seq) bakterii Xanthomonas 
fragariae (kanciasta plamistość liści truskawki) w celu 
opracowania nowych i skutecznych systemów ochrony roślin – 
grant FP7 „DROPSA” 



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1 

Projekt strukturalny 

Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin  
i zagospodarowaniu odpadów organicznych 

nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-10 

Cele projektu 

- Wytworzenie biopreparatów zawierających szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma do 
wykorzystania w integrowanych i ekologicznych uprawach warzyw, jako alternatywa dla 
środków chemicznych, stosowanych dla poprawy wzrostu i zdrowotności roślin. 

- Opracowanie technologii produkcji biopreparatów z wykorzystaniem odpadów oraz 
technik kompostowania resztek organicznych z gospodarstw ogrodniczych z użyciem 
Trichoderma. 

Projekt realizowany  
w konsorcjum 



Selekcja i charakterystyka szczepów Trichoderma 

• Wytypowanie szczepów Trichoderma o najlepszych właściwościach za pomocą opracowanego w 
projekcie systemu selekcji A.M.O.R.; 

• Identyfikacja molekularna izolatów Trichoderma i opracowanie markerów do ich monitorowania 
w warunkach polowych; 

• Określenie aktywności enzymatycznej badanych szczepów; 

• Badania reakcji odpornościowych wywoływanych w roślinach przez Trichoderma; 

• Ocena odporności Trichoderma na fungicydy stosowane w uprawach integrowanych. 

 

Prowadzone badania 

Badania aplikacyjne 

• Dobór i kompozycja materiałów odpadowych do produkcji nośników dla Trichoderma; 

• Opracowanie technologii produkcji i utrwalania zarodników konidialnych; 

• Ocena działania wytworzonych preparatów w uprawie polowej warzyw; 

• Badania jakości i trwałości warzyw wyprodukowanych z udziałem Trichoderma; 

• Monitoring występowania chorób na roślinach traktowanych opracowanymi preparatami; 

• Kompostowanie odpadów rolniczych z udziałem Trichoderma. 



http://trichoderma.inhort.pl 

Wyniki 
• Wyselekcjonowano 12 szczepów Trichoderma, których pozytywne działanie potwierdziły 

trzyletnie doświadczenia polowe. 

• Opracowano technologię produkcji preparatów z Trichoderma na bazie odpadów organicznych 
do zastosowania doglebowego oraz jako zaprawy nasienne. 

• Opracowano innowacyjną metodę aplikacji Trichoderma w uprawach bezglebowych. 

• Stwierdzono, że grzyby Trichoderma szczególnie korzystne działają na plonowanie i cechy 
jakościowe roślin z rodziny Solanaceae (pomidor, papryka, ziemniak).  

• Zastosowanie Trichoderma w warunkach polowych powodowało istotne ograniczenie 
występowania chorób wywoływanych przez grzyby patogeniczne: Alternaria dauci, Phytophthora 
infestans i Pseudoperonospora cubensis. 

• Stwierdzono istotny wpływ wybranych szczepów Trichoderma na wzbudzanie mechanizmów 
odporności w roślinach. 

kontrola kontrola 

Trichoderma 
Trichoderma 



Ochrona różanecznika przed fytoftorozą  
przy zastosowaniu endofitycznego  

grzyba Piriformospora indica 

Rośliny różanecznika kontrolne (po lewej) i 

zainokulowane Phytophthora cinnamomi,(po 

prawej) 

Rośliny różanecznika kontrolne (po lewej) i 

zainokulowane Piriformospora indica a po tygodniu 

Phytoththora cinnamomi (po prawej) 

Grzybnia Piriformospora indica Chlamydospory P. cinnamomi  

i spory P. indica na pożywce 

Spory P. indica w korzeniach 

różanecznika 



SYMBIO BANK 

 
Spory arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AMF) 

(spory z rizosfery) – 53 tys. 

Izolaty bakterii – 1365  

Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii  
dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych (POIG) 

Badania wykazały dużą skuteczność 
pożytecznych mikroorganizmów w stymulacji 
wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin 
truskawki, jabłoni i wiśni. Niektóre szczepy 
bakterii mają działanie ochronne przeciwko 
patogenom Botrytis cinerea, Fusarium 
oxysporum i Verticillum dahliae. Najbardziej 
efektywne szczepy i gatunki mikroorganizmów 
są komponentami inokulów bakteryjno-
mikoryzowych. Opracowano preparaty 
wzbogacone mikrobiologicznie dla praktyki 
ogrodniczej. 
 



Dziękuję za uwagę! 


