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oordynacj¹ tego numeru „Biotechnologii” zajê³a siê Pani
doc. Ma³gorzata Korbin z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach, która podjê³a siê opracowania kolejnych, wybranych artyku³ów prezentowanych w trakcie III Kongresu Biotechnologii w Poznaniu w 2007 r. oraz innych publikacji.
Dominuj¹c¹ tematyk¹ tego numeru s¹ techniki in¿ynierii genetycznej w odniesieniu do roœlin uprawnych. Dla wiêkszoœci
z nas nadal pozostaje zaskoczeniem, ¿e 99% obszarów uprawnych roœlin genetycznie zmodyfikowanych na cele produkcyjne
stanowi¹ tylko cztery roœliny: soja, kukurydza, rzepak i bawe³na,
które charakteryzuj¹ siê dwoma cechami: odpornoœæ na herbicydy uniwersalne i szkodniki owadzie. Warto równie¿ zwróciæ
uwagê, ¿e w 2007 r. uprawy transgeniczne by³y realizowane
w 23 krajach przez 12 mln rolników na powierzchni 114 mln ha
(w 2006 r. by³o 102 mln ha). W tym kontekœcie zwraca uwagê
niewielki zakres komercjalizacji roœlin sadowniczych.
Obok zagadnieñ zwi¹zanych z hodowl¹ Autorzy tekstów
w tym numerze omawiaj¹ równie¿ kwestie wykorzystania in¿ynierii genetycznej do bioremediacji poprzez rozk³ad zwi¹zków
aromatycznych czy te¿ fitoremediacjê. Ochrona œrodowiska naturalnego jest przedmiotem troski biotechnologów od dawna.
Dlatego ta problematyka stosunkowo czêsto znajduje odzwierciedlenie na naszych ³amach.
Interdyscyplinarnoœæ biotechnologii jak i wzajemne powi¹zanie pozornie bardzo zró¿nicowanych zagadnieñ jest jednoznaczna. Problemy analizowane w pracach przegl¹dowych, te ju¿
wzmiankowane, jak równie¿ wykorzystanie metod biologicznych w zwalczaniu nicieni czy te¿ stymulacja wzrostu roœlin, ilustrowane s¹ pracami eksperymentalnymi, m.in. wykorzystanie
markerów molekularnych, tworzenie kalusa czy te¿ kinetyka
wzrostu biomasy.
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Dla naszej gospodarki krytyczne znaczenie ma rozwój rodzimych technologii
i odmian genetycznie zmodyfikowanych dostosowanych do naszych warunków klimatycznych. W pe³ni doceniaj¹c prace naukowe z przykroœci¹ odnotowaæ trzeba
brak informacji o rejestracji nowych odmian, a tak¿e minimaln¹ liczbê zg³oszeñ patentowych. Jest spraw¹ oczywist¹ i nie podlegaj¹c¹ obecnie dyskusji, ¿e wdro¿enie
wynalazku z zakresu in¿ynierii genetycznej, tak¿e w obszarze rolnictwa, wymaga jasno okreœlonych praw w³asnoœci intelektualnej. W tej sytuacji tym bardziej musimy
ceniæ i popieraæ nieliczne oryginalne krajowe prace badawcze.
Szczególne zainteresowanie zapewne wzbudzi tekst prof. W. Kaniewskiego, który
z ogromn¹ szczeroœci¹ ods³ania kulisy swych prac badawczych w firmie Monsanto.
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