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Cele projektu:

Celem badań (sformułowanym we wstępnej wersji projektu na lata 2015-2020) było:
określenie, przy zastosowaniu zaawansowanych technologii markerowych, struktury genetycznej populacji w
tradycyjnych i mieszańcowych odmianach żyta,
próba identyfikacji regionów genomu mających kluczowe znaczenie dla plonowania odmian
i opracowanie systemu markerów molekularnych przydatnego przy rozszerzaniu zmienności genetycznej w
obrębie pul heterotycznych.
Osiągnięto w pełni cel związany z określeniem struktury genetycznej odmian populacyjnych, mieszańcowych
oraz populacji syntetycznych
Pozostałe cele zostały zrealizowane częściowo

Materiał:
- Odmiany mieszańcowe (Bono F1, Konto F1, Skaltio F1, Stakatto F1)
- Odmiany populacyjne (Armand, Bosmo, D. Diament, D. Granat, Horyzo, Stanko oraz odmiany historyczne:
Amilo i Vjatka)
- Populacje syntetyczne (6 syntetyków 2-4 liniowych)
- Linie wsobne i mieszańce linowo-populacyjne (4 linie wsobne krzyżowane z roślinami z 5 odmian)
- Linie introgresyjne (ok. 180)
Metody:
- Doświadczenia polowe 1-3 powtórzeniowe z wzorcami – ocena fenotypowa cech użytkowych
- Doświadczenia i rozmnożenia wazonowe (w warunkach kontrolowanego nawadniania w szklarni)
- Krzyżowania (w tym krzyżowania wsteczne) oraz chów wsobny
- Analizy PCR (markery genetyczne o znanej lokalizacji chromosomowej - SCAR, STS, Tcos)
- Analizy DArTseq (markery genetyczne typu GBS)
- Analiza statystyczna wyników (statystyki charakteryzujące wariancję cech fenotypowych, podobieństwo
genetyczne itp.)

Struktura genetyczna odmian:
1. Podobieństwo genetyczne (wyrównanie) odmian

Odmiana
Amilo
Armand
Bosmo
D.Diament
D.Granat
Horyzo
Stanko
Vjatka

Min
0,70
0,69
0,70
0,68
0,69
0,70
0,68
0,64

Wsp. podobieństwa
Max Średnia Odch. Stand
0,78
0,74
0,011
0,84
0,72
0,010
0,84
0,73
0,011
0,94
0,76
0,032
0,82
0,73
0,017
0,79
0,73
0,009
0,79
0,71
0,010
0,91
0,74
0,031

Bono F1
Konto F1
Skaltio F1
Stakkato F1

0,78
0,75
0,68
0,67

0,99
0,99
0,91
0,91

0,83
0,81
0,84
0,83

0,017
0,018
0,025
0,039

Przystępując do badań nie znano jaki jest realny
poziom podobieństwa genetycznego roślin
wchodzących w skład odmian żyta, ale na podstawie
ocen fenotypowych zakładano, że wyrównanie
genetyczne odmian mieszańcowych powinno być
większe niż odmian populacyjnych.
Uzyskane wyniki wskazują, że podobieństwo
genetyczne roślin wchodzących w skład populacji
wynosi średnio od 0,71 do 0,76. Stwierdzono, że
podobieństwo roślin wewnątrz odmian
mieszańcowych było większe – średnio od 0,81 do
0,84
W każdej z odmian przebadano od 93 do 94
pojedynczych roślin

Struktura genetyczna odmian:
2. Heterozygotyczność odmian
Odsetek heterozygot w populacji
Odmiana
Średnia Odch.Stand. Min
Max
Amilo
18,06
1,38
16,02 22,58
Armand
18,35
2,30
16,02 32,36
Bosmo
18,34
3,47
15,71 36,86
D. Diament 25,77
8,48
15,66 55,65
D. Granat
18,52
2,47
15,39 27,84
Horyzo
18,99
0,99
17,44 23,56
Stanko
19,07
2,01
14,25 26,57
Vjatka
16,40
1,28
9,84 19,43

Bono F1
Konto F1
Skaltio F1
Stakkato F1

16,07
16,86
14,77
15,44

0,64
1,73
1,32
2,24

11,68
15,21
9,13
6,10

17,27
25,87
20,54
23,72

Przystępując do badań nie znano jaki jest realny
poziom heterozygotyczności (odsetek loci w stanie
heterozygotycznym). Na podstawie założeń
teoretycznych przyjęto, że w odmianach
mieszańcowych udział loci heterozygotycznych
powinien być znacznie większy niż w odmianach
populacyjnych. Identyfikacja obszarów genomu o
zwiększonym poziomie heterozygotyczności w
odmianach mieszańcowych miała pozwolić na
wytypowanie obszarów kluczowych dla wysokiego
efektu heterozji.
Uzyskane wyniki były całkowicie sprzeczne z
przyjętymi wstępnie hipotezami.
Heterozygotyczność odmian mieszańcowych (14,7716,86%) była na niższym poziomie niż odmian
populacyjnych (16,40-25,77%).
W każdej z odmian przebadano od 93 do 94
pojedynczych roślin

Wartość gospodarcza i struktura genetyczna populacji syntetycznych
Plony ziarna (kg/poletko)
Obiekt

SYN1
SYN2
SYN3
SYN4
SYN5
SYN6
Antonińskie
KWS Binnto F1
KWS Serafino F1
Średnia dla doświadczenia

2018
NAD WTD
2.72 3.57
2.98 4.11
1.93 2.72
3.08 4.45
3.09 4.18
2.75 3.68
3.4 4.25
4.55 5.87
4.37 5.24
3.21 4.23

2019
Średnia
NAD WTD
2.96 3.02
3.07
2.67 2.92
3.17
2.41 2.41
2.37
2.93 2.72
3.30
2.47 3.20
3.23
2.83 3.04
3.07
4.33 3.45
3.86
5.55 5.10
5.27
5.46 5.29
5.09
3.51 3.46
3.60

NAD – Nagradowice; WTD – Wiatrowo

Do utworzenia populacji syntetycznych użyto dwóch linii z programu
non-restorer (po jednej ze spółek Danko i PHR) oraz dwóch z programu
restorer (jak wyżej). Linie z programów „restorer” były mniej
wyrównane wewnętrznie. Dystanse genetyczne między wszystkimi
liniami były podobne i nie wykazywały związku z przynależnością do puli
„non-restorer” lub „restorer”.

Wytworzone w ramach projektu i
ocenione w dwóch latach populacje
syntetyczne plonowały na przeciętnym
poziomie (tab.). Inne cechy użytkowe też
nie dawały syntetykom przewagi nad
zarejestrowanymi odmianami
wzorcowymi.
Nie zaobserwowano związku między
wartością gospodarczą populacji
syntetycznych, a dystansem
genetycznym między liniami
rodzicielskimi syntetyka. Również liczba
linii użytych do stworzenia syntetycznej
populacji nie miała dużego znaczenia:
najlepiej plonował SYN4 (2-liniowy),
niewiele gorzej SYN5 (3-liniowy). SYN1
(2-linowy) i SYN6 (4-linowy) plonowały
na tym samym poziomie.

Podsumowując:

1. Zgodnie z hipotezą badawczą, wyrównanie wewnątrz-odmianowe jest większe w przypadku odmian
mieszańcowych niż w odmianach populacyjnych (zarówno na poziomie fenotypowym, jak i
genetycznym)
2. Wbrew wstępnie przyjętej hipotezie, heterozygotyczność alleli w odmianach mieszańcowych nie jest
większa niż w odmianach populacyjnych. Przewaga gospodarcza mieszańców nad populacjami nie
wynika z większego poziomu heterozygotyczności. Tym samym duży dystans genetyczny pomiędzy
komponentami rodzicielskimi mieszańca nie gwarantuje wysokiego efektu heterozji
3. Wartość gospodarcza wytworzonych i przebadanych populacji syntetycznych nie zależała istotnie od
liczby linii użytych do ich stworzenia. Nie odnotowano związku między dystansem genetycznym
charakteryzującym linie rodzicielskie, a plonowaniem otrzymanej populacji syntetycznej
4. Identyfikacja regionów genomu mających kluczowe znaczenie dla plonowania odmian i ewentualne
opracowanie systemu markerów molekularnych przydatnych do rozszerzania zmienności genetycznej,
w obrębie pul heterotycznych wymaga kontynuowania badań. W badaniach należy uwzględnić fakt, że
wysoka heterozygotyczność odmiany nie gwarantuje wysokiego efektu heterozji i celem hodowlanym
nie powinno być osiągnięcie maksymalnego dystansu genetycznego między pulami heterotycznymi.

Kolekcja linii introgresyjnych

Na drodze krzyżowań wstecznych i następnie ścisłego chowu wsobnego, wytworzono kolekcję 180 linii
introgresyjnych (pokolenie S4-S5). Bazą do stworzenia kolekcji był mieszaniec między linią wsobną 541N
(linia o cechach prymitywnych, mało użyteczna w hodowli) z linią WM18R (linia hodowlana z PHR).
Większość otrzymanych linii jest podobnych do WM18R z introgresjami fragmentów chromosomów z linii
541N, pozostałe linie mają w większości genotyp mało wartościowej linii 541N z dodanymi fragmentami
genomu linii WM18R.
Wyniki oceny markerami DArTseq oraz ocena fenotypowa linii w warunkach polowych potwierdzają, że
zestaw wytworzonych linii daje podstawę do utworzenia tzw. Biblioteki introgresyjnej. Tego rodzaju
biblioteka może pozwolić na podjęcie badań nad fizycznym mapowaniem ważnych gospodarczo cech
(szczególnie, jeśli dostępna będzie baza danych o sekwencji genomu żyta obejmująca całe chromosomy).

Główne osiągnięcia:
1. Określono realny poziom wyrównania genetycznego wewnątrz odmian populacyjnych (0,71 - 0,76) i
mieszańcowych (0,81 – 0,84). Potwierdzono większe wyrównanie odmian mieszańcowych żyta w
porównaniu do populacji.
2. Stwierdzono, że odmiany mieszańcowe żyta nie wykazują wyższego poziomu heterozygotyczności w
porównaniu do odmian populacyjnych
3. W przypadku żyta, maksymalny dystans genetyczny krzyżowanych komponentów rodzicielskich nie
gwarantuje wysokiego efektu heterozji
4. Wytworzono zestaw linii introgresyjnych żyta (podstawa do stworzenia tzw. Biblioteki introgresyjnej).
Linie, które aktualnie są na poziomie S3-S4, stanowią wartościowy materiał badawczy, który w
połączeniu z poszerzeniem wiedzy nt. sekwencji DNA genomu żyta może pomóc w zrealizowaniu
nieosiągniętych dotąd celów
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