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CEL PROJEKTU
Określenie możliwości zwiększenia
właściwości odżywczych i prozdrowotnych
owoców truskawki poprzez zwiększenie w nich
zawartości substancji bioaktywnych (przede
wszystkim polifenoli, antocyjanów oraz
kwasów organicznych) metodą hodowli
konwencjonalnej z wykorzystaniem
hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej
w obrębie rodzaju Fragaria.
Cel został osiągnięty.

MATERIAŁY I METODY
Przedmiot badań: Mieszańce F1, uzyskane z krzyżowań z udziałem genotypów z gat.
F. ×ananassa, (8x), F. chiloensis (8x), F. virginiana (8x), F. vesca (2x), F. iinumae (2x)
i F. nubicola (2x) o dużej zawartości związków antyoksydacyjnych w owocach.
2014-2015

ocena polimorfizmu DNA form rodzicielskich

2014 i 2015
163 kombinacje krzyżowań z użyciem 38 genotypów matecznych z rodz.
Fragaria (w tym 9 form dzikich) oraz 5 form ojcowskich z gatunku F. ×ananassa

2015-2016 i 2016-2017
ocena bonitacyjna 12.451 siewek (6.354 w serii I oraz 6 097
w serii II) - plon, zewnętrzna jakość owoców, podatność roślin na choroby liści.
2016 i 2017
selekcja i rozmnożenie 180 najbardziej wartościowych genotypów
(klonów), założenie dwóch doświadczeń (po 90 klonów)
2017-2019 i 2018-2020
ocena 180 genotypów - plon, liczba i masa owoców, wielkość,
atrakcyjność, kształt, barwa i jędrność owoców, stopień porażenia roślin przez białą
i czerwoną plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego truskawki.
2017-2018 i 2018-2019
analiza zawartości substancji rozpuszczalnych, kwasowości,
zawartości związków fenolowych, antocyjanów, kwasu askorbinowego, jabłkowego
i cytrynowego w owocach 180 genotypów.
2018-2019 i 2019-2020
analiza profili i analizy ilościowej antocyjanów
i monomerycznych polifenoli oraz ocena zawartości procynidyn i kwasu elagowego
w owocach 60 genotypów o najwyższym poziomie składników bioaktywnych ogółem.
2018-2020

weryfikacja statusu mieszańca dla 60 najcenniejszych klonów.

WYNIKI
 Oceniono polimorfizm 39 genotypów przed włączeniem ich do programu krzyżowań.
Na matrycach DNA wydzielonych z badanych genotypów rodzicielskich
przeprowadzono 4.050 reakcji amplifikacji. Analizowane genotypy scharakteryzowano
na podstawie 11-25 fragmentów DNA, w pełni odróżniających ich DNA od materiału
genetycznego pozostałych badanych genotypów. Zgromadzona biblioteka amplikonów
DNA posłużyła do określenia pokrewieństwa badanych form rodzicielskich.
 Oceniono możliwość skrzyżowania 38 genotypów matecznych z rodz. Fragaria (w tym
9 form dzikich) z 5 genotypami ojcowskimi (F. ×ananassa). Łącznie wykonano 163
kombinacje krzyżowań, w tym 117 krzyżowań wewnątrzgatunkowych i 46
międzygatunkowych. W przypadku 3 kombinacji krzyżowań wewnątrzgatunkowych
oraz 24 kombinacji krzyżowań międzygatunkowych z zapylonych kwiatów nie
uzyskano żadnego owocu. Zaobserwowano brak kiełkowania nasion w przypadku 11
kombinacji krzyżowań wewnątrzgatunkowych oraz 5 międzygatunkowych.

Łącznie otrzymano siewki (w liczbie 12.451) tylko w przypadku 120 kombinacji
krzyżowań, z czego 1.619 siewek to mieszańce międzygatunkowe (z 17 kombinacji).
Prawie wszystkie mieszańce międzygatunkowe pochodziły z krzyżowania dwóch
gatunków oktoploidalnych (F. chiloensis × F. ×ananassa). Z krzyżowania form
rodzicielskich o różnej ploidalności otrzymano 25 mieszańców, pochodzących od
F. vesca ssp. vesca Korsica, ale status mieszańca potwierdzono tylko dla 12 z nich.
Wykazano, że uzyskanie mieszańców w obrębie rodzaju Fragaria na drodze
hybrydyzacji oddalonej, wykonanej w szklarni jest bardziej efektywne, niż w polu,
gdzie obserwowano zamieranie kwiatów w krótkim czasie po ich zapyleniu.

WYNIKI
 Wyniki oceny fenotypowej 12.451 siewek (6.354 siewki w serii I oraz 6.097 w serii II) wykazały,
że siewki te w większości plonowały słabo; zaledwie około 5% siewek uznano za bardzo
plenne. Dużymi i bardzo dużymi owocami wyróżniało się około 30% siewek. Większość
siewek posiadała owoce atrakcyjne lub bardzo atrakcyjne w wyglądzie. Ponad 60%
mieszańców wytwarzało owoce jędrne lub bardzo jędrne. Około 97% mieszańców nie
wykazywało porażenia roślin przez białą plamistość liści, u około 2% mieszańców nie
zaobserwowano objawów czerwonej plamistości liści, zaś ponad 75% mieszańców nie
wykazywało objawów mączniaka.
 W oparciu o uzyskane wyniki, wyselekcjonowano i rozmnożono do dalszych badań 180
najbardziej wartościowych pojedynków. Wyselekcjonowane genotypy w większości
pochodziły ze skrzyżowania odmian uprawnych F. ×ananassa. Jedynie dla 9 genotypów
formą mateczną była jedna z form z gatunku F. chiloensis. W latach 2016 i 2017 założono
dwa doświadczenia; w każdym posadzono 90 genotypów (klonów).
 Wykazano, że niektóre klony odznaczały się nie tylko
500
wysoką plennością i jakością zewnętrzną owoców
400
(wielkością, atrakcyjnością i jędrnością), ale również
300
ponadprzeciętną zawartością fenoli, antocyjanów i
200
kwasu askorbinowego w owocach. Były to klony o
100
następujących numerach: T-201444-01 (‘Roxana’ ×
0
‘Pink Rosa’), T-201458-08 i T-201458-10 (‘Pink Rosa’ ×
‘Elsanta’), T-201514-02 (‘Candiss’ × ‘Panvik’) oraz T201567-04 (‘Patty’ × ‘Panvik’). Ponadto, wysoką
zawartością w owocach co najmniej dwóch, spośród
zaw. fenoli zaw. antocyjanów zaw. kwasu askorbinowego
trzech wymienionych składników bioaktywnych
Wykres 1. Procentowa zawartość ww. składników
bioaktywnych w porównaniu do średniej ze wszystkich
charakteryzowało się innych 76 klonów.
klonów (przyjętej za 100%)

WYNIKI
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy owoców 60 genotypów truskawki pod względem
zawartości procyjanidyn i kwasu elagowego oraz profili i analizy ilościowej antocyjanów
i monomerycznych polifenoli stwierdzono, że:
 najwyższą zawartością większości badanych związków bioaktywnych (antocyjany, kwas
elagowy, katechina i procyjanidyny) odznaczały się owoce klonów: T-201457-03
(‘Grandarosa’ × ‘Elsanta’), T-201458-01 i T-201458-06 (‘Pink Rosa’ × ‘Elsanta’), a także
T-201512-04 i T-201512-05 (‘Camarosa’ × ‘Panvik’), T-201513-02 (‘Candiss’ × ‘Matis’),
T-201514-02 (‘Candiss’ × ‘Panvik’), T-201517-04 (‘Chandler’ × ‘Matis’) oraz T-201525-01
(‘Cifrance’ × ‘Panvik’).
 najuboższe w związki bioaktywne były owoce
klonów T-201486-05 (‘Camarosa’ × ‘Matis’)
i T-201536-06 (‘Clery’ × ‘Grandarosa’).
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antocyjanów, jednak dominującym związkiem
był glukozyd pelargonidyny, którego udział
procentowy wynosił od 10,7,0% do 91,1%,
a następnie malonyloglikozyd pelargonidyny
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Wykres 2. Procentowa zawartość ww. składników bioaktywnych
w porównaniu do średniej ze wszystkich klonów (przyjętej za
100%)

WYNIKI
 Najwyższy procentowy udział w grupie monomerycznych związków fenolowych
miała katechina, której zawartość w owocach mieściła się w zakresie od 1,7 do
39,3 mg/100 g. Oprócz katechiny, w owocach odnotowano również śladowe ilości
innych
monomerów
flawanoli
takich
jak:
epikatechina,
afzelechina
i epiafzelechina. Zawartość procyjanidyn w owocach badanych klonów wahała się
od 75,5 do 721,3 mg/100 g.
 Dla 60 genotypów o najwyższych zawartościach związków bioaktywnych
w owocach przeprowadzono łącznie 5.778 reakcji amplifikacji, w których
wygenerowano 1.364 amplikony, w tym 1.183 polimorficzne. Długość amplikonów
wahała się od 170 do 450 pz. Analizowane genotypy truskawki scharakteryzowano
na podstawie 8-18 polimorficznych fragmentów DNA. Dla wszystkich testowanych
genotypów oszacowano procentowy udział amplikonów pochodzących od formy
matecznej i ojcowskiej. Status mieszańca z planowanego zapylenia potwierdzono
dla 59 z 60 testowanych genotypów.

WNIOSKI
 Uzyskanie nasion i siewek w wyniku hybrydyzacji oddalonej w obrębie rodzaju Fragaria
w polu jest trudniejsze niż w warunkach szklarniowych, gdyż często dochodzi do zamierania
kwiatów w krótkim czasie po ich zapyleniu.
 Hybrydyzacja oddalona z użyciem gatunków oktoploidalnych jest bardziej efektywna, niż
hybrydyzacja gatunków o różnym stopniu ploidalności.
 Użycie do krzyżowań badanych form rodzicielskich z rodzaju Fragaria pozwala na uzyskanie
licznych mieszańców o jędrnych i atrakcyjnych owocach, tolerancyjnych na choroby
grzybowe liści.
 Obecność odmian ‘Grandarosa’ i ‘Pink Rosa’ w rodowodach większości mieszańców,
wytwarzających duże, jędrne i atrakcyjne owoce, wskazuje na wysoką przydatność tych
odmian do hodowli ukierunkowanej na uzyskanie nowych odmian deserowych.
 Klony T-201430-01 (rodowód ‘Madeleine’ × ‘Pink Rosa’), T-201436-04 (‘Onda’ × ‘Grandarosa’),
T-201444-01 (‘Roxana’ × ‘Pink Rosa’), T-201457-11 (‘Grandarosa’ × ‘Elsanta’), T-201458-01,
T-201458-08, T-201458-10 i T-201458-17 (‘Pink Rosa’ × ‘Elsanta’), T-201488-07 (‘Vibrant’ ×
‘Matis’), T-201514-01 (‘Candiss’ × ‘Panvik’) i T-201560-07 (‘Onda’ × ‘Panvik’), ze względu na
wysoką jakość owoców, są genotypami perspektywicznymi do uprawy towarowej,
spełniającymi oczekiwania konsumentów i plantatorów.
 Klony T-201407-04 (rodowód ‘Camarosa’ × ‘Pink Rosa’), T-201458-07 i T-201458-09 (‘Pink
Rosa’ × ‘Elsanta’), T-201488-07 (‘Vibrant’ × ‘Matis’), T-201513-02 (‘Candiss’ × ‘Matis’),
T-201514-02 i T-201514-08 (‘Candiss’ × ‘Panvik’), T-201526-04 (‘Cigaline’ × ‘Grandarosa’),
T-201567-04 (‘Patty’ × ‘Panvik’) oraz T-201571-02 (‘Sophie’ × ‘Pink Rosa’), ze względu na
wysoką zawartość w owocach takich związków bioaktywnych, jak związki polifenolowe,
antocyjany oraz kwas askorbinowy, są szczególne cenne dla diety człowieka.

OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU

Badania pozwoliły na uzyskanie, na drodze hybrydyzacji
wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria,
nowych innowacyjnych genotypów, łączących w sobie różne,
pożądane cechy biologiczne, w tym zwłaszcza zwiększoną
zawartość składników bioaktywnych w owocach (fenole,
antocyjany, kwas askorbinowy i kwas elagowy) z ich dobrą
jakością zewnętrzną (wielkość, atrakcyjność i jędrność), wysoką
plennością, a także małą podatnością/odpornością roślin na
groźne choroby grzybowe liści.
Genotypy te rozmnożono i włączono do zasobów genowych
truskawki w Instytucie Ogrodnictwa jako potencjalne źródło
cennych genów do przyszłych programów krzyżowań.

WYKAZ PUBLIKACJI WYNIKÓW PROJEKTU
Publikacje naukowe
 Masny A., Mieszczakowska-Frąc M., Kuras A., Żurawicz E. 2019. Badania nad możliwością zwiększenia zawartości
składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrz-i międzygatunkowej w obrębie
rodzaju Fragaria. Biuletyn IHAR, 286 (sup.), 193-196 (komunikat)
 Masny A., Mieszczakowska-Frąc M., Kuras A., Żurawicz E., Korbin M. 2019. Badania nad możliwością zwiększenia
zawartości składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej
w obrębie rodzaju Fragaria. Biuletyn IHAR, 286, 393-396. DOI: 10.37317/biul-2019-0087 (komunikat)

 Masny A., Mieszczakowska-Frąc M. 2020. Możliwości poprawy jakości owoców truskawki metodą hybrydyzacji
wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria. Biuletyn IHAR 291, 61–71, DOI: 10.37317/biul-2020-PB86

Doniesienia konferencyjne (abstrakty)
 Masny A., Żurawicz E. 2015. Podatność siewek truskawki na choroby liści w zależności od krzyżowanych
genotypów rodzicielskich. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Konferencja Naukowa pt. „ Postęp
w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska”, 14-16 września 2015, Wrocław, 207.
 Kuras A., Masny A., Korbin M. 2016. Molecular diversity of selected Fragaria genotypes determined with
microsatellite markers. Journal for scientific abstracts - 3rd International Scientific Conference „Sustainable Fruit
Growing: From Plant to Product”, August 17-19, 2016, Riga-Dobele, Latvia, 16.
 Masny A., Żurawicz E. 2016. External fruit quality and leaf disease susceptibility of Fragaria hybrids from intra- and
interspecific crosses. III International Symposium on Horticulture in Europe – Programme and Book of Abstracts,
Chania, Creete, Greece, October 17-21, 2016, 151.
 Masny A., Żurawicz E. 2017. Jakość owoców i podatność na choroby liści mieszańców truskawki z krzyżowań
wewnątrz- i międzygatunkowych. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa „Ziemia, Roślina, Człowiek”,
Kraków, 20-21 września 2017 r. Materiały konferencyjne, 110.
 Masny A., Mieszczakowska-Frąc M., Żurawicz E. 2019. Jakość i wartość prozdrowotna owoców wybranych klonów
truskawki, uzyskanych z krzyżowań wewnątrz- i międzygatunkowych w obrębie rodzaju Fragaria. V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Konferencja Naukowa „Miejsce Ogrodnictwa we współczesnym życiu człowieka i
ochronie środowiska, SGGW Warszawa, 16-18 września 2019 r. Streszczenia, 120.

