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Description and the main objective of the Task 4.1.: 
This task refers to organizing of Minisymposium and workshops planned within WP4 of 

the Warsaw Plant Health Initiative REGPOT Project.  

Originally it was planned to organize international Minisymposium and two Workshops 

focused on “Impacts of microbes and pests on plant resistance and defense mechanisms” with 

two main sub-themes: 

1. Plant response to biotic and abiotic stress factors - herbicide and pest induced 

resistance 
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2. Mycorrhizal and endosymbionts - effects on plant defense mechanisms and 

implications for IPM. 

After discussion within WP4 members adjustments were made to the original plane in a way 

of organizing  two Minisymposiums each devoted separately to the two above listed sub-

themes. Both Minisymposiums will be followed by a workshop focused on the same topic. 

Thus within WP4 instead of one  there will be two Minisymposiums 1st in winter and the 

2nd  in autumn of 2013.  

 

Deliverable D4.1.1 and D4.1.2 

This report describes actions entirely devoted to one aspect of the WP4 activities i.e.  

“Plant response to biotic and abiotic stress factors - herbicide and pest induced resistance” 

with herbicide as abiotic stress and development of herbicides resistant biotypes 

generating biotic stress to crops when appearing in dominance.  

In recent years both in Poland even on larger scale across Europe resistance to herbicides 

inhibiting acetolactate synthase became of major importance especially in cereals production 

and therefore, it was chosen as topic of both Minisymposium and the 1st Workshop within 

WP4 entitled: 

 

D4.1.1 RESISTANCE TO ACETOLACTATE SYNTHASE INHIBITING  

            HERBICIDES: MECHANISMS, EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION –  

            Minisymposjum and  

 

D4.1.2 MOLECULAR IDENTIFICATION OF ALS GENE MUTATION –    

            1st Workshop 

 

Taking into account the following: 

(i) Although problem of weeds resistance to herbicides in Poland has not appeared as very 

serious problem (probably due to lower use of pesticide) it in consequence lead to 

relatively low number of weed scientist working in that area and due to this the 

knowledge of agronomy advisers is also limited.  Therefore, an attempt was made to  

invite  internationally recognized and experienced researchers and Polish scientist  involved 

in studies of ALS herbicides.   
(ii) During preparatory work it was recognized that substantial part of participant will  be of 

practical background whose skills in understanding and communication in English 

language are not so high, thus in order to make it easy to follow it was decided that for 

this events Polish speakers might deliver their presentations in Polish but all slides must 

be prepared in English.  

(iii) In case of workshop, in which good understanding and high precision are essential for 

practical performing of the molecular identification of mutation in als gene material with 

theory and of protocols provided were also in Polish.  
 

Implementation of Work  
These  deliverables presents the implementation of the planned activities for organization of the 

Minisymposium and Worskshop 1st. These were achieved  by organizing small working group 

from WPHI WP4 members and from Secretariat of the Project. The group was responsible for (i) 

scientific programme (ii) contacting with potential lecturer, (iii) invitation of  lecturer, (iv) 

advertising of these events, (v) editing of printed materials: abstracts, posters, certificates etc., (v) 

reservation rooms.  

Beside invitations addressed to potentially interested individuals from academia and business both 

Minisymposium and Workshop were advertised within the WULS-SGGW community and during  
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National Conference of the Plant Protection Institute by Project Leader, who  provided to the 

audience the following leaflets:  
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PROGRAM 

 

28.02.2013, Warsaw, Poland 

 

10:30 - 10:40 Opening and welcome – former REGPOT WP4 Leader 
Prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński 

 

10:40 - 10:50 Address of the Rector’s Attorney for International research Programs  

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik  

 

10:50 - 11:00 Address of REGPOT Project coordinator 

Prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski 
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11:00 - 11:50 Why repeat mistakes? Analyses to design better resistance management  

Prof. Jonathan Gressel  

 

11:50 - 12:20   Coffee break 

 

12:20 - 13:10 How ALS-inhibitor herbicide-resistant cultivars impact on weed 

resistance occurrence and management? 

Prof. Henri Darmency  

 

13:10 - 13:35 Weed species resistant to herbicides in Poland – occurrence and 

preliminary biological studies 

Dr hab. Roman Kierzek  

 

13:35 - 14:10 Weed resistance to herbicides in registration procedure of plant 

protection products  

Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk  

 

14:10 - 15:00 Lunch  

 

15:00 - 15:25 Resistance of wind bentgrass to ALS inhibitors in Poland: molecular 

background 

Dr Michał Krysiak  

 

15:25 - 16:00 Isothermal calorimetry and FT Raman spectroscopy - new assessment 

methods of weeds resistance to tribenuron methyl 

Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski  

 

16:00 - 16:30 Final discussion and closing of the Minisymposium 

Prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński 

 

 

PREFACE 
 

Modern commodity agriculture in term of weed control is based, dominantly, on the 

achievements of chemistry. Herbicides as agrochemicals are used in agriculture for over half a 

century for this propose. Along with the discovery of new herbicides groups continuous 

selection takes place due to what currently recommended herbicides have very low toxicity to 

man, and animals and environment as well. The mode of action of presently  preferred 

compounds is based on the inhibition of metabolic processes ongoing only in plants: 

inhibition of photosynthesis, cell wall elements biosynthesis and the synthesis of branched 

chain amino acids, with  enzyme acetolactate synthase as for example. However, it has to be 

kept in mind that every living organism subjected to pressure is trying to adapt to the new 

environment. The consequence of this phenomenon is the appearance of resistant weeds.  

At present in many countries resistance to herbicides that inhibit acetolactate synthase 

dominates. The scale in number of resistant species and area of appearance should awaken our 

attention in perspective of commercial agriculture. Red light for us should be that most of 

these compounds is used in the cultivation of cereal crops, which occupy more than 50% of 

the arable land in Poland. It is especially danger that  this type of resistance appeared in the 

most troublesome weed species  cereals i.e. Apera spica venti. We should remember that slow 
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time  of development  of this phenomenon outcomes from the continuous crossing between 

resistant and sensitive biotypes from surrounded sites. This type of resistance is likely to 

occur on a really large scale when  critical mass of resistant biotypes will be reached. The 

purpose of this minisymposium is to present the problem of resistance to acetolactate synthase 

inhibiting herbicides and attempts to cope this challenge in Poland.   

 

 

SŁOWO  WSTĘPNE 
 

Współczesne rolnictwo towarowe w dominującym zakresie walkę z chwastami opiera 

na wykorzystaniu do tego celu osiągnięć chemii. Herbicydy użyte do tego celu stosowane są  

w rolnictwie od ponad półwiecza. W miarę wykrywania nowych grup herbicydowych 

prowadzono ich selekcję. Zapewniło to, co warto podkreślić, że obecnie zalecane herbicydy 

wykazują bardzo niską toksyczność dla ludzi i zwierząt.  Mechanizm działania obecnie 

zalecanych  preparatów oparty jest na zahamowaniu procesów metabolicznych 

przebiegających tylko w roślinach: hamowanie fotosyntezy, syntezy elementów  ścian 

komórkowych czy syntezy aminokwasów  rozgałęzionych, których jednym z enzymów jest 

syntaza acetylomleczanowa.  Natomiast należy pamiętać, iż każdy żywy organizm poddany 

presji próbuje się adaptować do nowego środowiska. Konsekwencją tego zjawiska jest 

pojawienie się chwastów odpornych. 

W wielu krajach dominuje obecnie odporność na inhibitory syntazy 

acetylomleczanowej. Liczba gatunków odpornych i obszar ich występowania powinny 

zwrócić naszą uwagę na możliwe zagrożenie dla naszego rolnictwa. Czerwonym światłem dla 

nas powinno być to, że większość tych preparatów stosowana jest w uprawie roślin 

zbożowych, które zajmują ponad 50% powietrzni uprawnej w kraju a szczególnie, że sygnały 

o odporności dotyczą jednego z najgroźniejszych chwastów tych upraw jaką jest Apera spica 

venti. Nie powinno nas uspokajać wolne tempo tego zjawiska, za sprawą ciągłego 

krzyżowania się form odpornych z rosnącymi w otoczeniu pól roślinami wrażliwymi, gdyż po 

osiągnięciu pewnej masy krytycznej z dużym prawdopodobieństwem biotypy odporne 

pojawią się w dużej skali. Celem minisympozjum jest prezentacja problemu odporności na 

inhibitory syntazy acetylomleczanowej oraz możliwych działań pozwalających na sprostanie 

temu wyzwaniu. 

 

Prof. dr hab.  Stanisław W. Gawroński 

 

 

ABSTRACTS OF PRESENTATIONS 

 

Why repeat mistakes? Analyses to design better resistance management 
 

Jonathan Gressel 
Plant Sciences, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel 

jonathan.gressel@weizmann.ac.il 

 

The mutation frequency to ALS is the highest among all target sites for herbicides, and 

the long residual persistence of some ALS herbicides provides a strong selection pressure for 

target site resistance. Conversely, underdosing ALS and other herbicides led to metabolic 

cross resistance.  The situation was made worse by crop /ALS herbicide monoculture, or crop 

rotations where ALS herbicides were used in all crops.  ALS target site resistant crops further 

complicated the situation due to gene flow to related weeds (following talk).  These are 
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excellent herbicides, and thus worthy of considerations on how to preserve their utility.  The 

following are ways to consider: 1. start with fields with low weed seedbanks by first using 

low-risk herbicides (protox inhibitors, long-chain fatty acid inhibitors); 2. use ALS herbicides 

in mixtures with herbicides from other groups having the same persistence, especially 

synergistic mixtures; 3. rotate with herbicides from other groups; 4. rotate herbicide groups; 5. 

if under-dosing without rotation, periodically use a high dose; 6. Rotate crops with different 

phenologies, with different herbicides; 7. Spot treat resistant patches while they are small and 

before they flower; 8. avoid targets-site resistant crops having related weeds unless there is an 

inherent technology to deal with gene flow. 

It is unwise to expect the chemical industry to come up with new modes of action 

herbicides – they have not been successful for decades.  Thus, we must preserve the 

herbicides we have by sophisticated weed management. 

 

Po co powtarzać błędy? Analiza lepszej kontroli zjawiska odporności 
 

Częstość mutacji powodujących odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS jest 

największa spośród mutacji warunkujących odporność w miejscu działania na herbicydy, a 

długotrwałe utrzymywanie się w glebie niektórych herbicydów z tej grupy wywiera silną 

presję selekcyjną w kierunku odporności w miejscu działania. Natomiast stosowanie 

herbicydów w zmniejszonych dawkach prowadzi do odporności metabolicznej. Sytuacja 

pogorsza się wskutek stosowania herbicydów z grupy inhibitorów ALS w monokulturze. 

Rośliny uprawne odporne na herbicydy z tej grupy jeszcze bardziej skomplikowały sytuację 

ze względu na przepływ genów do spokrewnionych roślin dzikich (następne wystąpienie). 

Herbicydy z tej grupy mają szereg zalet, dlatego należy zastanowić się, jak zachować ich 

skuteczność. Sposoby możliwe do rozważenia są następujące: 1. obniżyć wstępnie ilość 

nasion w banku nasion na polu przez użycie herbicydów, dla których ryzyko wystąpienia 

odporności jest niskie (inhibitory Protox, inhibitory syntezy długołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych); 2. stosowanie herbicydów z grupy inhibitorów ALS w mieszaninach z  

herbicydami z innych grup o podobnej długości utrzymywania się w glebie, szczególnie 

mieszanin synergistycznych; 3. rotacja z herbicydami o innym mechanizmie działania; 4. 

rotacja grup herbicydów; 5. jeśli stosuje się zmniejszone dawki bez rotacji, od czasu do czasu 

zastosować wysoką dawkę; 6. płodozmian z roślinami uprawnymi o odmiennej fenologii i 

zalecanych herbicydach; 7. punktowe zwalczanie osobników odpornych we wczesnych 

fazach rozwojowych przed kwitnieniem; 8. unikać roślin uprawnych z odpornością w miejscu 

działania, z którymi istnieją blisko spokrewnione chwasty, chyba że istnieje właściwa 

technologia zapobiegająca przepływowi genów. 

Nierozsądnym jest oczekiwanie na herbicydy o nowym mechanizmie działania – od lat 

nie jest to skuteczne. Dlatego też musimy chronić herbicydy, którymi dysponujemy, poprzez 

odpowiednie metody regulacji zachwaszczenia. 

 

 

How ALS-inhibitor herbicide-resistant cultivars impact on weed resistance 

occurrence and management? 
 

Henri Darmency 
INRA, UMR1347 Agroécologie, Dijon, France 

henri.darmency@dijon.inra.fr 

 

As soon as herbicides inhibiting the acetolactate synthase (ALS, or AHAS) were 

commercially released, research on herbicide-resistance genes was launched by industry and 
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resulted before the end of the 80s in a wide diversity of resistant crop germplasms. Herbicide-

resistant material was obtained by all diverse kinds of breeding techniques, but mainly 

mutants were used as commercial cultivars. According to the mutation place along the 

herbicide-binding domain corresponding DNA sequence, resistance is conferred to 

sulfonylureas (SU) or imidazolinones (IMI), and in some instances to both with various 

degrees of efficiency. These herbicides are used against a large panel of annual and perennial 

weeds, di and monocotyledons, although pre- or post-emergence can affect their efficiency. 

Their repeated use already conducted to the appearance and spread of more than one hundred 

resistant weeds species in cereals, maize, soybean and orchards. The release of SU and IMI 

herbicide-resistant cultivars in other crops such as oilseed rape and sunflower would make the 

herbicide selection pressure continuous all along the crop rotation, thus certainly accelerating 

the occurrence of herbicide-resistant weeds. In addition, volunteers of oilseed rape and weedy 

sunflower would have resistance to the SU and IMI herbicides used in cereals and other crops 

of the rotation, which would make impossible to control these plants by these herbicides, thus 

causing yield losses and harvest troubles. However, these cultivars could help using ALS 

inhibitors to better control some damaging weeds poorly controlled with the usual selective 

herbicides, and to design appropriate strategies to prevent or to contain the spread of 

herbicide-resistant weeds (e.g. the simultaneous use of several products with different modes 

of action and mechanical control). The specific case of Ambrosia sp. deserves to be carefully 

examined. 

 

Jak odmiany odporne na herbicydy z grupy inhibitorów ALS wpływają na 

pojawianie się odporności chwastów i jej ograniczanie? 
 

Kiedy tylko herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS lub 

AHAS) znalazły się na rynku, rozpoczęły się badania nad genami odporności na herbicydy, 

które zaowocowały pod koniec lat 80-tych pojawieniem się odpornych linii roślin uprawnych. 

Odporny materiał roślinny został otrzymany za pomocą różnych technik hodowlanych, w 

szczególności wykorzystano mutanty. W zależności od miejsca mutacji w sekwencji 

kodującej miejsce przyłączania się herbicydu, uzyskano odporność na sulfonylomoczniki 

(SU) i imidazolinony (IMI), a w niektórych przypadkach na obie grupy, ale w różnym 

stopniu. Herbicydy te są stosowane do zwalczania szerokiego spektrum chwastów rocznych i 

wieloletnich, jedno- i dwuliściennych, chociaż ich skuteczność zależy od terminu 

zastosowania. Ich często powtarzana aplikacja spowodowała pojawienie się i 

rozprzestrzenianie odpornych biotypów ponad stu gatunków chwastów w zbożach, 

kukurydzy, soi i sadach. Pojawienie się na rynku odmian roślin uprawnych, takich jak rzepak 

i słonecznik, odpornych na SU i IMI  może sprawić, że presja selekcyjna będzie istniała w 

trakcie całego płodozmianu, co z pewnością przyspieszy pojawianie się chwastów odpornych 

na herbicydy. Ponadto samosiewy rzepaku i słonecznika byłyby odporne na herbicydy SI i 

IMI stosowane w zbożach i innych roślinach z płodozmianu, co uniemożliwiałoby zwalczanie 

tych roślin herbicydami z tych grup, powodując spadek plonu i utrudnienia zbioru. Jednakże 

odmiany te mogłyby pomóc w zwalczaniu przy użyciu inhibitorów ALS uciążliwych 

chwastów słabo kontrolowanych przy użyciu selektywnych herbicydów, a także w 

opracowaniu strategii zapobiegania i powstrzymywania rozprzestrzeniania się chwastów 

odpornych na herbicydy (np. jednoczesne użycie kilku środków o różnych mechanizmach 

działania i nie chemicznych metod regulacji zachwaszczenia). Szczególny przypadek 

Ambrosia sp. zasługuje na wnikliwą analizę. 
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Weed species resistant to herbicides in Poland - occurrence and preliminary 

biological studies 

 
Roman Kierzek 

Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poland 

r.kierzek@iorpib.poznan.pl 

 

The increase of weed resistance to applied herbicides was caused by such factors as: 

limited alternatives of crop rotation, extensive use of herbicides with the same mode of action 

and simplified tillage systems. The main problem in Poland is concerned with grass species 

such as sliky bentgrass (Apera spica-venti), black-grass (Alopecurus myosuroides) and 

recently wild oat (Avena fatua). Resistance of silky bentgrass populations to ALS-inhibiting 

herbicides was found in weed samples collected from the North-eastern, North-western and 

South-western part of Poland, especially in case of large areas with a dominance of winter 

cereals cultivation. Some tested populations were also resistant to ACCase inhibitors 

(fenoxaprop-P-etyl and pinoxaden) showing multiple resistance.  

The phenomenon of black-grass resistant to ALS and ACCase inhibiting herbicides after long 

term use was observed in Poland. In generally, mixure of mesosulfuron + iodosulfuron and 

fenoxaprop-P-ethyl or pinoxaden are commonly used to control A. myosuroides for many 

years. In some collected population multiple resistance to ACCase and ALS inhibiting 

herbicides was detected. In the future is expected an increase of resistance of sliky bentgrass 

and black-grass to herbicides from both chemical groups.  

Resistant to sulfonylureas biotypes of cornflower (Centaurea cyanus) appeared in 

Poland. Obtained data indicated that several tested biotypes of C. cyanus were cross-resistant 

to two ALS inhibiting herbicides i.e. tribenuron methyl and chlorsulfuron.  

Knowledge of weed resistance can allow farmers to implement appropriate alternative 

strategies, based on other modes of herbicide action for controlling resistant species. 

 

Odporność chwastów na herbicydy w Polsce – występowanie i badania 

biologiczne 
 

 Obserwowany wzrost odporności chwastów na herbicydy jest związany z takimi 

czynnikami jak: ograniczony płodozmian, jednostronne stosowanie herbicydów o tym samym 

mechanizmie działania oraz uproszczony system uprawy. Problem odporności chwastów w 

Polsce dotyczy głównie gatunków jednoliściennych, takich jak miotła zbożowa (Apera spica-

venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides) i od pewnego czasu owies głuchy (Avena 

fatua). Populacje miotły zbożowej odporne na herbicydy z grupy inhibitorów ALS 

stwierdzono w próbkach pobranych z północno-wschodniej, północno-zachodniej i 

południowo-zachodniej części Polski, szczególnie z dużych areałów, obsiewanych zbożami 

ozimymi. Niektóre badane populacje były również odporne na inhibitory ACCase 

(fenoksaprop-P-etylu i pinoxaden), co potwierdzało powstanie odporności wielokrotnej. 

Do zwalczania wyczyńca polnego generalnie stosuje się herbicydy z grupy 

inhibitorów ALS i ACCase, najczęściej mieszaninę mezosulfuron + jodosulfuron oraz 

graminicydy: fenoksaprop-P-etylowy i pinoksaden. W niektórych zebranych populacjach 

wyczyńca polnego stwierdzono odporność wielokrotną na herbicydy z grupy ACCase i 

inhibitory ALS. Należy spodziewać się dalszego rozszerzania się zjawiska odporności miotły 

zbożowej i wyczyńca polnego na herbicydy z obu grup chemicznych. 

W ostatnim czasie pojawiły się w Polsce także odporne biotypy chabra bławatka  (Centaurea 

cyanus) na herbicydy sulfonylomocznikowe (tribenuron metylowy i chlorosulfuron). 
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Wiedza o odporności chwastów może umożliwić rolnikom wdrożenie odpowiedniej 

strategii ochrony, opartej m in. o stosowanie herbicydów o innych mechanizmach działania w 

celu ograniczania zjawiska uodporniania się chwastów. 

 

 

Weed resistance to herbicides in registration procedure of plant protection 

products  
 

Tadeusz Praczyk 
Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poland 

e-mail: t.praczyk@iorpib.poznan.pl 

 

Weed resistance to herbicides is  a key problem in plant protection nowadays. This 

phenomenon is defined as a naturally occurring, inherited ability of some weed biotypes to 

survive a herbicide treatment that should effectively control a weed population under normal 

use conditions. At present more than 320 weed species developed the resistance to herbicides 

and this number continues to increase worldwide. The registration procedure of plant 

protection products requires that applicants provide information on the possible occurrence 

and development of resistance and also information how this phenomenon can be minimized. 

The EPPO standard PP 1/213(3) Resistance risk analysis describes how the risk of resistance 

can be assessed and managed. 

 

Problem odporności chwastów na herbicydy w procedurze rejestracji środków 

ochrony roślin 
 

Odporność chwastów na herbicydy jest obecnie jednym z kluczowych problemów 

związanych z ochroną upraw przed zachwaszczeniem. Zjawisko to definiowane jest jako 

dziedziczona zdolność pewnych biotypów do przeżycia zabiegu herbicydowego, który w 

normalnych warunkach stosowania skutecznie niszczy populację danego gatunku. Liczba 

gatunków chwastów, u których stwierdzono pojawienie się biotypów odpornych wynosi w 

świecie obecnie ponad 320 i ciągle wzrasta. W procedurze rejestracji środków ochrony roślin 

problem ten jest analizowany. W dokumentacji przedłożonej organowi rejestrującemu 

producent herbicydu musi zamieścić informacje o ryzyku odporności chwastów na dany 

środek oraz sposobach zmniejszenia występowania tego zjawiska. Analiza ryzyka odporności 

przeprowadzana jest według zasad podanych w wytycznych EPPO nr PP 1/213(3) Resistance 

risk analysis. 

 

 

Resistance of wind bentgrass to ALS and ACCase inhibitors in Poland - 

molecular background 

 
Michał Krysiak 

Former PhD student: Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape 

Architecture, WULS-SGGW, Warsaw, Poland 

Currently: Bayer CropScience Poland 

michal.krysiak@bayer.com 

 

Since 2001 numerous biotypes of wind bentgrass resistant to acetolactate synthase 

(ALS) -inhibiting herbicides have emerged in Poland. Forty two biotypes with enhanced 

resistance to these active ingredients were analyzed using molecular techniques: PCR, 
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sequencing and bioinformatic sequence analysis. Some resistant biotypes revealed mutations 

in codons Ala122 and Pro197. The alterations in als gene conferred the ”target-site” resistance 

in Apera spica-venti. However, the majority of analyzed populations did not show any 

mutations in als gene, what suggested the occurrence of other types of resistance. The 

susceptible and resistant to ALS-inhibitors biotypes did not differ in germination time, 

biomass production or chlorophyll content and fluorescence. Some of the biotypes showed 

resistance both to ALS and acetyl-CoA carboxylase inhibitors. No mutations, conferring 

resistance to graminicides, were found. These results suggest metabolic type of resistance. 

The wind bentgrass’ resistance to ALS-inhibiting herbicides is a heterogenous phenomenon 

based on at least 2 independent mechanisms. 

Similar analysis were performed for Alopecurus myosuroides resistant to 

sulfonylureas, which revealed mutations conferring target-site resistance. 

 

Odporność miotły zbożowej na inhibitory ALS i ACCazy w Polsce - podstawy 

molekularne 
 

Od 2001 roku coraz częściej w Polsce pojawiają się biotypy miotły zbożowej 

niewrażliwe na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). Analizie 

molekularnej poddano 42 biotypy uodpornione na pochodne sulfonylomocznikowe. 

Wykorzystując technikę PCR, sekwencjonowanie i bioinformatyczną analizę sekwencji, u 

części biotypów wykryto mutacje kodonów Ala122 i Pro197, warunkujące tzw. odporność „w 

miejscu działania”. W znacznej części biotypów odpornych nie stwierdzono wystąpienia 

mutacji genu als, co sugeruje inny mechanizm odporności.  Biotypy wrażliwe i odporne nie 

różniły się szybkością kiełkowania nasion, akumulacją biomasy oraz zawartością i 

fluorescencją chlorofilu. W biotypach o odporności wielokrotnej – na pochodne 

sulfonylomocznikowe oraz graminicydy – nie stwierdzono mutacji uodporniających rośliny 

na inhibitory ACCazy, co sugeruje wystąpienie odporności metabolicznej na te substancje. 

Odporność miotły zbożowej na inhibitory ALS jest zjawiskiem niejednorodnym, którego 

podłożem są przynajmniej dwa różne mechanizmy. 

W podobny sposób poddano analizie biotypy wyczyńca polnego odporne na pochodne 

sulfonylomocznikowe, u których potwierdzono wystąpienie odporności typu „w miejscu 

działania”. 

 

 

Isothermal calorimetry and FT-Raman spectroscopy - new assessment methods 

of weeds resistance to tribenuron methyl 

 
Diana Saja1, Magdalena Troć2, Andrzej Skoczowski1,2 

1Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow, 30-084 Cracow, Poland 
2Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Science, 30-239 Cracow, Poland 

dianasaja@gmail.com, magda.troc@gmail.com, amskoczowski@gmail.com 

 

The progressive phenomenon of the development of weed resistance is currently a 

major problem for agriculture throughout the world. On the one hand it becomes important to 

search for new chemical compounds, which will provide effective fight against weeds, on the 

other hand the development of methods used for rapid diagnosis of biotypes resistant to 

herbicides. The aim of this study was to examine the usefulness of isothermal calorimetry and 

FT-Raman spectroscopy for rapid assessment of physical and biochemical differences 

between cornflower biotypes with different types of resistance to tribenuron methyl. The 

studies showed that the isothermal calorimetry allows for the estimation of the differences in 
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the heat emission between Centaurea cyanus L. biotypes, both in seedlings as well as adult 

plants. It was further proven that this technique allows the observation of the differences in 

resistance to the herbicide on the plants not treated with herbicides. On the basis of FT-Raman 

spectroscopy supplemented with cluster analysis has shown that the chemical composition of 

the seeds, seedlings and leaves coming from biotypes with varying degree of resistance is 

different, which allows for pre-selection of biotypes without the use of herbicide. In 

conclusion, this study showed that the described methods are useful for determining the 

physiological indicators enabling the classification of cornflower biotypes with varying 

degrees of resistance to tribenuron methyl. 

 

Kalorymetria izotermiczna i spektrometria FT-ramanowska – nowe metody 

oceny odporności chwastów na tribenuron metylowy 
 

Postępujące zjawisko uodparniania się chwastów na herbicydy jest aktualnie 

poważnym problemem rolnictwa na całym świecie. Z jednej strony istotnym staje się więc 

poszukiwanie nowych preparatów umożliwiających skuteczną walkę z nimi, z drugiej zaś 

opracowywanie metod pozwalających na szybką diagnostykę biotypów odpornych na 

stosowane środki chwastobójcze. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie użyteczności 

kalorymetrii izotermicznej oraz spektrometrii FT-ramanowskiej do szybkiej oceny fizycznych 

i biochemicznych różnic pomiędzy biotypami chabra bławatka o różnych typach odporności 

na tribenuron metylowy. W badaniach wykazano, że kalorymetria izotermiczna pozwala na 

oszacowanie różnic w emisji energii cieplnej pomiędzy biotypami Centaurea cyanus L., 

zarówno u siewek jak i dorosłych roślin. Ponadto wykazano, że technika ta pozwala na 

zaobserwowanie różnic w odporności u roślin jeszcze przed potraktowaniem środkami 

chwastobójczymi. Przy użyciu spektrometrii FT-ramanowskiej, uzupełnionej o analizę 

skupień wykazano, że skład chemiczny nasion, siewek i liści pochodzących od biotypów 

o różnym stopniu odporności jest odmienny, co pozwala na wstępną selekcję biotypów bez 

konieczności stosowania herbicydu. Reasumując, niniejsze badania dowiodły, że opisywane 

metody są przydatne do wyznaczania fizjologicznych wskaźników umożliwiających 

klasyfikację biotypów chabra bławatka o różnym stopniu odporności na tribenuron metylowy. 

  

The main outcomes of the Minisymposium are 

(i) Providing update information on progress in research focused on herbicides inhibiting 

acetolactate synthase  
(ii) Current assessment of the scale of herbicides resistance in Poland, its comparison with 

problems presented by invited world leading weed scientist.   

(iii) Discussion on prediction of possible scenarios of further development of weeds resistance 

to herbicides and focusing  on possibility to cope with it. 

(iv) Establishing new scientific contacts with researchers both from Poland and France:. 

- Prof. S. Gawroński and Dr M. Stankiewicz have got  an offer from prof. T. Praczyk 

and prof. R. Kierzek for cooperation in a/ confirmation of resistance, on molecular 

level, of the resistance recorded either in fields or on whole plants in lab and b/  

identification of the type of resistance (target site or enzymatic or both)  

- it was decided that Dr M. Stankiewicz-Kosyl will visit, this year, Dr H. Darmency 

INRA, UMR1347 Agroécologie, Dijon, France. 

(v) During discussions with prof dr J. Gressel it came  out that it would be good to establish 

contacts and possibly cooperation with  dr Robert Edwards from Centre for Novel 

Agricultural Products, Department of Biology, University of York, UK. Aftermath of the 

Minisympsoium a contact has been established, correspondence is in progress and study 
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visit of prof. S.W. Gawronski and dr M. Stankiewicz-Kosyl to discuss details of the 

collaborative activity is planned in near future.  

 

Conclusion: The Minisymposium was a good platform for renewal and establishing new 

contacts, enhancement of research and networking capacity of Micro-ecology research teams 

and increased visibility of our team.   

 

 

LIST OF PARTICPANTS: 
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SOME PHOTOS: 

 

Dr Joanna Gałązka and MSc Urszula Krasieńko - Reception desk of the Minisymposium 
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Just before start 

 

Opening  of the minisymposium – prof. dr Stanislaw Gawronski 
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Welcome address by prof. dr  Kazimierz Banasik – Rector’s Attorney for International 

Research Projects 

 

Introduction to the Warsaw Plant Health Initiative of the 7 FP REGPOT projects – prof. dr 

Zbigniew Dąbrowski 
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Prof. dr  Stanislaw Gawronski - presentation on history of developing resistance to herbicides  

in Poland 

 

Prof. dr Jonathan Gressel  - presentation on why repeat mistakes? 
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Prof.  J. Gressel and prof.  S.W.  Gawronski  – look back to 1995-56 on cooperation within 

AID program run together 

 

Prof. dr Henry Darmency – presentation on crop cvs resistant to herbicides 
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Prof. dr Roman Kierzek during presentation on actual problems of weeds resistance in Poland 

 

Prof. dr Tadeusz Praczyk – presentation on herbicides registration procedures  
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Dr Michal Krysiak  - presenting results on wind bentgrass to ALS inhibitors with molecular 

background 

 

Dr Magdalena Troc presenting new methodological approach in study on weed resistance to 

herbicides – FT Raman spectroscopy 
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Some participants in Minisymposium 
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Delivarable D4.1.2. 

 

Report On Workshop 1st   
 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF ALS GENE MUTATION -1st Workshop in 

Polish MOLEKULARNA IDENTYFIKACJA MUTACJI W GENIE ALS 

 

01.03.2013 

 

As already mentioned  in case of workshop, in which good understanding and high 

precession are essential for practical performing of the molecular identification of mutation 

in als gene, the  material with theory and especially of protocols were provided in Polish. 

were in Polish. 

PROGRAM 

 

01.03.2013, Warsaw, Poland 

 

9:00 - 9:20 Opening of the workshop 
Prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński 

 

9:20 - 12:20 Isolation of genomie DNA of wind bentgrass with CTAB according to 

modified  metod of  Doyle i Doyle (1987) -  lab practicum  
Dr inż. Arkadiusz Przybysz, mgr inż. Elżbieta Szalacha 

 

10:30 - 11:00 DNA isolation from plant tissues – lecture  

Dr inż. Arkadiusz Przybysz 

 

12:20 - 15:00 Amplification of A domen of  als gen of wind bentgrass using PCR 

method – lab practicum 

Dr inż. Arkadiusz Przybysz, dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl,  

mgr inż. Elżbieta Szalacha 

 

13:00 - 13:30 Amplification of DNA fragment with PCR method –lecture  

Dr inż. Arkadiusz Przybysz, dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl   

 

13:30 - 14:45       Lunch 

 

15:00 - 16:30 Visualization of PCR products by electrophoresis with agarose gel – lab 

practicum  with UV light using ethidium bromide 
Dr inż. Arkadiusz Przybysz, mgr inż. Elżbieta Szalacha 

 

15:30 - 16:00   Visualization of PCR products by electrophoresis with agarose gel - 

lecture 

Dr inż. Arkadiusz Przybysz 

 

16:30 - 17:00 Comments on received results 

Dr inż. Arkadiusz Przybysz 

 

Around 17:00 Discussion and closing of the workshop 

Prof. dr hab. Helena Gawronska   
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Izolacja genomowego DNA miotły zbożowej z wykorzystaniem odczynnika 

CTAB według zmodyfikowanej metody Doyle i Doyle (1987) – practicum 
Dr inż. Arkadiusz Przybysz, mgr inż. Elżbieta Szalacha 

 

Procedura: 

Participants were informed on safety roles that they should follow when working in lab  

and in any case when an danger could arise they were warned. 

 Every participant was working individually starting from collecting plant material 

samples, trough every step  up to DNA amplification products visualization.  Samples that 

were successfully isolated, amplified and visualized DNA will be sent to sequencing (on the 

cost of organizers) and results will be sent to participants. 

 

1. Przygotowanie roztworu ekstrakcyjnego z zastosowaniem CTAB (bromek 

heksadecylotrimetyloamoniowy): 

 

 

Roztwory wyjściowe: 

Roztwór Masa molekularna (g/M) Stężenie i pH 

Tris  121.10    1.0 M, pH 8.0 

EDTA  372.20    0.2 M, pH 8.0 

NaCl    58.44    5.0 M 

 

Skład mieszaniny ekstrakcyjnej: 

Odczynnik Stężenie  Stężenie końcowe Na 10 prób 

1. Tris  1.0 M  100 mM   1.0 ml 

2. EDTA 0.2 M    20 mM   1.0 ml 

3. NaCl  5.0 M      1.4 M   2.8 ml 

4. H2O        5.0 ml 

5. CTAB       4%   400 mg 

6. β-merkaptoetanol*      0.2%     20 ul 

 

Umieść kolbę na mieszadle magnetycznym i dodaj odczynniki 1, 2, 3 oraz 4, zaczynając od 

H2O. Następnie powoli, małymi ilościami dodaj odważony CTAB. Pozostaw na mieszadle do 

całkowitego rozpuszczenia. 

Ważne: przygotowując bufory zawsze używamy wody miliQ (18.2 MOhm) (Maxima).  

Bufor przygotowany wcześniej można przechowywać w lodówce (+4o). 

 *β-merkaptoetanol dodajemy tuż przed użyciem buforu, zawsze pod wyciągiem i zachowując 

szczególną ostrożność. 

2. Przygotowanie mieszaniny chloroform – alkohol izoamylowy w stosunku 24:1: 

Odczynnik  Stosunku  Na 10 prób 

Chloroform*  24:25   11.5 ml 

Alkohol izoamylowy 1:25              0.5 ml  

*UWAGA: chloroform jest szkodliwy dla zdrowia! 

Jeżeli mieszanina chloroform – alkohol izoamylowy jest przygotowany wcześniej powinna 

być trzymana pod wyciągiem. 

3. Roztwór do płukania DNA 

Odczynnik Stężenie 

wyjściowe 

Stężenie końcowe 

Etanol 96 % 76% 

pH 8.0-8.3 
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4. Przygotuj stanowisko do pracy z ciekłym azotem i utrzyj materiał roślinny.  

Ciekły azot należy wlać do 1.5 ml probówek typu Eppendorf albo moździerza i ucierać 

materiał roślinny do otrzymania drobnego proszku, odpowiednio szklaną bagietką lub 

tłuczkiem. Próby muszą cały czas być zmrożone, nie można dopuścić do ich rozmrożenia. 

Jeżeli potrzeba należy użyć więcej ciekłego azotu.   

Jeżeli próby ucierane są w 1.5 ml probówkach typu Eppendorf powinny być one umieszczone 

w statywie, w schłodzonym styropianowym pojemniku. 

5. Podpisz i zważ nowe probówki, do każdej odważ 150-200 mg utartej tkanki roślinnej.   

Od tego momentu pracuj pod wyciągiem. 

6. Dodaj β-merkaptoetanol do wcześniej przygotowanego buforu ekstrakcyjnego. Zakryj 

kolbę folią aluminiową i trzymaj pod wyciągiem.  

Uwaga: β-merkaptoetanol jest substancją bardzo szkodliwą!  
7. Do każdej próby dodaj 600 - 800 µl buforu ekstrakcyjnego. Wymieszaj dobrze i inkubuj w 

65oC przez minimum 30 min, w łaźni wodnej lub termobloku. 

8. Wiruj próby przy 12000 rpm przez 10 min, przenieś górną fazę do nowych probówek. 

9. Dodaj do próby taką samą objętość mieszaniny chloroform – alkohol izoamylowy (24:1), 

ostrożnie mieszając przez 10 – 15 min.  

Uwaga: chloroform jest szkodliwy! 

10. Wiruj przy 12000 rpm przez 5 min. 

11. Przenieś górną fazę do nowych probówek. 

12. Dbaj 0.7 objętości zimnego izopropanolu (-20°C), mieszaj delikatnie. 

13. Wiruj przy 12000 rpm przez 5 min.  

 14. Ostrożnie wylej izopropanol. Jeżeli to niezbędne należy użyć pipety aby usunąć resztki 

izopropanolu. Sprawdź czy DNA znajduje się w probówce. 

15. Dodaj 100 µl roztworu do płukania DNA, delikatnie wymieszaj. 

16. Wiruj przy max obrotach przez 2 min. 

17. Wylej roztwór płuczący i osusz DNA. 

18. Rozpuścić DNA w 100 µl H2O.  

19. Sprawdzenie jakości i ilości DNA metodą spektrofotometryczną. 
 

 

 

Izolacja DNA z materiału roślinnego – wykład (lecture) 
 

Arkadiusz Przybysz 

Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and 

Landscape Architecture, WULS-SGGW, Nowoursynowska 159, Warsaw, Poland 

arkadiusz_przybysz@sggw.pl 

 

 Celem izolacji DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) jest uzyskanie jak największej 

ilości DNA genomowego, o jak najwyższej jakości i czystości.  

 DNA izolowane może być z każdego organu roślinnego, ale najlepiej do tego celu 

nadają się młode części roślin, nieuszkodzone i nieporażone przez patogeny. Młode komórki 

roślinne mają małe wakuole, ściany komórkowe są słabo zdrewniałe, a zawartość 

polisacharydów oraz polifenoli jest niewielka. Aby izolacja powiodła się DNA musi być 

izolowane tuż po pobraniu materiału roślinnego lub, jeżeli jest to niemożliwe, musi być on 

błyskawicznie schłodzony i przechowywany do czasu izolacji w niskiej temperaturze (nawet -

80°C). 
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 Pierwszym etapem izolacji DNA jest homogenizacja materiału roślinnego, która ma na 

celu fizyczne uszkodzenie ścian komórkowych i uwolnienie zawartości komórek. 

Homogenizację najczęściej wykonuje się poprzez ucierania tkanki roślinnej w ciekłym azocie 

na jednolity, bardzo drobny proszek. Następnie błony komórkowe rozpuszczane są przez 

detergenty zawarte w buforach ekstrakcyjnych (np. CTAB czy SDS). Obecny w buforze 

EDTA chroni DNA przed działaniem enzymów o działaniu nukleolitycznym poprzez 

chelatowanie jonów magnezu, które są naturalnymi kofaktorami większości nukleaz. β-

merkaptoetanol również blokuje nukleazy, a ponadto usuwa polifenole i białka. Jeżeli 

otrzymane DNA dalej jest zanieczyszczone białkami należy zastosować Proteinazę K lub 

mieszaninę chloroform – alkohol izoamylowy. Czyste DNA wytrącane jest za pomocą 

zimnego izopropanolu i płukane alkoholem etylowym.    

 Ostatnim etapem izolacji DNA jest sprawdzenie, najczęściej metodami 

spektrofotometrycznymi, jego jakości i ilości.  

 Otrzymane wysokiej jakości wysokocząsteczkowe DNA genomowe należy 

przechowywać w niskich temperaturach i chronić przed zbyt częstym zamrażaniem i 

rozmrażaniem, ponieważ DNA ulega fragmentacji i preparat traci na jakości. 

 

 

Amplifikacja domeny A genu als miotły zbożowej metodą PCR -  practicum 
dr inż. Arkadiusz Przybysz, dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl, mgr inż. Elżbieta Szalacha 

 

Procedura:  

 

1. Przygotuj mieszaninę reakcyjną (bez wyizolowanego wcześniej DNA!) na odpowiednią 

liczbę prób, zaczynając od H2O. Następnie mieszaninę należy „rozpipetować” (28 μl na 

próbę) do podpisanych probówek i dodać DNA.  

  

Skład mieszaniny reakcyjnej PCR:  

Składnik Stężenie 

początkowe 

Stężenie 

końcowe 

Ilość [μl]  

na 1 

reakcję 

Bufor HF + MgCl2 10x 1x 3 

dNTP Mix 10 mM 0.2 mM 0.6 

Starter A3-F 50 pM μl-1 0.8 μM 0.5 

Starter A3-R 50 pM μl-1 0.8 μM 0.5 

CES 5x 20% 6 

HF PCR enzyme 

mix* 

5 u μl-1 1 u/30 μl reakcji  0.2 

DNA (matryca) 100 ng μl-1 200 ng/30 μl 

reakcji 

2 

H2O   17.2 

* dodajemy zawsze na końcu! 

 

 

2. Umieść probówki w cyklerze i wystartuj odpowiedni program.     

Warunki reakcji PCR: 

Etap Temperatura [°C] Czas Ilość 

cykli 

Denaturacja 

wstępna 

94 5 min x 1 
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Denaturacja 95 1 min  

Przyłączenie 

starterów 

63 30 sek x 40 

Wydłużanie 

łańcucha 

72 30 sek  

Wydłużanie 

końcowe 

72 10 min x 1 

 

3. Sekwencje zastosowanych starterów: 

A3-F  AAG GGC GCC GAC ATC CTC 

A3-R  CGA GGT AGT TGT GCT TGG TGA 

4.  Produkty PCR mogą być przechowywane w temp -20°C 

 

 

Amplifikacja fragmentu DNA metodą PCR - wykład (lecture) 

 
Dr inż. Arkadiusz Przybysz, dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl, 

 
Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape 

Architecture, WULS-SGGW, Nowoursynowska 159, Warsaw, Poland 

arkadiusz_przybysz@sggw.pl 

 

 Amplifikację, czyli powielenie, wybranego fragmentu DNA wykonuję się z 

zastosowaniem techniki PCR (ang. Polymerase Chain Reaction). Technika ta opracowana w 

latach 80-tych ubiegłego wieku zrewolucjonizowała biologię molekularną, a jej twórcy 

uhonorowani zostali nagrodą Nobla.  

 Technika PCR polega na replikacji DNA in vitro w urządzeniu zwanym 

termocyklerem. Jako matrycę dla reakcji wykorzystuje się jednoniciowe DNA. Innymi, 

niezbędnymi komponentami reakcji są enzym polimeraza DNA, startery (primery) oraz 

trójfosforany deoksynukleotydów (dNTP). Polimeraza DNA to enzym katalizujący syntezę 

komplementarnej nici DNA (w kierunku 5' to 3'), którego dodatkowymi zaletami jest 

niezwykła dokładność oraz nie uleganie degradacji w wysokiej temperaturze. Startery, które 

muszą zostać zaprojektowane indywidualnie dla każdego powielanego fragmentu DNA, 

umożliwiają rozpoczęcie pracy polimerazy DNA oraz określają unikalny wycinek DNA, 

który ma zostać amplifikowany. Trójfosforany deoksynukleotydów stanowią substrat reakcji i 

tym samym budulec do stworzenia nowej nici DNA. 

 Reakcja PCR składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest denaturacja DNA, w 

której DNA w wyniku działania wysokiej temperatury (90 - 95°C) dzielone jest na dwie 

pojedyncze nici. Następnym etapem jest przyłączanie starterów do sekwencji DNA 

oskrzydlających gen mający ulec namnożeniu. Startery łączą się z jednoniciowym DNA w 

temperaturze 40 - 60°C. Ostatnim etapem reakcji PCR jest wydłużanie starterów, tym samym 

budowa nowej nici DNA, przez sukcesywne dołączanie dNTP w temperaturze 72°C, a proces 

ten jest katalizowany przez polimerazę DNA. Te 3 etapy, trwające określony czas, stanowią 

cykl, a powtórzenia takich cykli prowadzą do amplifikacji DNA. Cykl taki powtarza się 

wielokrotnie, a po n cyklach otrzymuje się teoretycznie 2n dwuniciowych cząsteczek DNA 

będących dokładnymi kopiami sekwencji zawartej pomiędzy starterami. 

 Metoda PCR pozwala na powielenie interesującego nas fragmentu DNA, nawet jeżeli 

ilość materiału wyjściowego jest bardzo limitowana. Technika ta, mimo swojej prostoty i 

powszechności stosowania wymaga od badacza dużej wiedzy i odpowiedniego wyposażenia.  
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Wizualizacja produktów PCR za pomocą elektroforezy na żelu 

agarozowym - practicum 
dr inż. Arkadiusz Przybysz, mgr inż. Elżbieta Szalacha 

Procedura:  

 

Przygotowanie żelu (1.5%) do elektroforezy: 

1. Odważyć 300 mg agarozy i rozpuścić w 25 ml buforu TBE (5 ml buforu stężonego + 45 ml 

H2O miliQ). 

 

Skład buforu TBE 10x: 

Odczynnik Ilość 

Tris 108 g 

Kwas borowy 55 g 

EDTA 9.3 g 

H2O 1000 ml 

pH 8.0 ustawiane z NaOH  

 

2. Zlewkę/kolbę z roztworem włożyć do mikrofalówki na około 2 min, aż do całkowitego 

rozpuszczenia agarozy.  

3. Pozostawić roztwór na około 5 min, do schłodzenia do około 65°C. 

4. Dodać 1μl bromku etydyny, wymieszać delikatnie. 

Uwaga: bromek etydyny jest substancją szkodliwą! 

5. Wylać żel do wcześniej przygotowanego statywu, usunąć pęcherzyki powietrza (np. 

końcówką do pipet) i umieścić grzebień. 

6. Pozostawić żel do zastygnięcia: 10 min w temperaturze pokojowej, a następnie 15 min. w 

lodówce. 

7. Po zastygnięciu wyjąć grzebień z żelu, a żel umieścić w pojemniku do elektroforezy. 

8. Żel zalać buforem TBE (rozcieńczonym). 

 

Przygotowanie prób do elektroforezy w żelu agarozowym: 

1. Przygotowanie markera wielkości DNA: 

a. Do probówki typu Eppendorff (objętość 0.2 ml) dodać 1μl markera 100 bp Ladder DNA, 

2 μl obciążnika (loading buffer) oraz 7 μl wody dejonizowanej. 

b.  Dokładnie wymieszać i 10 μl nałożyć na żel w pierwszej studzience. 

 

2. Przygotowanie prób: 

a. pobrać 10 μl mieszaniny po reakcji PCR i przenieść do nowego Eppendorfa na 0.2 ml, 

dodać 2 μl obciążnika i dokładnie wymieszać. 

b. na żel nakładać po 10 μl mieszaniny. 

 

Elektroforezę prowadzić przez 40 min przy napięciu 90 V. 

 

Wizualizacja otrzymanych wyników: 

Żel po zakończonej elektroforezie umieszczamy w archiwizatorze zdjęć  

i archiwizujemy otrzymany wynik. 
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Wizualizacja produktów PCR za pomocą elektroforezy na żelu 

agarozowym – wykład (lecture) 

 
dr inż. Arkadiusz Przybysz 

Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape 

Architecture, WULS-SGGW, Nowoursynowska 159, Warsaw, Poland 

arkadiusz_przybysz@sggw.pl 

 

Elektroforezę, czyli ruch naładowanych elektrycznie cząstek rozpuszczonych bądź 

zawieszonych w roztworze elektrolitu w polu elektrycznym pod wpływem przyłożonego 

napięcia, wykorzystuje się w biologii molekularnej w celu rozdzielenie mieszaniny związków 

chemicznych, w tym DNA, na możliwie jednorodne pod względem wielkości frakcje. 

Do najbardziej popularnych typów elektroforezy należy elektroforeza w żelu 

agarozowym. Żele agarozowe przygotowywane są z agarozy i stosowane do rozdzielania 

fragmentów DNA powyżej 50 par zasad. Agaroza to polisacharyd otrzymywany przez 

oczyszczanie z agaru jadalnego, substancji wytwarzanej z glonów krasnorostów. Jest ona 

bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie, a w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. 

Ujemnie naładowana cząsteczka DNA „wędruje” w żelu agarowym, pod wpływem 

przyłożonego napięcia, w kierunku od elektrody ujemnej do dodatniej. Dystans, jaki 

przebywa DNA, jest odwrotnie proporcjonalny do jego wielkości, a prążki zlokalizowane w 

równych liniach odpowiadają fragmentom DNA o zbliżonej lub niemal identycznej długości. 

Zastosowanie wzorca wielkości DNA pozwala na określenie wielkości fragmentów 

znajdujących się na żelu.  

Wizualizacja DNA w żelu agarozowym jest możliwa dzięki zastosowaniu bromku 

etydyny, organicznego związku chemicznego, który interkaluje w DNA. Pod wpływem 

promieniowania UV bromek etydyny fluoryzuje w kolorze różowo-pomarańczowym. 

 

 

Sekwencjonowanie mutującej domeny A genu als - lecture 
dr inż. Arkadiusz Przybysz 

 

Ostatnim etapem identyfikacji mutacji w genie als miotły zbożowej (Apera spica-

venti L.) jest sekwencjonowanie oczyszczonych produktów PCR. Uzyskane sekwencje 

nukleotydowe przepisuje się następnie na sekwencje aminokwasowe w dedykowanych do 

tego celu programach i porównuje w programie Clustal W. 

            Poniżej zamieszczone są przykładowe sekwencje nukleotydowe biotypów wrażliwych 

(góra) i odpornych (dół) miotły zbożowej, pochodzące z pracy doktorskiej dr Michała 

Krysiaka. 
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UWAGA: Różna numeracja kodonów w dwóch wykresach wynika z nadawania numerów przez program 

FinchTV. Pełni ona jedynie funkcję orientacyjną. Pozycja szukanego kodonu w sekwencji oglądanej w FinchTV 

zależy od miejsca, w którym program uznał sekwencję za czytelną. 

 

Samples that were, during practicum, successfully isolated, amplified and visualized 

DNA will be sent to sequencing (on the cost of organizers) and results will be sent to 

participants. 

 

Dyskusja i zakończenie 

Prof. dr hab. H. Gawronska 

 

Topic of the Workshop was closely related to the Minisymposium performed the previous day 

quite a few questions were asked  by participants during discussion at the end of the 

Workshop. These questions  related both to methodology and importance of such studies for 

the recognition and confirming of the type of resistance. During discussion participants 

expressed their thanks to organizers, they showed satisfaction for being individually exposed 

to conducting of the whole procedure practically (see examples below in italic). Certificates 

of participation in the Workshop were given to every participant. 

 Magdalena Troć: Hello, Arek thanks for materials and for showing that it is possible to 

become friends with molecular biology :) Regards 

 Andrzej Brachaczek: Thank you very much, congratulations of perseverance.  

 Marta and Arkadiusz: Congratulation of great passion and the skill of transfer of the 

knowledge. In remembrance I send photos which you can share with participants.Regards, 
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Thank you very much for materials and excellent organization of the symposium and 

workshop! Regards 

 Justyna Rezmerska-Piętka: Mr. Arek, Thank you for the materials. Workshop was very 

well organized and I really enjoy it. Thank you again for your time in the classroom. 

Fortunately you did not do exam at the end :) Regards 

 Joanna Kaczmarek: Good day Mr. Arkadiusz, Thank you very much. The course was 

really perfectly organized. Congratulations of professionalism! Yours sincerely. 

 

Main outcomes of the Workshop are as followed: 

 

(i) introduction to participants molecular techniques used for identification of  

resistance to herbicides  

(ii) facilitating of better understanding of and communication on phenomenon of 

resistance to herbicides between scientists, agronomy advisers and herbicides 

distributors  

(iii) demonstrating to participants importance and validity of molecular techniques in 

herbicide resistance.   

 

 

LIST OF PARTICIPANTS: 
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SOME PHOTOS: 

 

During Workshop – lab practicum 

 

All participants are working individually 
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Do we really have the DNA in the tube? 

 

Introduction to molecular identification of mutation - lecture 
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