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''Efektywność 
hodowli

pszenicy ozimej (Triticum aestivam L.) opartej na liniach podwojonych haploidów''

Praca zostaŁa wykonana w Instytucie Genetyki Polskiej Akademii Nauk pod

promotorstwem Pani dr hab. Anetty Kuczyńskiej.

Hodowla roślin odpowiedzialna jest za kreowanie i wprowadzarie do rolnictwa postępu

biologicznego, którego nośnikiem są odmiany. Nowe odmiany roślin przyczyniają się do

wzrostu poziomu plonowania oraz jakości produkcji roślinnej. Chcąc sprostaó konkurencji i

skróció czas potrzebny na wyhodowanie nowej odmiany, hodowcy wprowadzają do swoich

programów najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym linie podwojonych haploidów.

Pszenica zwyczajna jest gatunkiem o największym znaczęniu gospodarczym i

największej powierzchni uprawy w Polsce i na świcie. Wprowadzanie do uprawy nowych

odmian tego gatunku przez firmy hodowlane jest trudne z wzg|ędu na silną konkurencję.

Programy hodowlane muszą byó cały czas modyfikowane, zeby skróció okres wyprowadzania

nowej ulepszonej odmiarry. Należy przy tym pamiętaó' Że oprocz plonu nowe odmiany muszą

charakteryzować się korzystnymi cechami jakościowymi i technologicznymi orazbyó dobrze

przystosowane do warunków środowiskowo-klimatycznych, w których są uprawiane.

Poszukiwane są zatem nowe metody' które zjednej strony skrócą czas hodowli odmiany, ale z

drugiej nie spowodują zbyt dużego ograniczenia zmienności, dlatego oprocz klasycznych

metod hodowli rodowodowej i ramszów, stosuje się metodę pojedynczych nasion (SSD) oraz

corazczęściej wykorzystuje linie podwojonych haploidów (DH). Stosowanie naduŻąskalę linii

DH w programach hodowlanych wynaga dopracowania metodyki haploidyzacji, a następnie

podwajania liczby chromosomów oraz regeneracji roślin w kulturach in vitro. W hodowli

pszenicy do indukcji haploidów wykorzystuje się androgenzę oraz eliminację chromosomów

w krzyżowaniach oddalanych z kukurydzą. Uzyskiwane tymi metodami haploidalne rośliny

poddaje się działaniu kolchicyny w celu podwojenia |iczby chromosomów i otrzymuje linie DH

posiadające identyczne zestawy chromosomów siostrzanych, i tym samym formy w pełni



homozygotyczne. Niestety efektywność uzyskiwania linii podwojonych haploidów u pszenicy

nie jest jeszcze na tyle wysoka, Żeby moŻna jąbyło stosowaó jako główną metodę hodowlaną.

Umożliwia ona jednak skrócenie czasu hodowli nowych odmian pszenicy, dlatego jest coraz

powszechniej stosowana.

W przedstawionej do oceny rozprawie doktorskiej mgr itit. Bogusława Ługowska

postanowiła okreŚlić efektyrłmośó hodowli nowych odmian pszenicy opartej na systemie linii

DH w powipaniu z selekcją w kierunku wysokiego plonowania, korzystnych cech rolniczych

i technologicznych. Doktorantka postanowiła określić efektywmośó hodowli na podstawie

Iiczby linii wybranych do doświadczeń rejestrowych, poczynając od wyboru form

rodzicielskich do krzyŻowail' uzyskania linii DH z otrzymanych mieszańców oruz ich oceny w

kolejnych cyklach selekcji na podstawie doŚwiadczeń polowych.

Przechodząc do oceny formalnej rozprawy doktorskiej moŻna stwierdzić, Że podział

treści narozdziały i podrozdziaŁy jestpowszechnie stosowany w tego typu opracowaniach i nie

budzi zastrzeŻen. Rozprawa zawiera następujące rozdziały: wstęp z obszemym przeglądem

literatury, cel i zakres pracy' materiały i metody z wydzie\onymi podrozdziałami' wyniki z

podrozdziałani, dyskusję' podsumowanie i wnioski, streszczenia w języku polskim i

angielskim oraz spis wykorzystanej literatury, atakże załączniki z 20 tabe|ani i wykresem.

Brak jest jedynie spisu tabel' rysunków, fotografii, co jest drobnym uchybieniem technicznym

nieumniejszającym wartości merytorycznej pracy. Przedstawiony do oceny maszynopis

rozprawy |iczy 201 stron z załącznikarrli' w tym 73 tabele (20 tabel w złącznikach),Z zdjęcia,

16rysunkówi 1wykres.

Wprowadzenie do badan przedstawione we wstępie jestszczegołowe, wielowątkowe, a

równocześnie syntetycznie t jasno informuje czytelnika o zagadnieniach, które są celem

dysertacji. Doktorantka omawia, na podstawie danych literaturowych, pochodzenie i znaczenię

pszenicy, historię hodowli w Europie i Polsce oraz kierunki i metody hodowli odmian pszenicy'

ze szczegolnym uwzględnieniem wykorzystania linii podwojonych haploidów. omawiając

kierunki hodowli pszenicy skupia się nie tylko na plonie ziama, ale takŻe na innych waznych

cechach, takich jak odporność na choroby wywoływane przez grzyby i tolerancja na stresy

abiotyczne, w tym odpornoŚó na porastanie oraz mrozoodpomość i zimotrwałość. Następnie

Autorka rozpraw analizuje dostępne informacje dotyczące możliwości poprawy parametrów

technologicznychziamapszenicy, charukteryzując białka Zapasowe orazichwpływ na wartość

wypiekową mąki.

Podsumowuj ąc moŻna stwierdzió, że Doktorantka zademonstrowała bardzo dobrą

znajomośó literatury z zakresuprowadzonych badań. Piśmiennictwo jest bogate, obejmuje229



pozycji literatury i bardzo precyzyjnie naświetla problematykę badawczą podjętą w rozprawie.

Większość opracowań stanowią publikacje w języku angielskim (80%), a o aktualności i

wazności podjętego w pracy problemu świadczy cytowanie najnowszej, opublikowanej w

ostatnich latach literatury.

W rozdziale ,'Materiały i metody'' Doktorantka charakteryzuje materiał i metody

badawcze wykorzystywane w trakcie realizacji pracy. Linie DH wyprowadzano z 7

mieszańców trójkomponentowych, ktÓre otrzymano krzyŻując w róznych kombinacjach 8

odmian pszenicy ozimej. Po zapyleniu mieszańców Fr pyłkiem kukurydzy uzyskane zarodki

wszczepiano na pożywki i regenerowano z nich haploidalne rośliny, które poddawano działaniu

kolchicyny. Zregenerowane linie podwojonych haploidów (DH) poddawano kolejnym ocenom

w trzech etapach, poczynając od doświadczeń jednopowtórzeniowych Z wzorcem, poprzez

doświadczenia trzypowtórzeniowe w czterech miejscowościach, a koncząc na serii

doświadczeń w siedmiu miejscowościach na dwóch poziomach agrotechniki. Na kazdym etapie

doświadczeń wyniki plonowania oraz innych cech związarrych z plonem, odpornoŚcią na

choroby i wartością technologiczną poddawane były analizom statystycznym. w rozdzia|etym

szczegółowo opisano sposób prowadzenia obserwacji i pomiarów cech uzytkowych,poraŻenia

przez choroby oraz analiz cęch jakościowych i technologicznych ziarna. Statystyczne

opracowanie wyników jest adekwatne do metod zakładania doświadczeń porównawczych z

liniami na kazdym z etapów badań. Dla serii doświadczeń z drugiego i trzeciego etapu badań

przeprowadzona synteza wyników pozwoliła na ocenę nie tylko efektów głównych badanych

genotypów, a\e także ich interakcji ze środowiskami. Szkoda, Że szczegółowa analiza

statystyczna serii doŚwiadczeń zIII etapu obejmuje tylko plon ziama, chociuŻ oceniane były

takze inne cechy m.in. wysokość roślin, odporność na choroby, zimotrwałośó czy wyleganie.

Najbardziej szczegołowe ana|izy dotyczą wynikow plonu ziarna, innych cech

wpływających na plon, a także cech jakości ziama i wartości wypiekowej mąki. W dwóch

seriach doświadczeń (etap II) oprócz analiz indywidualnych dla każdej z cech (ANOVA)

wykonano takze wolnozmienną analizę wariancji (MANOVA) pozwalającąna porównanie

zróŻnicowarlia badanych linii DH łącznie pod względem wszystkich cech.

Zaproponowane i opisane w powyzszymrozdziale procedury postępowania umozliwiły

pełną realtzację postawionych celów badawczych i nie bttdzą większych zastrzeŻen, chocia-Ż

zastanawiam się, dlaczego przeprowadzono tak szczegółowe analizy cech jakościowych i

wartości wypiekowej dla wszystkich 85 linii DH (Ll _ L4I, C1-C44) biorących udział w II

etapie badań, chociuŻ z gory widomo było, Że nie wszystkie one przejdą do kolejnego etapu

badan.



Wyniki ocenianej rozpraw mgt in;L. Bogusławy Ługowskiej są bardzo wartościowę i

wydatnie poszerzają wiedzę na temat hodowli odmiarr pszenicy ozimej z vłykorzystaniem linii

podwojonych haploidów. W rozprawie przedstawione zostały kolejne etapy prac mających na

celu wyprowadzenie, a następnie testowanie uzyskanych linii DH w doŚwiadczęniachpolowych,

by ostatecznie wybraó najwartościowsze z nich, które mogą byi skierowane do badan

rejestrowych. Liczba linii skierowanych do doświadczeń Ęestrowych ma byó vłyznacznikiem

efekt}rłmości hodowli. JuŻ na pierwszym etapie uzyskiwania linii DH mozna zauwazyó niską

efektyrvnośó tego procesu' poniewaz z 11 000 zapylonych kwiatków uzyskano ponad 1100

zarodków które po regeneracji i podwojeniu chromosomów dały 383 linie DH, z ktorych do I

etapu' czyli jednopowtórzeniowych doświadczeń włączono 336. Linie te, w zaleŻności z jakiej

kombinacji mieszańcowej zostały wyprowadzone' charakteryzowały się niezbyt wysoką

zmiennością w stosunku do analizowanych cech, czyli przezimowania, odporności na choroby'

czy wartości cech technologicznych' Uzyskane dane pozwoliły jednak na selekcję linii DH pod

kątem ich dalszej przydatności do hodowli, biorąc pod uwagę korzystne wartości cech

użytkowych i dobre właŚciwości technologiczne. Do dalszego etapu badń wybrano 85 linii, czyli

25%opuli wyjściowej.

Zewzg\ędu na liczbę linii DH w drugim etapie orazwłączenie do doświadczeń odmian

wzorcowych, linie podzielono na dwie grupy i załoŻono dwie niezalezne serie doświadczeń w

czterech miejscowościach. W doświadczeniach oceniono plon ziama linii DH oraz wartości

innych cech uzytkowych, jakościowych i technologicznych. Uzyskane wyniki pomiarów i artaliz

zostały prawidłowo opracowane z vŻyciem wielu uzupełniających się natzędzi statystycznych.

obliczono podstawowe parametry zmienności dla analizowanych cech uzytkowych' a następnie

wykonano analizy wariancji dla plonu ziarna i obliczono wartości współczynników korelacji

pomiędzy badanymi cechami. Wykonano analizę zroŻticowalia badanych linii pod względem

poszczegóInych cech Za pomocą metod jednowymiarowych, a następnie stosując metody

wielowymiarowe dokonano oceny ich wielocechowego zroŻnicowania. Wyniki tych analiz

wykazały, ze linie są najbardziej nóŻnicowane pod względem wysokości roślin oraz terminu

kłoszenia. Przeprowadzono także jedno- i wielocechowe porównania linii DH z odmianami

pszenicy użytymi do krzyzowań i utworzeniamieszańcow,zktórych linie zostaływyprowadzone.

Z reglily linie DH róŻniĘ się istotnie od odmian wyjściowych, jednak mam zastrzeżenia do

wyników zawartych w tabeli 5 (załącznlki), poniewaŹ moim zdaniem wartości kontrastów dla

plonu ziaru:ra, masa 1000 ziaren czy wysokości roślin są mocno przeszacowane np. dla (JB)A vs.

B, czy (JB)Avs. A. Dobrze byłoby to sprawdziÓ.



Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych pozwoliło na rozmieszczenie linii DH na

płaszczyżnie w układzie dwóch pierwszych z nich posiadających największą moc

dyskryminacyjną. Linie o zb|iŻonej zmienności wielocechowej grupowały się w środku układu

wspołrzędnych, natomiast najbardziej intersujące z hodowlanego punku widzenia rozmieszczone

były po bokach układu. Ponadto obliczono odległości Mahalanobisa i wykreślono dendryty

najkrotszychpołączen pomiędzy liniami DH a odmianami wzorcowymi. Zastosowane metody

wielocechowe pozwoliły na pełniejszą anaIizę zmienności linii i wybór najbardziej przydatnych

do dalszego etapu hodowli.

Linie z drugiej serii doŚwiadczen zostały takŻe szczegółowo przebadana pod kątem

wartości technologicznej ziarną parametrów reologicznych i jakości ciasta oraz właściwości

wypiekowych mąki. Wyniki tych analią podobnie jak cech plonotwórczych i agronomicznych'

zostaĘ także poddane szczegółowym analizom statystycznym z zastosowaniem metod jedno- i

wielow1łniarowych.

Wyniki wielu szczegółowych analiz statystycznych cech uzytkowych, technologicznych

i wypiekowych pozwoliły na wybór do kolejnego etapu badań, czyli doświadczenwstępnych, 7

linii DH. Niestety Żadna z linii DH nie plonowała istotnie wyżej od najlepszej z odmian

wzorcowych KwS ozon, za to posiadały dobre parametry jakościowe ziarna i maki.

Zastanavńarn się zatem, czy ażtak szczegołowe analizy wartości technologicznej i wypiekowej

były potrzebne na tym etapie' czy lepiej było to zrobić dla ograniczonej liczby linii biorących

udział w kolejnym etapie, czyli w doświadczeniach wstępnych.

Inne moje spostrzezenie dotyczy wykonania wielu skomplikowanych analiz

statystycznych, których wyniki czasem nie zostĄ w pełni wykorzystane. Dla przyl<łady w tabeli

28 ptzedstawiono oceny kontrastów między liniami DH a odmianą Tonacja dla porastania i

mrozoodpomości i na ich podstawie wyróżniono 21 linii bardziej mrozoodpornych i 28 mniej

podatnych na porastanie od Tonacji. Prosi się jednak w tym miejscy chociazby wspomnieó, że 9

spośród linii DH było zarównobardziej mrozoodpornych, jak i mniej podatnych na porastanie od

Tonacji.

Wyselekcjonowane wtrzecim etapie linie DH oraz rody z konwencjonalnych programów

hodowlanych posłuzyły do załoŻenia doświadczenia wstępnego w siedmiu miejscowoŚciach.

Badano poziom plonowania i wartości cech uzytkowych na dwóch poziomach agrotechniki

standardowym i intensywnym. Szczegółowa analiza statystyczna vłykazała, że Żadta z

testowanych linii DH nie plonowała istotnie vłyżej od odmian wzorcowych zarówno w

warunkach standardowej, jak i intensyrłnej agrotechniki. Analiza interakcji poszczegó|nych linii

względem środowiska, wykazaŁa, ze większośc z nich to formy stabilne, jednak o niskim



poziomie plonowania. Natomiast niestabilną linię L41 moŻna vznac za formę intensyłną,

poniewaz wraz z polepszającymi się warunkami środowiska jej plony IoSną. Należy podkreślić,

Że analiza interakcji genotypowo-środowiskowej znacząco poprawia wnioskowanie o wartości

badanych w doświadczeniach wstępnych liniach i rodach hodowlanych oraz zwiększa wartośó

meryĄory czną o ceni anej rozprawy.

Rozprawę kończy obszerna i dobrze przeprowadzona dyskusja, w której Doktorantka

zestawiła uzyskane wyniki z dostępnymi w literaturze badaniami innych Autorów, odnosząc

się kolejno do wszystkich etapow prowadzonych badań własnych. Ten rozdział został

opracowany starannie' zawięra dogłębną analizę wynikow własnych i zasługuje na

wyróznienie. Podsumowaniem jest 9 wniosków wyciągniętych na podstawie

przeprowadzonych badań i analiz, które mają potwierdzenie w przedstawionej dokumentacji

wynikow.

W trakcie opracowania rozprawy Doktorantka nie ustrzegła się drobnych błędów

językowych' literowych, skrótów myślowych czy przejęzyczen' Niektóre z moich wątpliwości

i pytan zasygna|izowałem juz wcześniej, a inne przedstawiam ponizej:

1) Pierwsza uwaga dotyczy wniosku 2, w którym drugie zdanięjest trochę niezrozumiałe

cyt. ,,Zastosowanie wielozmiennej analizy wariancji pokrewnych metod wielu

zmiennych pozwoliło . '."
Druga uwaga dotyczy wniosku 9, który ma charaktęr bardzo ogólnikowy i nie

wynikający bezpośrednio z wyników badań prezentowanych w rozprawie. Co znaczy

cyt.',zastosowanie odpowiedniej metody biotęchnologicznej...''? W pracy

przedstawiono j edynie wyniki doty czące lini i po dwoj onych haplo idów.

W drugim akapicie podsumowania na str. 158 Doktorantka pisze: cyt. ,,Selekcja oparta

na ocenie genotypów ustabilizowanych pod względem genetycznym

(homozygotycznych) uzyskanych w systemie DH może być, bardziej efektywna, niŻ

selekcja prowadzona we wczesnych pokoleniach na podstawie oceny pojedynków lub

rodów w doświadczeniach rządkowych, niereplikowanych.'' Czy udało się to
potwierdzió na podstawie przedstawionych wyników badaffl

Jaka była ostateczna efektywność selekcji linii DH?

Dlaczego do analizy statystycznej wyników z drugiego i trzeciego etapu badań nie

uzywano tych samych programów statystyc zny ch?

6) Autorka na str. 73 pisze: CYt. ,'... największy wpływ na ztoŻnicowanie badanych

obiektów miał termin kłoszeni i wysokoŚó roŚlin ...". Z omawianych wyników analiz

stytstycznych wynika, Że wykazano największe zroŻnicowanie linii pod względem

Ż)

3)

4)

s)



terminu kłoszenia i wysokości roślin. Podobne stwierdzęnia występuj ąjeszcze w dalszej

części pracy np. na str. 81, 89, 90 itd.

7) Dendryty najkrotszychpołączen (rys. 4, 6, 8, 10, 12,16) trudno analizowao poniewaz

brak jest nazw obiektów odpowiadających numeracji na rysunkach. Nie ma ich teŻ w

tabeli 30 (jak pisz Autorka).

8) Proszę unikaó w opracowaniach naukowych zwrotów Zargonowych takich jak np.

,,I<rzyŻówki", ,,dobrze plonujące w warunkach ubogich'', ,,... ujemnie korelował& Z ...",

,,istotne zroŻnicowanie w sześciu cechach'' i innych.

9) Należy zwrocić uwagę na właściwe cytowanie literatury np. już na stronie l: jest

(Feldman 2012), a powinno byó (Feldman i Leavy 20l2);jest (Kimber i in. 1987) a

powinno być (Kimber i Sears l987),jest Shewry i in.2002), a powinno być (Shewery i

Halford 2002) itp.

Inne błędy literowe' językowe czy zwroty zargonowe zaznaczyłem w tekście

maszynopisu. ZauwuŻone drobne niedociągnięcia nie umniejszająbardzo wysokiej wartości

merytorycznej, poznawczej i naukowej rozptary' ponadto mogą być z łatwością usunięte w

trakcie przygotowania Autoreferatu orazpracy do publikacji czasopiśmie naukowym'

Wniosek końcowy

Przedstawiona do oceny rozpra'wa doktorska mgr inz. Bogusławy Ługowskiej wnosi

nowe wartościowe informacje na temat wykorzystania linii podwojonych haploidów w hodowli

nowych odmian pszenicy ozimej. Przedstawiaposzczególne etapy prowadzenia selekcji linii

DH, począwszy od ich uzyskania do wyboru, po kilku seńach doświadczeń porównanych,

najlepszych z nich z przeznaczeniem do doświadczęil rejestrowych. Na uwagę zasługuje

wszechstronna ocena linii nie tylko pod względom ich plonowania i wartości cech użytkowych'

ale takŻe wartości jakościowych i technologicznych ziama i mąki. Z uznariem naleŻy

podkreślió umiejętne wykorzystanie przez Doktorantkę nowoczesnych narzędzi i metod

statystycznych i prawidłowe opracowanie olbrzymiej bazy vłyników oraz prawidłową

interpretację otrzymanych rezultatów. Uzyskane wyniki, oprócz wysokich walorów

poznawczych i naukowych, mają takŻe znaczenie utylitarne, ponieważ dzięki mim mozna

będzie zoptymalizować i skróció program hodowli nowych odmian pszenicy ozimej.

UwuŻam, Że temat podjęty ptzez Doktorantkę jest bardzo aktualny i wpisuje się w nurt

poszukiwania metod prowadzących do skrócenia hodowli odmian, a problemy postawione w

celach badawczych zostały prawidłowo i w jasny sposób sformułowane. Dzięki zastosowaniu

właściwych metod badawczych wytyczone cele zostały w pełni zrea|izowałte, a uzyskane



wyniki i wnioski znajdują uzasadnienie w materiale dokumentacyjnym przedstawionym w

tabelach, na rysuŃach i wykresach.

Praca mgr irtŻ. Bogusławy Ługowskiej pt. ,,Efektywnośó hodowli pszenicy ozimej

(Triticum aestivum L.) opartej na liniach podwojonych haploidów'' spełnia wszystkie wymogi

stawiane rozprawom doktorskim, dlatego stawiam wniosek do Rady Wydziału Rolnictwa i

Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie jej Autorki do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.

,b?f ,Pr'\
Prof. dr hab. Henryk Bujd<

Wrocław, dnia 8.04.201 8 r.


