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Mendel Centenary Congress – MCC-2000  

Mendel Centenary Congress odbył się w dniach 7–10 marca 2000 roku  
w Brnie w Republice Czeskiej. Zgromadził blisko 390 specjalistów z zakresu 
genetyki i hodowli roślin z wielu ośrodków badawczych Europy oraz z Towa-
rzystwa im. Mendla w Japonii. Odbywał się pod hasłem „100 lat genetyki  
w hodowli roślin – Mendel, mejoza, markery”. Organizatorami Kongresu był 
Uniwersytet Mendla w Brnie i Niemieckie Towarzystwo Hodowli Roślin (GPZ). 
Podczas Kongresu zaprezentowano 36 referatów naukowych w 6 sesjach: 
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sesja historyczna, 
genetyka mendlowska — zasady i jej zastosowanie w hodowli, 
mejoza — mechanizm i kontrola genetyczna, 
rozmnażanie roślin — zastosowanie w hodowli, 
genom roślinny — struktura molekularna i jej funkcje, 
dziedziczenie niemendlowskie. 

Obok sesji plenarnych odbywały się sesje plakatowe, na których zaprezento-
wano 217 plakatów w 15 sekcjach: 

historyczna, 
genetyka mendlowska, 
krzyżowanie oddalone, 
techniki in vitro, 
haploidy i poliploidy, 
mutanty i mutageneza, 
chromosomy, 
cytogenetyka, 
sprzężenie i mapowanie, 
dziedziczenia niemendlowskie,  
pule genetyczne,  
hodowla, 
cechy ilościowe, 
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choroby i odporność, 
analizy podstawowe DNA.  

W sesji zamykającej MCC-2000 ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy 
plakat. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali medale pamiątkowe.  

W wykładach i na plakatach poruszano zagadnienia dotyczące takich roślin jak: 
zboża, motylkowe, okopowe, oleiste: rzepak, słonecznik, mak, len oraz warzywne. 

W grupie plakatów poruszających problemy hodowli roślin oleistych przed-
stawiono zagadnienia samoniezgodności, mrozoodporności rzepaku oraz różnych 
typów odmian mieszańcowych uprawianych w Republice Czeskiej.  

Doniesienia w tej dziedzinie dotyczyły nie tylko tradycyjnych metod hodowli, 
ale przede wszystkim dynamicznie rozwijających się badań na poziomie moleku-
larnym. Na uwagę zasługuje rozwój metod cytogenetyki molekularnej: metody 
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) i genomowej hybrydyzacji in situ 
(GISH), które pozwalają na znacznie dokładniejszą analizę oraz identyfikację 
chromosomów gatunków Brassica, a także przynoszą nowe informacje o strukturze 
genomu i jego zmianach w procesie ewolucji. Ponadto genomowa hybrydyzacja in 
situ pozwala rozróżnić genomy rodzicielskie w jądrach mieszańców między-
gatunkowych i międzyrodzajowych, jak również obok metody FISH wykorzysty-
wana jest przy tworzeniu map fizycznych genomów roślinnych. 

W obrębie badań nad tworzeniem map genetycznych wyróżniły się donie-
sienia dotyczące podjęcia badań nad opracowaniem mapy genetycznej maku 
Papaver somniferum L. przy użyciu markerów molekularnych typu RAPD i AFLP 
oraz mapy Brassica oleracea w oparciu o mapę utworzoną przy pomocy markerów 
RLFP dla Arabidopsis thaliana.  

Interesujący był także plakat o wykorzystaniu żelu poliakrylamidowego  
w analizach izoenzymatycznych do identyfikacji genu restorera dla systemu 
genowo-cytoplazmatycznej męskiej niepłodności CMS ogura. Prace takie są reali-
zowane w naszym Instytucie, ale tylko z wykorzystaniem żelu skrobiowego. Jest  
to metoda umożliwiająca szybką selekcję linii restorerów dla tego systemu. 

Przedstawiono ponadto wyniki badań nad odpornością roślin na suchą zgni-
liznę krzyżowych, choroby wirusowe, a także próbę przeniesienia odporności na 
nicienie (Heterodera schachtii) z rzodkwi do rzepaku. 

Zaprezentowane podczas Kongresu doniesienia i plakaty pokazały, że badania 
nad roślinami rolniczymi i warzywnymi prowadzone są kompleksowo, w szerokim 
zakresie, z wykorzystaniem metod genetyki klasycznej, genetyki ilościowej oraz 
biotechnologii i najnowocześniejszych metod biologii molekularnej.  
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