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Laboratorium Biologii Molekularnej (LBM) w Instytucie Badawczym Leśnictwa pro-
wadzi szeroki zakres prac laboratoryjnych o charakterze naukowo-badawczym i prak-
tycznym. Analizy z zakresu diagnostyki molekularnej wykonywane są za pomocą spe-
cjalistycznych urządzeń takich, jak: sekwenatory kapilarne 3500 Genetic Analyzer 
(LifeTechnology™) i CEQ 8800 (Beckman-Coulter®), termocyklery (Veriti®, Bio-
Rad®), Step One Plus real-time PCR (LifeTechnology™), spektrofotometr Nano-
Drop® ND-1000 i elektroforeza chipowa (Bioanalyser®). 

Analizy porównawcze DNA drewna wykonywane są od 2009 r., dostarczając 
mocnych dowodów w procesach sądowych przeciwko sprawcom kradzieży drewna. 
Dzięki oryginalnej procedurze opracowanej w LBM IBL wyniki analizy profili DNA 
dostarczonych prób materiału dowodowego (drewno, igły, liście, nasiona) i mate-
riału porównawczego (pniaki w lesie) określane są z dużym, ok. 100% prawdopo-
dobieństwem. Gatunki objęte badaniami to: sosna zwyczajna, sosna limba, świerk 
pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, olsza czarna, brzoza 
brodawkowata, jodła pospolita, modrzew japoński i europejski, jesion wyniosły, grab 
pospolity i klon jawor.

Zastosowanie markerów DNA organellowego umożliwia precyzyjne określenie 
przynależności taksonomicznej oraz wykrycie mieszańców międzygatunkowych 
w obrębie gatunków modrzewia Larix spp. i topoli Populus spp.

Dzięki możliwości szybkiej i precyzyjnej identyfikacji inwazyjnych patogenów 
w szkółkach i drzewostanach, analizy DNA są przydatne w praktyce ochrony lasu, 
przyczyniając się do zachowania trwałości i różnorodności ekosystemów leśnych. Glo-
balizacja handlu i obserwowane zmiany klimatyczne sprzyjają niekontrolowanemu 
rozprzestrzenianiu się obcych, inwazyjnych gatunków szkodników owadzich (niceni) 
i patogenów (grzybów, lęgniowców). Dzięki technice analizy DNA (qPCR) opracowa-



nej dla ośmiu gatunków Phytophthora (P. alni, P. cactorum, P. plurivora, P. lacustris, 
P. hungarica, P. megasperma, P. quercina, P. pseudosyringae) możliwa jest weryfikacja 
zdrowotności sadzonek. Na podstawie analizy qPCR i sekwencjonowania wykrywamy 
również obecność groźnych patogenów grzybowych z rodzaju Heterobasidion, Chala-
ra i Dothistroma. 

Działania te wpisują się w aktywną integrowaną ochronę roślin zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE.


