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Dia rolnictwa przyszlosci
Zmieniaj^cy sìq klimaf ma 
znacz^cy wptyw na warunki 
uprawy roslin. Naukowcy 
z Instytutu Fizjologii Roslìn im. 
F. Górskiego PAN dbafò o ich 
prawidtowy rozwój, plony oraz 
odpornosc.

Jednostka zajmuje sie biologi^ 
roslin na wszystkich mozli- 
wych poziomach. -  Jestesmy 
fizjologami roslin uprawnych i 
naszym celem jest zwi^kszenie 
plonu rolniczego oraz podnie- 
sienie jego jakosci -  wyjasnia 
dr hab. Franciszek Janowiak z 
Zakladu Ekofizjologii. Glów- 
nym nurtem badati jest pozna- 
nie mechanizmu odpornosci

na stres u roslin oraz uzyskiwa- 
nie nowych linii do wytwarza- 
nia odmian we wspólpracy z 
hodowcami. Misja ta realizo- 
wana jest przez rózne kierunki 
badan zakladów Instytutu.

Za analize procesu fotosyn- 
tezy u roslin odpowiedzialni 
s  ̂ prof, dr hab. Ewa Niewia- 
domska oraz dr hab. Ireneusz 
élesak z Zakladu Biologii 
Stresu, którzy m.in. na podsta- 
wie tego prastarego procesu 
badaj^ zdolnosc gatunków do 
przystosowania si  ̂do nieko- 
rzystnych warunków srodowi- 
skowych.

Zaklad Biologii Komórki 
skupia si$ na produkcji tzw.

p o d w o jo n ych  haploidów . 
-  W ykorzystujem y zjawisko 
totipotencji, a wi^c zdolnosci 
do odtwarzania calego orga- 
nizmu roslinnego z pojedyn- 
czej komórki - opisuje dr hab. 
inz. Iwona Zur. - Na tej drodze 
skracamy proces uzyskiwania 
nowych odmian o kilka lat. 
Juz w pierwszym  pokoleniu 
mozemy dokonywac selekcji 
pod wzgl^dem w ysokosci i 
jakosci plonu oraz innych 
poz^danych cech - dodaje dr 
hab. inz. Edyta Skrzypek z 
Zakladu Biotechnologii.

Instytut prowadzi wazn^ 
dzialaìnosc projektow^. Przy- 
kladem tego jest grant realizo-

wany w przez dr hab. Anne 
Janeczko w ramach dofinanso- 
wania z Narodowego Centrum 
Nauki. W projekcie „Mutanty 
jeczm ienia z zaburzeniam i 
syntezy i percepcji brasinoste- 
roidów w badaniach stresu 
temperaturowego” naukowiec 
bada role hormonów w rozwo- 
ju  i odpornosci na stres srodo- 
wiskowy tego waznego gospo- 
darczo gatunku.

Brasinosteroidy mog^ w 
przyszlosci znalezc zastoso- 
wanie do ochrony upraw 
przed dzialaniem przejscio- 
wych przymrozków lub okre- 
sowej suszy.
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