
 

 

Instytut Genetyki Roślin PAN                                                                                             Sekretariat tel. 61 6550255 

Strzeszyńska 34                                                                                       fax 61 6550301, e-mail office@igr.poznan.pl 

60-479 Poznań                                                                                                                                  www.igr.poznan.pl 

 

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN 
tel. 506 143675, 61 6550302    e-mail polapgen@igr.poznan.pl,   www.polapgen.pl 

 

 

II Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD, 11-12 stycznia 2011 

II Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne słuŜące do 

otrzymywania zbóŜ o zwiększonej odporności na suszę'' odbyły się w Poznaniu, w Instytucie Genetyki 

Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, w dniach 11-12 stycznia 2011 roku. Celem warsztatów było: 

- zreferowanie przez kierowników zadań wyników uzyskanych w roku 2010, 

- wybór (na podstawie doświadczeń pilotaŜowych prowadzonych w roku 2010)  jednej populacji linii 

SSD przeznaczonej do szczegółowych badań w poszczególnych zadaniach projektu w latach następnych, 

- ustalenie zasad aplikacji niedoboru wody w doświadczeniach wazonowych z liniami SSD, 

- przygotowanie planu poboru materiału roślinnego z doświadczeń z linami SSD prowadzonych w latach 

2011-2012 w Poznaniu i Puławach. 

W Warsztatach uczestniczyło 65 osób – wykonawców projektu oraz zaproszeni eksperci. Oprócz 

sprawozdań kierowników zadań badawczych wygłoszone zostały następujące referaty:  

T. Drzazga (Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o.o.): Podstawy efektywnej selekcji odmian 

tolerancyjnych na suszę i o stabilnym plonowaniu. 

J. Zych (COBORU): MoŜliwości oceny reakcji odmian jęczmienia jarego na suszę w doświadczeniach 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). 

Z. Banaszak (Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.): Sugerowany sposób aplikacji stresu niedoboru wody w 

doświadczeniach wazonowych w świetle obserwacji z doświadczeń polowych ze zboŜami. 

A. Górny (IGR PAN): Uwagi na temat planu realizacji projektu POLAPGEN. 

M. de Mezer, K. Mikołajczak (IGR PAN): Informacja na temat patentów w dziedzinie genomiki i 

hodowli roślin. 

W pierwszym dniu Warsztatów dyskusję prowadziła prof. dr hab. Maria Surma (z IGR PAN), natomiast 

w drugim dniu prof. dr hab. Janusz Kościelniak (z Katedry Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-

Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) 

W ramach Warsztatów odbyło się zebranie Rady Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Genetyki i 

Genomiki Stosowanej POLAPGEN. Omówiono merytoryczną oraz finansową realizację projektu 

POLAPGEN-BD w roku 2010, podsumowano wyniki kontroli projektu dokonanych w roku 2010, 

ustalono system oceny raportów z osiągnięcia kamieni milowych projektu, omówiono promocję projektu 

i plan realizacji w roku 2011. Dyskutowano potrzebę przygotowania aneksu do Umowy o Wykonanie 

Projektu. Spośród spraw ogólnych Konsorcjum, omówiono powołanie platformy europejskiej ERA-

CAPS. 
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