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TVORBA VÝCHOZÍCH ŠLECHTITELSKÝCH MATERIÁLŮ
Druhy rodu Solanum tvoří početnou skupinu, která má
vytvořený systém odolnosti různým faktorům prostředí. Poznání mechanizmů rezistence je základem vytvoření šlechtitelských strategií. Proces šlechtění nových
materiálů je však komplikován reprodukčními bariéra-

mi, které v přírodě slouží jako prostředek k zachování
identity jednotlivých druhů. K překonání nekřížitelnosti
jsou proto vyvíjeny techniky, které přispívají k využití
druhové rozmanitosti. Kromě toho jsou k dispozici metody pro usnadnění selekce v procesu šlechtění.

Intermediární charakter somatických hybridů
(zleva: S. tuberosum, dva somatické hybridy, S. verrucosum)

HAPLOIDNÍ ROSTLINY

kultivace prašníků
kultivace
izolovaných
pylových zrn
kultivace semeníků
nebo izolovaných
neoplozených vajíček

partenogeneze
u tetraploidních
S. tuberosum
rostlin – navození
vývoje semene
z neoplozených
vajíček

Aplikace mitotického jedu v podmínkách in vitro

jednosměrná sexuální
polyploidizace pomocí
neredukovaných (2n)
samčích nebo samičích
gamet:
4x(4EBN) × 2x(2EBN)
obousměrná sexuální
polyploidizace pomocí
neredukovaných (2n)
samčích nebo samičích
gamet:
2x(2EBN) × 2x(2EBN)
somatická polyploidizace –
regenerace pletiv
po ošetření mitotickými jedy

TETRAPLOIDNÍ ROSTLINY

Schéma postupů při manipulaci ploidie

Intermediární charakter listů somatických hybridů
(zleva: S. tuberosum, somatický hybrid, S. pinnatisectum)

Intermediární charakter květů somatických hybridů
(zleva: S. tuberosum, somatický hybrid, S. pinnatisectum)
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Ukázka odlišné morfologie listů a květů diploidní (vlevo)
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tbr cv. Bionta

Ukázka výstupu z měření ploidie průtokovým cytometrem
(originál J. Bartoš)

tbr cv. Keřkovské
rohlíčky

tbr cv. Asterix

Grafické znázornění úrovně rezistence k Phytophthora
infestans u a dvou kontrolních odrůd S. tuberosum, kulturního a planého rodiče a u deseti somatických hybridů (LGR
znázorňuje úroveň rezistence, IE vyjadřuje míru infekce)
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hybridnosti pomocí
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(zleva: kulturní rodič,
planý rodič,
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hybridů,
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Ukázka prokázání hybridnosti pomocí analýzy
mikrosatelitů (originál J. Patzak)
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