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Ksi¹¿ka Biotechnologia roœlin jest podrêcznikiem akademickim
dotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Wydanie pierwsze ksi¹¿ki ukaza³o siê w listopadzie 2001 r., dodruk w roku 2004.
Autorami poszczególnych rozdzia³ów jest dwudziestu czterech pracowników naukowych z du¿ym doœwiadczeniem i dorobkiem publikacyjnym, pracuj¹cych w oœrodkach akademickich,
firmach prywatnych i placówkach PAN.
Podrêcznik Biotechnologia roœlin jest opracowaniem wysokiej
rangi, reprezentatywnym dla omawianej dziedziny, a jego zakres
tematyczny jest logiczny, przejrzysty i wywa¿ony pod wzglêdem
proporcji i uk³adu treœci.
Wspó³czesna biotechnologia roœlin rozwija siê bardzo dynamicznie i dotyczy przede wszystkim wykorzystania metod wywodz¹cych siê z biologicznych badañ nad komórkami hodowanymi in vitro oraz technologii DNA (okreœlanej te¿, jako technologia rekombinowanego DNA lub in¿ynieria genetyczna). Metody
te s¹ wykorzystywane dla:
1) kontroli wegetatywnego i generatywnego wzrostu i rozwoju roœlin oraz ich propagacji;
2) wspomagania klasycznej hodowli poprzez mapowanie genomów i identyfikacjê markerów DNA s³u¿¹cych do selekcji odmian o okreœlonych cechach (do tych celów wykorzystuje siê te¿
na coraz wiêksz¹ skalê osi¹gniêcia genomiki funkcjonalnej, proteomiki i bioinformatyki);
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3) konstrukcji organizmów transgenicznych w celu ominiêcia podstawowych
ograniczeñ klasycznego krzy¿owania: barier gatunkowych i niedostatku po¿¹danych genów w formach hodowlanych roœlin.
Wymieniæ mo¿na cztery czêœci opracowania, w których omawiane s¹: 1. Struktura komórki roœlinnej i podstawy kultur in vitro, 2. In¿ynieria genetyczna i bioinformatyka, 3. Przyk³ady efektów praktycznych w biotechnologii roœlin, 4. Legislacja
i ochrona bioró¿norodnoœci. Treœciowo odpowiadaj¹ one podstawowym obszarom
biotechnologii roœlin, a dodatkowo zawieraj¹ tak¿e czêœæ dotycz¹c¹ niezwykle wa¿nej problematyki przyrodniczych i spo³eczno-prawnych konsekwencji stosowania
omawianych technologii.
Pierwszych dziewiêæ rozdzia³ów zawiera omówienie podstaw biotechnologii roœlin, natomiast pozosta³e opisuj¹ uzyskiwanie okreœlonych efektów z podkreœleniem
specyfiki rozwi¹zañ jakie do nich doprowadzi³y (elementy konstrukcji, rodzaj markera itd.). Sposób organizacji materia³u i jego prezentacji jest czytelny i klarowny
i z tego wzglêdu ma du¿e walory dydaktyczne. Podstawy naukowe i technologiczne
s¹ ilustrowane praktycznymi przyk³adami ich zastosowañ.
S¹ w tym wydaniu rozdzia³y zupe³nie nowe, do których nale¿y kompetentne
omówienie metabolitów roœlinnych o znaczeniu przemys³owym, biologicznych metod ochrony roœlin z wykorzystaniem bakterii antagonistycznych oraz rozdzia³ dotycz¹cy bioinformatyki.
Przy omawianiu zastosowañ praktycznych w biotechnologii roœlin opisano zastosowania odnosz¹ce siê do takich istotnych cech agronomicznych roœlin jak wprowadzanie odpornoœci na herbicydy, odpornoœci na ¿erowanie owadów, odpornoœci na
patogeny roœlin, podwy¿szanie zdolnoœci adaptacyjnych w stosunku do stresów
abiotycznych oraz jakoœci i wydajnoœci plonów poprzez modyfikacje szlaków metabolicznych biosyntezy i rozpadu. Opisano te¿ mo¿liwoœci modyfikacji programów
rozwojowych roœlin: budowy tkanek, kwitnienia, kie³kowania nasion, zapobieganie
samozapyleniu oraz wykorzystania roœlin do produkcji ró¿nych substancji takich jak
farmaceutyki, szczepionki, inne bia³ka o znaczeniu medycznym lub gospodarczym.
Zagadnienia te odnosz¹ siê do rozmaitych obszarów biologii roœlin i zosta³y zebrane w tym jednym opracowaniu.
Modyfikacja poprzedniego wydania zaowocowa³a wydaniem bardziej kompleksowego podrêcznika biotechnologii roœlin, bardzo przydatnego dla studentów szkó³
akademickich o kierunkach biologii, biotechnologii, rolnictwa, ogrodnictwa, leœnictwa i technologii ¿ywnoœci. Co wiêcej, nowy podrêcznik mo¿e stanowiæ pozycjê referencyjn¹ tak¿e dla przedstawicieli innych grup zawodowych i spo³ecznych stykaj¹cych siê z problematyk¹ biotechnologii roœlin, np. nauczycieli liceów, dziennikarzy pisz¹cych o zagadnieniach naukowych i spo³eczno-gospodarczych, cz³onków
stowarzyszeñ i ruchów ekologicznych. Na pocz¹tku znalaz³ siê obszerny rozdzia³,
przedstawiaj¹cy rozwój metod hodowli roœlin na tle historycznym, wyjaœniaj¹cy
zwi¹zek miêdzy osi¹gniêciami biologii, przede wszystkim genetyki klasycznej, a postêpem w rolnictwie, i wskazuj¹cy nieodzownoœæ wprowadzania nowoczesnej bioBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 190-192 2010
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technologii roœlin do praktyki rolniczej w kontekœcie aktualnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej i demograficznej na Ziemi.
Zagadnienia te s¹ interesuj¹ce dla szerszych grup spo³ecznych, dla których pog³êbianie wiedzy jest wa¿ne dla ich rozwoju zawodowego. Zilustrowano aktualn¹
sytuacjê i potrzeby ludnoœci œwiata w zakresie wy¿ywienia i niezbêdnoœci zachowania globalnej równowagi ekologicznej.
Jednym ze sposobów sprostania tym wyzwaniom jest wykorzystanie w rolnictwie i dziedzinach pochodnych osi¹gniêæ wspó³czesnej biotechnologii roœlin.
W nowym wydaniu zosta³y zamieszczone pytania na koñcu rozdzia³ów, pozwalaj¹ce studiuj¹cym na autokontrolê opanowania materia³u, a na koñcu s³ownik wa¿niejszych terminów oraz skorowidz.
Podsumowuj¹c wydanie drugie Biotechnologii roœlin, ukazuj¹ce siê dziewiêæ lat po
wydaniu pierwszym, ze znacz¹cymi modyfikacjami i aktualizacj¹ informacji jest znakomitym podrêcznikiem akademickim. Podrêcznik stanowi, w jeszcze wiêkszym
stopniu ni¿ wydanie poprzednie, podstawow¹ i zalecan¹ pozycjê literaturow¹ dla
studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Jest to ksi¹¿ka do której warto
czêœciej zagl¹daæ. Nie bez znaczenia jest znaczna liczba barwnych ilustracji w tym
nowym wydaniu.
Jerzy Che³kowski
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