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CEL PROJEKTU
Weryfikacja hipotezy zakładającej, że metodą
hodowli konwencjonalnej możliwe jest
poszerzenie istniejącej zmienności genetycznej
w obrębie tego gatunku, poprzez wykorzystanie
potencjału genetycznego wybranych odmian
maliny właściwej, pochodzących z różnych
regionów geograficznych świata.
Cel został osiągnięty.

MATERIAŁY I METODY
 Przedmiot badań: siewki uzyskane z programu krzyżowań (układ dialleliczny, II
metoda Griffinga) 10 odmian rodzicielskich maliny zróżnicowanych pod względem
cech i pochodzących z różnych regionów geograficznych świata: ‘Canby’, ‘Glen
Ample’, ‘Laszka’, ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Radziejowa’, ‘Schönemann’, ‘Sokolica’, ‘Veten’,
‘Willamette’. Ocena stopnia polimorfizmu DNA roślin form rodzicielskich oraz testy
DAS-ELISA i RT-PCR dla wykluczenia obecności wirusów.
 Program krzyżowań
55 kombinacji krzyżowań (w tym 10 kombinacji samozapyleń).
Pozbiorcze traktowanie nasion
trzy rodzaje skaryfikacji stężonym (95%) kwasem
siarkowym (20 minut, 30 minut i 40 minut) oraz 6-tygodniowa stratyfikacja (3oC).
 Doświadczenie
układ losowanych bloków, 4 powtórzenia po 12 losowo wybranych
siewek z każdej rodziny mieszańców i 4 powtórzenia po 3 rośliny każdej odmiany
matecznej.
 Indywidualna ocena siewek
plon, wielkość, atrakcyjność i barwa owoców, siła
wzrostu, kolczastość pędów oraz stopień porażenia przez choroby i szkodniki.
 Oszacowanie ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej form rodzicielskich oraz
korelacji fenotypowych i genetycznych badanych cech.
 Wyselekcjonowanie i rozmnożenie najbardziej wartościowych pojedynków, założenie
doświadczenia porównawczego, dalsza ocena klonów
typ owocowania, plon,
zewnętrzna i wewnętrzna jakość owoców, pokrój i kolczastość pędów, siła wzrostu.
 Weryfikacja statusu mieszańca najcenniejszych genotypów.

WYNIKI
 Nie wykazano obecności wirusa karłowatej krzaczastości maliny (RBDV), wirusa
cętkowanej plamistości liści maliny (RLMV), wirusa chlorozy nerwów liści maliny (RVCV)
i wirusa plamistości maliny (RLBV) w żadnej z testowanych roślin. Po upewnieniu się, że
rośliny rodzicielskie są całkowicie wolne od chorób wirusowych, użyto je do programów
krzyżowań.
 Przeprowadzono 1.600 reakcji amplifikacji dla oceny polimorfizmu DNA badanych
odmian. Uzyskano 176 polimorficznych amplikonów o długości od 100 do 800 pz,
różnicujących wszystkie analizowane genotypy. Zgromadzona baza produktów
polimorficznych posłużyła do określenia pokrewieństwa badanych form rodzicielskich,
który wynosił od 27 do 53%. Najwyższy stopień pokrewieństwa zaobserwowano dla
odmian ‘Schönemann’, ‘Canby’ (53%), ‘Willamette’, ‘Veten’ (49%) oraz ‘Sokolica’, ‘Laszka’
(48%).
 Realizując dwa programy krzyżowań, łącznie zapylono 2.466 kwiatów, z których
otrzymano
1.837
owoców.
Najlepsze
zawiązywanie
owoców
obserwowano
w kombinacjach krzyżowań: ‘Canby’ × ‘Canby’, ‘Canby’ × ‘Polana’, ‘Glen Ample’ ×
‘Laszka’, ‘Glen Ample’ × ‘Schönemann’, ‘Laszka’ × ‘Laszka’, ‘Polka’ × ‘Radziejowa’, ‘Polka’
× ‘Willamette’, ‘Polka’ × ‘Veten’, ‘Radziejowa’ × ‘Schönemann’, ‘Schönemann’ × ‘Sokolica’,
‘Veten’ × ‘Veten’, ‘Canby’ × ‘Laszka’, ‘Polana’ × ‘Polana’, ‘Polana’ × ‘Radziejowa’, ‘Polana’ ×
‘Sokolica’, ‘Polka’ × ‘Sokolica’, ‘Radziejowa’ × ‘Sokolica’ i ‘Sokolica’ × ‘Sokolica’.
Najsłabsze zawiązanie owoców odnotowano w kombinacjach: ‘Canby’ × ‘Polka’, ‘Canby’ ×
‘Schönemann’, ‘Canby’ × ‘Sokolica’, ‘Polana’ × ‘Schönemann’ i ‘Sokolica’ × ‘Willamette’.
Wykazano, że jeden owoc maliny zawierał przeciętnie 64,9 nasion. Jednak owoce odmian
‘Laszka’ i ‘Radziejowa’ zawierały nawet ponad 100 nasion, zaś najmniej nasion posiadały
owoce otrzymane w wyniku samozapylenia odmian matecznych.

WYNIKI
 Dowiedziono, że kiełkowanie nasion po wysiewie było bardzo nierównomierne pomimo
zastosowania różnych sposobów skaryfikacji i stratyfikacji; po 18 dniach od wysiewu
obserwowano wschody tylko pojedynczych nasion. Ilość skiełkowanych nasion wzrastała
wraz z upływem dni od wysiewu osiągając po upływie 74 dni odpowiednio 39,3%, 45,3%
i 35,6%, zależnie od długości skaryfikacji. Najwięcej nasion (45,3%) skiełkowało, jeżeli były
potraktowane stężonym kwasem siarkowym przez 30 minut.

 Zaobserwowano wpływ odmiany matecznej na kiełkowanie i wschody nasion. Najlepiej
kiełkowały nasiona pochodzące od odmian ‘Laszka’, ‘Radziejowa’ i ‘Sokolica’, zaś najgorzej nasiona wywodzące się od odmiany ‘Polana’ (od 0% do 12% skiełkowanych nasion).
 Wyniki indywidualnej oceny fenotypowej siewek wykazały, że siewki te w różnym stopniu
łączyły cechy fenotypowe form rodzicielskich, tworząc genotypy o cechach, których nie
posiadały formy rodzicielskie. Szczególnie cenne było połączenie w jednym genotypie takich
cech, jak zdolność do owocowania w terminie letnio-jesiennym ze zdolnością do tworzenia
pędów bez kolców oraz wytwarzania wysokiej jakości owoców. Spośród 2.640 badanych
siewek, brakiem kolców odznaczały się 243 rośliny, a zdolność do owocowania na
jednorocznych pędach (Fot. 1) wykazywały 332 siewki.
 Wyniki analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej form
rodzicielskich wykazały, że odmiany ‘Glen Ample’, ‘Polana’ i ‘Polka’
warunkują wysoką plenność; ‘Sokolica’, ‘Laszka’ i ‘Glen Ample’ - duże
owoce; ‘Polka’ i ‘Sokolica’ - atrakcyjne owoce; ‘Canby’ i ‘Laszka’ - silny
wzrost pędów; ‘Glen Ample’ i ‘Laszka’ - małą podatność na szkodniki
u potomstwa. Stwierdzono również silne dodatnie korelacje
genetyczne pomiędzy wielkością i atrakcyjnością owoców oraz
plonem i atrakcyjnością owoców.

Fot. 1

WYNIKI
 Z populacji liczącej 2.640 siewek wyselekcjonowano 181 najbardziej cennych genotypów
i przekazano je do rozmnożenia w kulturach in vitro. Zaobserwowano, że efektywność
rozmnażania zależy przede wszystkim od genotypu, a także od pory pobierania pąków.
Najsłabiej przebiegała izolacja w miesiącach styczeń-marzec, najbardziej efektywne były
izolacje w lipcu. Na etapie namnażania kultur oraz ukorzeniania obserwowano również
wpływ genotypu. Dla części pojedynków malin pomimo kilkukrotnej inicjacji, nie można
było otrzymać roślin w kulturach in vitro. Finalnie, rozmnożono i ukorzeniono 115
klonów.
 Wśród ocenianych 115 genotypów, 44 klony owocowały tylko na pędach dwuletnich, 24
to genotypy owocujące na pędach jednorocznych, zaś 47 zaliczono do odmian letnichdwupiętrowych, owocujących jesienią na wierzchołkach pędów jednorocznych, zaś latem
kolejnego roku w dolnej części tych samych pędów. Niektóre z genotypów pod
względem jakości owoców przewyższały odmiany standardowe. Na pędach 15 klonów
zaobserwowano brak kolców, zarówno w wierzchołkowej, środkowej, jak i dolnej ich
części (Fot. 2).
 Dla najbardziej wartościowych klonów i ich odmian rodzicielskich
oceniono zawartość substancji rozpuszczalnych, kwasów
organicznych i kwasu L-askorbinowego, związków fenolowych
ogółem oraz barwników antocyjanowych w owocach. Wykazano,
że owoce większości badanych klonów zawierały większe, w
porównaniu do odmian standardowych, ilości związków
fenolowych, antocyjanów oraz kwasu askorbinowego. Najwyższą
zawartością wymienionych związków odznaczały się owoce
klonów: 21, 32, 37, 207, 208, 321, 341, 381, 387, 400.
Fot. 2

WYNIKI
 Na podstawie wieloletniej oceny, za najbardziej wartościowe genotypy, łączące
w sobie ważne cechy użytkowe, uznano klony: 7, 14, 26, 47, 48, 57, 74, 95, 104, 115,
140, 146, 164, 198, 206, 208, 217, 255, 258, 271, 278, 293, 311, 317, 341, 345, 378, 388,
397, 402, 410, 433. Klony te rozmnożono w kulturach in vitro (Fot. 3), a następnie
posadzono do doniczek (Fot. 4), zaaklimatyzowano do warunków polowych
i przekazano do zasobów genowych Instytutu Ogrodnictwa.
Fot. 3
 Żadna z badanych roślin ww. genotypów nie wykazywała
objawów, które mogłyby sugerować porażenie przez wirusy.
Mimo to, na podstawie uzyskanych wyników testów DASELISA oraz RT-PCR, stwierdzono obecność wirusa karłowatej
krzaczastości maliny na 15, spośród 300 badanych roślin.
W żadnej z tych roślin nie wykazano obecności wirusa
cętkowanej plamistości liści maliny (RLMV), wirusa chlorozy
nerwów liści maliny (RVCV) i wirusa plamistości maliny
(RLBV).

 Dla zweryfikowania rodowodu najbardziej cennych klonów
maliny przeprowadzono łącznie 7.074 reakcje amplifikacji,
w których wygenerowano 594 amplikony, w tym 549
polimorficznych. Każdy z testowanych genotypów został
oceniony na podstawie 7-10 charakteryzujących go
fragmentów DNA. Status mieszańca z planowanego
zapylenia potwierdzono dla 39 z 40 testowanych genotypów.

Fot. 4

WNIOSKI
 U gatunku Rubus idaeus istnieje możliwość poszerzenia istniejącej zmienności
genetycznej pod względem wielu cech fenotypowych, przy wykorzystaniu odmian
pochodzących z różnych regionów geograficznych świata (zróżnicowanych
genetycznie).
 Odmiany ‘Glen Ample’, ‘Polana’ i ‘Polka’ są donorami genów warunkujących wysoką
plenność; ‘Sokolica’, ‘Laszka’ i ‘Glen Ample’ - duże owoce; ‘Polka’ i ‘Sokolica’ atrakcyjne owoce; ‘Canby’ i ‘Laszka’ - silny wzrost pędów; ‘Glen Ample’ i ‘Laszka’
odporność / małą podatność na szkodniki. Wymienione odmiany powinny być
używane jako formy rodzicielskie w programach krzyżowań dla poprawienia wartości
tych cech.
 Istnieją silne korelacje fenotypowe i genetyczne pomiędzy niektórymi z badanych
cech użytkowych u maliny. Najsilniejsze dodatnie korelacje genetyczne występują
pomiędzy wielkością i atrakcyjnością owoców oraz plonem i atrakcyjnością owoców.
 Inicjację kultur in vitro maliny można prowadzić z pąków zimowych, jak też w okresie
wiosny i lata.
 Powodzenie inicjacji oraz dalszych etapów rozmnażania w kulturach in vitro jest
zależne od genotypu, a także od warunków zewnętrznych.
 Owoce wielu klonów posiadają zarówno wyższą, jak i niższą zawartość związków
chemicznych w porównaniu do odmian rodzicielskich, od których się wywodzą, zatem
możliwe jest uzyskanie genotypów maliny, których owoce będą zawierały więcej
związków chemicznych, decydujących o ich jakości wewnętrznej, zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym.

OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU
 Badania pozwoliły na uzyskanie nowych, innowacyjnych genotypów,
łączących w sobie różne, pożądane cechy biologiczne, jak
zróżnicowana pora dojrzewania, dobra jakość zewnętrzna i wewnętrzna
owoców, mała podatność/tolerancja roślin na groźne choroby
wirusowe czy bezkolcowość. W ten sposób wzbogacono genetyczną
i fenotypową różnorodność w obrębie gatunku Rubus idaeus,
a przekazując najbardziej wartościowe genotypy do zasobów
genowych Instytutu Ogrodnictwa stworzono możliwość ich szerokiego
wykorzystania jako źródła genów do tworzenia nowych odmian maliny
czerwonej.
 Wykazano również, że odmiana ‘Glen Ample’ jest donorem genów
warunkujących wysoką plenność, duże owoce i małą podatność na
szkodniki, ‘Laszka’ - duże owoce, silny wzrost pędów i małą podatność
na szkodniki, ‘Sokolica’ - duże i atrakcyjne owoce, Polka’ - wysoką
plenność i atrakcyjne owoce, ‘Polana’ - wysoką plenność, ‘Canby’ silny wzrost pędów. Wymienione odmiany powinny być używane jako
formy rodzicielskie w programach krzyżowań dla poprawienia wartości
tych cech.
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