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CELE PROJEKTU
Celem projektu było:
(1) stwierdzenie czy obecne w niektórych materiałach hodowlanych
pszenicy ozimej translokacje 1B/1R mogą wywierać wpływ na
efektywność uzyskiwania form haploidalnych pszenicy na drodze
krzyżowania z kukurydzą,
(2) ocena poprawności zachodzenia segregacji alleli w populacjach linii
DH i SSD pszenicy wyprowadzonych z mieszańców F1
zróżnicowanych pod względem obecności translokacji,
(3) określenie wpływu translokacji 1B/1R na zmienność i stabilność
linii DH i SSD pszenicy pod względem cech agronomicznych i
technologicznych na podstawie serii doświadczeń polowych
Wszystkie tematy w zadaniu nr 3 zostały zrealizowane

.

Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły mieszańce pokolenia F1 pszenicy uzyskane ze
skrzyżowania form rodzicielskich w układzie: (1) forma translokowana × forma
translokowana, (2) forma translokowana × forma bez translokacji, (3) forma bez
translokacji × forma bez translokacji. Zdolność do krzyżowania pszenicy z
kukurydzą, mierzono częstością wykształcania zarodków i ich zdolnością do
rozwoju w kulturze in vitro. Poprawność zachodzenia segregacji alleli określano
na podstawie analizy molekularnej wyprowadzonych z danej kombinacji
krzyżówkowej linii DH i SSD. Doświadczenia polowe założono w 2018 i 2019
roku. W skład każdej z sześciu badanych populacji wchodziła ta sama liczba linii
DH i SSD (120) zawierających translokacje 1B/1R jak i bez translokacji. Linie
oceniono pod względem plonu, wysokości roślin oraz masy 1000 ziaren.
Parametry technologiczne ziarna pszenicy: zawartość białka (%) s.m., glutenu (%),
wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego (cm3) oznaczono za pomocą spektrofotometru.
Dla 60 linii DH lub SSD przeprowadzono szczegółowe analizy reologiczne.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie..

Wpływ translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania form
haploidalnych pszenicy na drodze krzyżowania z kukurydzą
•

•

•

•

Stwierdzono brak istotnych różnic pod względem parametrów związanych
z efektywnością otrzymywania form haploidalnych. między mieszańcami F1
uzyskanymi ze skrzyżowania form translokowanych z translokowanymi
i translokowanych z nietranslokowanymi.
Z translokowanych mieszańców F1 pszenicy po skrzyżowaniu z kukurydzą otrzymano
w rozrośniętych zalążniach większą niż u form nietranslokowanych liczbę zarodków
haploidalnych.
Wśród przeszło 60 kombinacji krzyżówkowych pochodzących z polskiej hodowli,
w grupie o najwyższej efektywności uzyskiwania roślin haploidalnych znalazły się
zarówno mieszańce F1 translokowane jak i nietranslokowane.
Kierunek krzyżowania odmian translokowanych z nietranslokowanymi dla otrzymania
pokolenia F1 nie miał wpływu na liczbę uzyskiwanych zarodków i haploidów
po skrzyżowaniu tych mieszańców z kukurydzą (nie wystąpiły efekty mateczne).

•

Analiza poprawności zachodzenia segregacji cech (alleli) w populacjach linii DH i
SSD pszenicy wyprowadzanych z mieszańców F1 zróżnicowanych pod względem
obecności translokacji,

Częstość segregujących alleli w loci Glu-A1, Glu-B1 i Glu-D1 odpowiadała we
wszystkich populacjach oczekiwanemu stosunkowi 1:1, na co wskazywały
nieistotne wartości statystyki chi-kwadrat zastosowanej dla testowania różnic
między oczekiwaną a obserwowaną liczbą linii zawierających odpowiedni allel.
Nie odnotowano wpływu kierunku krzyżowania form translokowanych
z nietranslokowanymi przy otrzymywaniu pokolenia F1 (efektów matecznych) na
segregację wybranych markerów molekularnych i białkowych w populacjach linii
DH wyprowadzonych z tych mieszańców.

W liniach DH otrzymanych z mieszańców F1 stosunek liczby linii z translokacją
do liczby linii bez translokacji był zgodny z oczekiwanym stosunkiem 1:1

W części populacji rekombinacyjnych linii wsobnych pszenicy wytworzonych poprzez
samozapylenie z mieszańców heterozygotycznych pod względem translokacji, przeważały
linie niezawierające translokacji 1B/1R. Liczba linii bez translokacji okazała się istotnie
większa od linii z translokacją – wartość testu chi-kwadrat była wysoce istotna (P< 0,01).
Nie można więc wykluczyć, że formy translokowane są w kolejnych pokoleniach
eliminowane.
Badane linie RIL reprezentują zmienność wynikającą z sześciu rund rekombinacji, natomiast
zmienność linii DH wyprowadzonych z mieszańców F1 wynika tylko z jednej rundy
rekombinacji zachodzącej podczas gametogenezy w roślinach F1. Większa liczba rund
zwiększa prawdopodobieństwo przerwania sprzężeń genów w wyniku zachodzącego
kilkakrotnie crossing-over. Można przypuszczać, że w kolejnych pokoleniach dochodzi do
rekombinacji we fragmencie chromosomu zawierającego translokację skutkującą brakiem
sekalin w ziarnie, jak również brakiem możliwości identyfikacji obecności translokacji
markerem Scm9.

Wpływ translokacji 1B/1R na zmienność i stabilność cech
agronomicznych i technologicznych linii DH i SSD pszenicy ozimej

Badania prowadzono w latach 2018/2019 i 2019/2020. W każdym roku badań analizowano
populacje linii DH i SSD wyprowadzone z mieszańców F1 form translokowanych
z nietranslokowanymi. Porównano pod względem średnich wartości cech translokowane linie DH z ich
nietranslokowanymi odpowiednikami. W obu latach badań wystąpiły populacje, w których linie DH
nietranslokowane pod względem średnich dla plonu z rośliny istotnie przewyższały odpowiadające im
grupy form translokowanych (np. TB2 i TB3 w doświadczeniu 2019/2020). W pozostałych przypadkach
różnice te były nieistotne.
Linie DH pod względem średnich wartości cech nie odbiegały istotnie pod względem wysokości
roślin jak i masy 1000 ziaren od form translokowanych (DHT). Istotny wpływ translokacji na wartości
tych cech odnotowano w przypadku linii SSD. W populacjach TB2 i TB3 translokowane linie SSD
w porównaniu do nietranslokowanych odznaczały się niższą masą 1000 ziaren.
Wpływ translokacji w liniach SSD na wysokość roślin odnotowano we wszystkich trzech
badanych populacjach. Podobne zależności miały miejsce między badanym grupami form
w doświadczeniu założonym w 2018 roku.
Nie stwierdzono zależności między translokowanymi i nietranslokowanymi liniami DH i SSD
a ich stabilnością.

Stwierdzono istotne zróżnicowanie badanych populacji pszenicy pod względem
efektów głównych dla cech technologicznych. Dokonano podziału linii na cztery grupy (DH,
DHT, SSD, SSDT), a następnie obliczono dla każdej z grupy średnie wartości dla cech
technologicznych. Istotne różnice między formami translokowanymi a nietranslokowanymi
wystąpiły tylko w jednej kombinacji (TB4) pod względem zawartości glutenu. Nie
stwierdzono wpływu translokacji na stabilność badanych form.
Wykonano analizy reologiczne translokowanych i nietranslokowanych linii DH i
SSD pszenicy. Obecność translokacji żytniej u większości badanych form wpływała na
osłabienie całego procesu miesienia ciasta oraz pogarszała proces absorpcji wody, rozwoju
oraz wyrobienia końcowego ciasta. Wykonano analizę tekstury ciasta, określając opór jakie
stawia ciasto na rozciąganie, rozciągliwość ciasta, a także wytrzymałość ciasta na zrywanie.
Uzyskane wyniki wskazują, że nie zawsze translokacja żytnia wpływa negatywnie na
właściwości wypiekowe pszenicy. Dla przykładu, formy posiadające translokację żytnią w
kombinacji SMTB1 charakteryzowały się większą wytrzymałością ciasta na zrywania i
niewiele większym oporem w porównaniu do form bez translokacji żytniej.
Obecność translokacji żytniej w wybranych genotypach pozwala na wytworzenie
wystarczająco silnej struktury ciasta do zapewnienia korzystnego miesienia równomiernego
i stabilnego rozkładu pęcherzy powietrza podczas fermentacji i relaksacji ciasta.

Osiągnięcia projektu
•

Wykazano, że obecność translokacji pszenno-żytnich w materiałach przeznaczonych do
wyprowadzenia form haploidalnych na drodze krzyżowania z kukurydzą nie wpływa na obniżenie
efektywność tej techniki.
•
Segregacja markerów molekularnych i białkowych w populacjach linii DH i SSD pszenicy
wyprowadzonych z mieszańców F1 zróżnicowanych pod względem obecności translokacji pszennożytniej przebiega prawidłowo i odpowiada oczekiwanemu stosunkowi 1:1.
•
Nie odnotowano wpływu kierunku krzyżowania form translokowanych z nietranslokowanymi przy
otrzymywaniu pokolenia F1 (efektów matecznych) na segregację wybranych markerów
molekularnych i białkowych w populacjach linii DH wyprowadzonych z tych mieszańców.
•
W części populacji rekombinacyjnych linii wsobnych pszenicy wytworzonych poprzez
samozapylenie z mieszańców heterozygotycznych pod względem translokacji, przeważały linie
niezawierające translokacji 1B/1R. Liczba linii bez translokacji okazała się istotnie większa od linii z
translokacją Nie można więc wykluczyć, że formy translokowane są w kolejnych pokoleniach
eliminowane.
•
Wykazano, że stabilność translokowanych i nietranslokowanych linii DH i SSD pszenicy pod
względem cech agronomicznych i technologicznych jest zbliżona.
•
Wybrane linie DH i SSD z translokacją żytnią mogą cechować się dobrą wytrzymałością ciasta na
zrywania i niewiele większym oporem ciasta w porównaniu do form bez translokacji żytniej.
Translokacje 1B/1R w określonych populacjach linii DH pszenicy pozwalają na wytworzenie
wystarczająco silnej struktury ciasta do zapewnienia równomiernego miesienia i stabilnego rozkładu
pęcherzy powietrza podczas fermentacji i relaksacji ciasta.
•
Wyprowadzono 1807 linii DH i 1849 linii SSD pszenicy. Formy te przekazano zainteresowanym
firmom hodowlanym.
•
Uzyskane wyniki z badań mogą być pomocne w opracowywaniu strategii hodowli pszenicy w
firmach hodowlanych.
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