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ErnrrvwNoSc HoDowLI psznNrcy ozrMEJ (rrurtcunr

AESTIVAM L.) OPARTEJ NA LINTACH PODWOJONYCH

HAPLOIDOW

Pszenica ozima jest gatunkiem zajmujqcym w Polsce pierwsze miejsce pod wzglqdem

powierzchni uprawy. Jest zboZem o najwiqkszym znaczeniu gospodarczym, odgrywa.lqcym

podstawowq rolq w produkcji 2ywnoSci i pasz. Od kilku tysiqcy lat chleb jest jednym z gt6wnych

skladnik6w ludzkiej diety, co czyni wypiek jednym z najstarszych proces6w

biotechnologicznych, a pszenicq zwyczajnq podstawowym 216dlem energii ibialka.

Celem pracy bylo okre3lenie efektywnoSci kompleksowego podejScia do

wytwarzania nowych odmian pszenicy opartego na systemie DH w powi4zaniu z

selekcjq w kierunku wysokiego poziomu plonowania, korzystnych cech rolniczych i

technologicznych. Po dokonaniu wyboru form rodzicielskich na podstawie skladu

podjednostek bialek gluteninowych oraz korzystnych cech agronomicznych

przeprowadzono krzyZowanie proste A x B i zloZone (A x B) x C, a uzyskane linie DH

podlegaly fenotypowaniu w warunkach polowych pod k4tem cech rolniczych i

parametr6w jakoSciowych. Na koniec przeprowadzono weryfikacjg wybranych linii DH

w serii do6wiadczeri wstgpnych, a efektywnoS6 zastosowanych metod okre6lono na

podstawie liczby linii pszenicy wybranych na koncowym etapie hodowli do

doSwiadczeri rejestrowych.

Dokonano obserwacji i pomiar6w cech zwiqzanych z plonem ziama,

odpornoSci4 na choroby oraz wartoScie technologicznE. Oceniano takie cechy

plonotw6rcze jak: stopiefr uszkodzeri poletek po zimie, termin kloszenia, wysoko5d

roSlin, stopieri wylegania roSlin w trakcie wegetacji i przed zbiorem, masa tysi4ca ziaren

oraz plon ziarna. W warunkach polowych obserwowano i dokonywano bonitacji

odpomo6ci roSlin na choroby takie jak: rdza brunatna, rdza 26lta, m4czniak prawdziwy

zb62 i traw, septorioza liSci i klosa oraz fuzarioza klosa. Przeprowadzono tak2e badania

jako5ciowe, w tym analizg produkt6w ekspresji alleli Glu-|, analizy technologiczne

(liczbg opadania, zawartoi( bialka, gluten mokry, liczbg sedymentacji Zeleny'ego,

zawartoSi skrobi, relatywn4 twardoS6 ziarna, cigZar objgtoSciowy oraz wafto6i

parametru alweograficznego W), analizy reologiczne (miksograficzne i farinograficzne)
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oraz pr6bny wypiek. Uzyskane dane dotycz4ce cech fenotypowych i technologicznych

poddano analizie statystycznej z zastosowaniem jedno- i wielowymiarowych metod.

Przeprowadzone obserwacje i analizy w I etapie doiwiadczef wykazaly duze

zr6inicowanie 336 linii pod wzglqdem zimotrwaloSci, odpornoici na pora2enie przez rdzq

brunatnq i porastanie, oraz cech decydujqcych o wartoici technologicznej ziarna. Do ll etapu

do6wiadczed wybrano 85 linii DH odznaczajQcych siq najwy2szymi wartosciami dla kaidej z

obserwowanych cech por6wnywanych do odmian wzorcowych lub do linii DH o najwyzszych

wartosciach cechy. Wyniki analizy statystycznej pozwolily wyr62nit linie DH wysoko i stabilnie

plonujqce typujac siedem z nich do doiwiadczei wstqpnych. Wybrane linie odznaczaly siq

plonowaniem na poziomie (redniej dla wzorc6w iw wiekszosci nie wykazywaly interakcji ze

Srodowiskiem.

W trzecim etapie przeprowadzono do6wiadczenie wstqpne, w kt6rym oceniono

potencjal plonowania i ocenq wartosci gospodarczej dla perspektywicznych linii DH na tle

aktualnych wzorc6w pszenicy ozimej na dw6ch poziomach agrotechniki A1 (poziom

standardowy) i42 (poziom intensywny). W standardowych warunkach agrotechniki nie

odnotowano linii DH lepszej od odmian wzorcowych i2adna z linii DH nie charakteryzowala siq

dodatnimi wartosciami efekt6w gl6wnych dla plonu. Uwagq zwr6cila linia C25 o stabilnym

plonie oraz linia 141 niestabilna w plonowaniu, lecz o tendencji intensywnej. Nieco inne wyniki

uzyskano na poziomie intensywnym, gdzie Srednie plony 162nify siq znaczaco w poszczeg6lnych

miejscowosciach. Najwyisze plony odnotowano w doSwiadczeniu zaloionym w Smolicach,

najni2szy natomiast w doiwiadczeniu zalo2onym w Polanowicach. Jedna spoS16d badanych linii

L7 przekroczyfa w dw6ch miejscowo6ciach 3redniq wysoko6i plonu dla odmian wzorcowych.

Zar6wno w tych miejscowo5ciach, jak i w pozostalych (z wyjqtkiem Nagradowic) linia ta

odznaczafa sie plonowaniem na.ibardziej zbli2onym do Sredniej dla wzorc6w (98,6%). Pozostale

linie charakteryzowaly siq we wszystkich Srodowiskach plonowaniem nie 162niqcym sie istotnie

lub istotnie ni2szym od odmian wzorcowych. PiQi linii DH wykazalo wysoce istotna wariancjq

stabilno6ci, lecz tylko w przypadku jednej z tych linii C15 mo2na bylo okre6lii tendencjq w

reakcji na z162nicowa ne warunki

Badania podjqte w pracy majq zar6wno charakter poznawczy jak i aplikacyjny,

szczeg6fowo przedstawiajac metody umoiliwiajqce przeprowadzanie efektywnej selekcji

material6w hodowlanych. Metody te w powiqzaniu z prezentowanymi analizami reologicznymi

w mikroskali umo2liwiajE przeprowadzenie pelnej oceny zmienno6ci cech jakoiciowych w

selekcji materiaf6w hodowlanych.
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