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T. WOLSKI 

SZER0KA R0ZSTAWA PÖL SELEKCYJNYCH 
W HOD0WLI R0SLIN ZB0Z0WYCH 

W wi~kszosci metod punktem wyjscia pracy hodowcy roslin sq pojedyncze 
rosliny, dajqce poczqtek rodzinom, kt6re stanowiq w jednym lub kilku poko
leniach obiekt . por6wnania, oceny i selekcj i. U krzewiqcych si~ roslin zbozo
wych pewnosc co do tego, ze wybrana roslina nie stanowi przypadkowego po-
wicizania dw6ch roslin, daje jedynie sif.;W punktowy szk6lki hodowlanej. · 

Skala zmiennosci modyfikacyjnej poszczeg6lnych cech i uzaleznienie ich nd 
warunk6w srodowiska· - Sq r6zne. W przeciwienstwie do takich cech morfolo
gicznych, jak barwa ziarna i oscistosc, najwazniejsze z punktu widzenia uzyt
kowego cechy fizjologiczne sq tak silnie uzaleznione od warunk6w srodowiska, 
ze wlasciwa ich ocena nie tylko nie moze si~ opierac jedynie na obserwacjach 
i pomiarach pojedynczych roslin , ale wymaga badania rodzin w kilkupowt6-
rzeniowych doswiadczeniach. Wynika z tego wyodr~bnienie pol por6wnaw
czych i selekcyjnych jako najwazniejszych skladnik6w pola hodowlanego. 
Pierwsze - stanowiq podstaw~ do przeprowadzenia selekcji rodzin, drugie -
gl6wnie do przeprowadzania selekcji roslin w obr~bie rodziny. 1\/Iimo pewnego 
przesuni~cia srodka ci~zkosci pracy hodowlanej na pola por6wnawcze, pola se
lekcyjne pozostajq jednym z najwazniejszych jej moment6w, zapewniaj4c po-' 
przez selekcj~ pozytywnq i negatywnq z jednej strony ci&glosc materialu hodo
wlanego dzi~ki wybranym roslinom, a z drugiej - coroczn& produkcj~ przese
lekcjonowanego materialu, z kt6rego po sprawdzeniu jego wartosci - wypro
wadza si~ superelit~. 

Podstawowym warunkiem skutecznosci selekcji pozytywnej i negatywnej, 
tj. wyboru najlepszych roslin i wybrakowania najgorszych, jest stworzenie wlas
ciwych warunk6w rozwoju i wzrostu roslin na p6lku selekcyjnym, a m. in. da
nie im wlasciwej riozstawy i nawozenia. Wyst~pujq przy tyn1 dwa przeciwstawne 
sobie dc4:zenia. Z jednej strony chodzi o to, by selekcj~ przeprowadzic w warun
kach jak najbardziej zblizonych do naturalnych dla danego gatunku (tj. polo
wych), eo daje moznosc uwzgl~dnienia zespolu cech warunkujqcych wartosc 
produkcyjnq poszczeg6lnych biotyp6w. Z drugiej zas strony chodzi o to by, da
jqc roslinom warunki rozstawy, nawozenia i piel~gnacji znacznie korzystniejsze 
od normalnych, uzyskac wi~kszy wsp6lczynnik rozmnozenia, eo pozwala na 
skr6cenie ilosci pokolen reprodukcji, oraz na szybsze i dokladniejsze przebada
nie material6w hodowlanych w doswiadczeniach polowych. 

· Jeden z pierwszych hodowc6w roslin, Hallet, w polowie XIX wieku stosowal 
w hodowli zb6i szerokq rozstaw~, uwaiajqc, , ie selekcja w tych warunkach 
w polqczeniu z metodq rodowodowq daje moznosc stalego potE:gowania pozqda
nych cech r6wniei w obr~bie roslin samopylnych. Podawane przez Halleta ko
losalne rezultaty 4-letniej selekcji odmiany •pszenicy Red Nursery, wyraiajq-

.. 



138 T. WoLski 

ce si~ 5-krotnym zwi~kszeniem ilosci klos6w najlepszej rosliny, dwu i p6lkrot
nym zwi~kszeniem ilosci ziarn w klosie oraz blisko C:.wukrotnym zwi~kszenien1 
dlugosci klosa_ najlepszej rosliny, nie ,sq -wprawdzie iprzekonywajqce, ale jednak 
wyhodowane przez Halleta odmiany mialy opini~ bardzo plennych i wartoscio-
wych.1 . . 

Metoda Halleta wywarla w swoim czasie wplyw na caht europejskq hodowl~ 
roslin i byla stosowana przez szereg hodowli w zaczqtkach ich pracy (Svalöf, 
Aleksander Janasz w Dankowie). Na odstqpienie hodowc6w od metody szero
kiej rozstawy zlozylo si~ caly szereg czynnik6w. Gl6wnym powodem bylo dqze
nie do przeprowadzenia selekcji w warunkach mozliwie zblizonych do warun
k6w polowych i obawa przed faworyzowaniem typ6w zbyt silnie krzewiqcych 
si~ i wymagajqcych, kt6re by w warunkach polowych mogly okazac si~ malo 
wartosciowe. · 

Nast~pnie okazalo si~, ze szeroka rozstawa, kt6ra mogla dawac dobre wyniki 
w warunkach wilgotnego i lagodnego klimatu Anglii, doprowadzala w warun
kach bardziej surowych do tworzenia przez rosliny pszenicy duzej ilosci niedo
gonow i do niedoksztakania ziarna. Obserwowano r6wn1ez silne porazenia 
rdzq odmian p6zno dojrzewaja_cych skutkiem szerokiej rozstawy p61 selekcyj
nych; 

Poza tym uzyskane przez Johannsena i innych ' badaczy ujemne wyniki se
lekcji w czystych liniach roslin samopylnych, zbyt pochopnie przeniesione na 
ustalone odmiany t ych roslin , spowodowaly ograniczenie roli selekcji w obr~bie 
odmian roslin samopylnych do kontroli czystosci odmianowej i zdrowotnosci. · 
Jednak wartosc produkcyjna odmian roslin samopylnych wykazujqcych pewne 
zr6znicowanie komponent6w oraz doswiadczenie hodowc6w swiac czc1 
o szkodliwosci tenclencji do zbyt silnego ujednolicania __ odmian i doprowadzani:1 
ich do czystych linii. Przekonano si~ r6wniez o zachodzcicych w praktyce ho
dowlanej drobnych z1nianach dzieazicznych w obr~bie ustalonych rod6w i o ro-
li spontanicznych i .sz tucznych krzyz6wek wewnqtrzodmianowych. Z drugiej 
strony wartosc oc miany szeroko zrej onizowanej jest na og6l tak wielka, ze przy 
wc:1skiej skali zmiennosci dzicdzicznej w jej obr~bie .osic:1gni~cie niewielkiego • 
nawet post(?pu tej wartosci ma duze znaczenie gospodarcze. 

W ostatnich latach hodowcy zwr6cili ponownie uwag~ na metod~ szerokiej 
rozstawy ,v polach selekcyjnych. W Zwiqzku Radzieckim nawr6t do tej met~dy 
zaznacza siG w pracach agrobiologicznej szkoly hodowc6w, przy czym czynnik 
ten stosuj e si~ w dc1zen i u do uzyskania korzystnych zmia:ry dziedzicznosci orga
nizm6w roslinnych, eo n1oze odgrywac rol~ zat6wno przy selekcji, jak i prz.Y 
krzyzowaniu. Jak p odaje Mazlu1now 2_, selekcja i wychowanie roslin na duzych 
powierzchniach pobierania pokarm6w stanowi jednq z podstaw metoc·y ho
dowli buraka stosowanej na Ramonskiej stacji, poczqwszy od 1934 r. Mazlumow 
cytuje Darwina: ,, ... ze wszystkich przyczyn warunkujcicych zmiennosc najwaz
niejszq -jest prawdopodobnie nadmiar pozywienia", i zwraca uwag~ na wyraz
niejsze zr6znicowanie biotyp6w pod wplywem wysokiej .zyznosci · gleby i zwi~k
szonych powierzchni pobierania pokarm6w. Na silne zr6znicowanie morfolo
giczne material6w odmianowo czysiych pod wplywem szerokiej rozstawy i :3a 
rol~ tego czynnika dla wielostronnego badania potomstwa silnie 'rozkrzeww
nych roslin zbozowych - wskazuje Lysenko 3 • 

1 Pe,rdval J. - The wheat plant, a monograph. London. 1921. 
2 1\/Iazlumow A. - Hodowla burak6w cukrowych. Warszawa 195i, 
3 Lysenko T. - Agrobiologia. Warszawa 1950. 
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W Niemczech, w hodowli zyta Petkus, zastosowano rozstaw~ 20 cm X 20 cn1 
celem podniesienia wsp6lczynnika reprodukcji, eo bylo k on ieczne dla wpro
wadzenia metody rezerw (pol6wek) , polegaja,cej na wysiewie w polach selekcyj
nych i na rozmnozeniu tylko cz~sci ziarna (rezerw z poprzedr:icgo roku) tych 
roczin, kt6re wykazaly swq wartosc w polach por6wnawczych w roku poprzP.d
nim 1 . 

Punktem wyjscia do prob zastosowania szerokiej rozstawy w polach sel2k
cyjnych bylo pierwotnie w naszych pracach hodowlanych (stacje selekcyj oe 
Choryn i Dank6w) uzyskanie takiej ilosci ziarna z kazdej wybranej rosliny 
zyta i pszenicy ozimej, by m6c badac bezposrednie poton1stwo tych roslin w mct
lych polach por6wnawczych, pozostawiajqC pewna, cz~sc ziarna na zasiew p61 
selekcyjnych. U podstaw takiego zastosowania szerokiej rozstawy lezal wi~c 
duzy sceptycyzm eo do znaczenia wyboru roslin, wobec silnego uzaleznienia ich 
cech od przypadkowego zespolu warunk6w srodowiska, oraz da,znosc do prze
tzuceni& ci~zaru selekcji na mozliwie duzy material, badany w malych p6lkach 
por6wnawczych. 

Takie bezposrednie badanie plennosci potomstwa WY:b!'anych roslin sloso
wane 1bylo tylko w hodowli gatunk6w o duzy1n wsip6lczynniku rozmnozenia, jak 
rosliny korzeniowe. Natomiast w hodowli zb6z przy zastosowaniu metod do
tychczasowych badanie rodzin nast~puje w pozniejszych pokoleniach, a podsta
w~ do wyboru rodzin bezposrednio pochodzqcych od pojedyinczych roslin stano:
wiq jedynie obserwacje p61 selekcyjnych i w yniki p61 por6wnawczych r odzin 
ma tecznych. · · 

Umozliwienie zba(ania rodzin juz w pierwszym pokoleniu jest szczeg6lnie 
wazne w -hodowli zyta jako rosliny obcopylnej , ale n1a r6wniez pewne znaczenie 
w hodowli odmian pszenicy, zwlaszcza przy stosowaniu krzyz6wek n1i~dzy 
zr6znicowanymi rodami odmiany. 

Przechodzc1c na szerokq rozstaw~ pol selekcyjnych nie obawiano si~ fawory
zowania przez selekcj~ typ6w dobrze dostosowanych do takich specyficznych 
warunk6w, a zle znosza,cych warunki normalne (tworz4cych w tych warunkach 
niedogony), poniewaz zbadanie potomstwa wybranych roslin w mikrodoswiad
czeniach w rozstawie scisle odpowiadajqcej warunkom polowym daje dosta
tecznq gwarancj~ utrzymania wlasciwego kierunku h ': dowli. Natomiast wyb6r 
najlepszych r oslin, rozporzqdzaj'qcych duzyn1i powierzchniami pobierania po
karm6w, winien zabezpieczac przed wplywem przypadkowo lepszych warun
k6w (przede wszystkim brakiem roslin sqsiednich) n a selekcj~, poniewaz kazda 
roslina rozporzqdza przy tej metodzie maksyma~nq przestrzeni<1, jaka, moze wy-
korzystac. 

Zastosowano wi~c w polach selekcyjnych zyta (1950 r.) , a n ast~pnie psze
nicy ozimej (1952 r.) rozstaw~ 25 cm X 25 cm, daleko odbiegajqcq od rozstaw 
stosowanych norn1alnie w hodowli tych roslin (zwykle od 5 cn1 X 20 cm do 
10 cm X 20 cm). 

Wyniki, jezeli chodzi o rozkrzewienie roslin, wielkosc k!os6w i ilosc ~zy
skanych ziarn z jednej rosliny okazaly si~ dla zyta bardzo dobre. Poszczegolne 
rosliny dawaly do 30 dobrze wyksztalconych klos6w, ilosc ziarn z rosliny cz~
sto przekraczala tysiqc, a wielkosc i wypelnienie -ziarn byly lepsze niz przy sie-

J Roemer Th. - Rog~en. Handbuch der Pfl~nzep.züchtung. aerlin l~4i, 
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wie g~stszym. Dzi~ki temu corocznie mozna bylo przeznaczac z kazdej wybra
nej rosliny 400 ziarn do siewu w malych p6lkach por6wnawczych (po 100 ziarn 
w 4 powt6rzeniach) , a reszt~, stanowiqcq kilkaset ziarn - pozostawiac do wy
siewu w nast~pnym roku w polach selekcyjnych (ponownie w szerokiej rozsta
wie) , przy czym w zapyleniu uczestniczyly tylko dobre rodziny o sprawdzonej 
wartosci. 

Dla pszenicy wyniki byly o tyle gorsze, ze mimo znacznego wydluzenrn 
i pogrubienia klosa , ziarno cz~sto bylo gorzej wyksztalcone (drobniejsze i cz~sto 
rowiaste) niz w normalnej rozstawie. Poza tym, Z'vvlaszcza u odmian gorzej 
krzewicicych si~ i w mniej k orzystnych warunkach (na zimnych glebach) wyst~
powala pi~ti·owosc klos6w i duza stosunkowo ilosc niedogon6w. Szczeg6lnej 
uwagi wymagaly t akie pola selekcyjne pszenicy, jezeli chodzi o piel~gnacj ~ 
(odchwaszczenie i spulchnianie gleby) oraz o walk~ z ploniarkq. Uzyskiwane 
wyniki byly w niek t6rych la tach (r. 1955) dobre, w innych natomiast trzeba by
lo zmniejszyc ilosc powt6rzen w malych p6lkach por6wnawczych do- 3, ze 
wzgl~du na zbyt male ilosci ziarna wybranych roslin, z kt6rych pozostawiono 
tak samo jak u zyta cz~sc ziarna do wysiewu w polu selekcyjnym. Poza tym 
wazny moment selekcji , tj. ocen~ cech ziarna roslin trzeba bylo przesunqc na 
nast~pne pokolenia, poniewaz w niekt6rych latach wszystkie wybrane rosliny 
mialy ziarno niedostatecznie wypelnione. Byc n1oze przez odpowiednie nawoze
nie i zabiegi piel~gnacyjne uda si~ usunqc te ujemne strony szerokiej rozstawy 
pol selekcyjnych pszenicy. 

Prowadzqc przez kilka lat pola selekcyjne w szerokiej rozstawie, przekona
no si~, ze rola tej metody nie o,granicza si<; tylko do podniesienia wsp6kzynni
ka rozmnozenia i dostarczania roslin o duzej ilosci ziarn. 

Stwierdzono wi~c, ze w tych polach selekcyjnych nast~puje silne zr6znico
wanie material6w hodowlanych, pozornie wyr6wnanych, i to zar6wno w zycie 
jak i w pszenicy ozimej. Podobne, choc nieco slabsze zr6znicowanie, osiqgnc1c 
mozna przez zastosowanie wysokich dawek nawozowych. Zaobserwowane zr6i·
nicowanie dotyczy ksztaltu klosa , wysokosci roslin, r ozkrzewienia i calego sze
regu innych cech. R6znice te wyst<;pujq zar6wno miE:dzy roslinami jednej rodzi
ny, jak i pomi~dzy rodzinami jednej odmiany i zblizonymi, a nawet trudnymi 
do odr6znienia w normalnych warunkach odmianami pszenicy ozimej. Umozli
wia to latwiejsze uchwycenie na drodze obserwacji zr6znicowania rodzin od
miany oraz z-darzajqce si<; niekiedy wypadki ·spontanicznych skrzyzowan z po
dobnq odmianq, eo przy w<;zszej rozstawie latwiej ujsc moze obserwacji. 

W rodzinach zyta szeroka rozstawa silnie uwydatnia w szelkie objawy dege
neracji , takie jak rosliny karlowate, rosliny nie strzelajqce w zdzblo, zdeformo
wane klosy itp. Takie objawy degeneracji mogq zawsze wystqpic w niekt6rych 
latach i w niekt6rych rodzinach zyta, skutkiem wywolanego warunkami zapy
lania w poprzednim roku cz~sciowego przekrzyzowania si~ roslin siostrzanych 
mi~dzy so bq na j ednym na wet niewielkim p6lku selekcyj nym. , . 

Zgodnosc · obserwacji w p6lkach selekcyjnych, wysianych w powtorzeniach 
swiadczy o tym, ze zr6znicowanie nie stanowi przypadkowych modyfikacji, lecz 
odpowiada pewnym dziedzicznym wlasciwosciom rodzin, kt6re szeroka rozs!a
wa uwypukla i udost~pnia obserwacji hodowcy, jakby przez szklo powi~kszaJcl: 
ce, znacznie tym samym zwi~kszajqc skutecznosc zar6wno selekcji pozytywneJ 
jak i negatywnej. 

Natomiast pola por6wnawcze, wysiewane w normalnych warunkach z ma-
terialu pochodzqcego z tych :p61 selekcyjnych, wykazujq tylko nieznac;zne1 nqr-' 
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malne dla poszczegolnych odmian zr~znicowanie wewnqtrz odmiany, a zaobser
wowane w polu selekcyjnym r6znice morfologiczne ulegajq znacznemu zatarciu. 

Ta rola szkla powiE:kszajqcego nie ogranicza siE: tylko c·o cech morfologicz
nych, swiadczqcych u zyta o cz~sciowej degeneracji, a u pszenicy - o odchy
leniu od typu odmiainy, wywolanym 'krzyz6wkq mi~dzy- lub naweit wewnqtrz-
odmianowq. · 

J esienne i wiosenne Hczenie roslin na wysianych w kilku powt6rzeniach 
polach selekcyjnych wykazalo, ze w latach o ostrzejszej zimie szeroka rozstawa 
uwydatnia r6wniez. r6znice w zimotrwalosci rodzin, wplywajqc na znaczne 
zwi~kszenie, w stosunku do norn1alnych warunk6w polowych, ilosci roslin znisz
czonych i uszkodzonych przez niskie temperatury. Stanowi to pewnq analogi~ 
do ste,sowanej w hodowli r oslin dwuletnich jarowizacji rodzin, umozliwiajc1cej 
obserwowanie sklonnosci do dawania pospiech6w r6wniez jakby przez szklo po
. WiE:kszajqce. 

Najwi~ksze zastrzezenia moze budzic ta metoda zakladania p61 selekcyj
nych, jesli chodzi o selekcjE: na odpornosc na wyleganie, co stanowi jeden z naj
wazniejszych problem6w wspolczesnej hodowli zb6z. Ocenienie odpornosci na 
wyleganie w· polach selekcyjnych o szerokiej rozstawie moze siE: wydawac bar
dzo Wqtpliwe, podczas gdy cecha ta r6wniez nie da si~ dokladnie zaobserwowac 
w jednorzE:dowych p6lkach mikrodoswiadczenia i dopiero w wiE:kszych p6lkach 
por6wn~wczych w trzecim pokoleniu da si~ uchwycic zaleznie od warunk6w da
nego roku. Przekonano si~ jednak, ze kielichowato rozlozona budowa dolnych 
miE:dzywE:ili, stanowicica wazny czynnik odpornosci na wyleganie, uwydatnia 
siE: r6wniez w szerokiej rozstawie znacznie silniej niz w warunkach normal
nych. 

J est jeszcze jedna dod;:ltnia strona stosowania tej metody wymagajqca om6-
wienia. Ot6z dla wytworzenia kilkunastu lub nawet dwudziestu kilku dobrze 
wyksztakonych klos6w potrzebny jest silny i dobrze rozbudowany system ko
rzeniowy. Taka budowa systemu korzeniowego jest jednq z najwazniejszych 
cech warunkujc1:cych zywotnosc i plennosc roslin, lecz nie daje si~ w praktyce 
hodowlanej uchwycic na drodze bezposrednich pomiar6w. Zastosowanie szero
kiej rozstawy daje pewne widoki posredniego uchwycenia tej cechy w hodowli, 
co wymagaloby, oczywiscie, potwierdzenia przez scisle badania. W og6le calosc 
powyzszych o'bserwacji, dotyczqcych sposobu reagowania roslin na szerokq roz
stawE:, wskazuje na potrzebE: podj~cia scislych badan fizjologicznych nad wyjas
nieniem istoty zaobserwowanych zjawisk. 

Jak wy.nika z przedstawionych obserwacji, zastosowanie szerokiej rozstawy 
w polach selekcyjnych zyta i odmian zb6z samopylnych, wprawdzie ustalonych, 
lecz wykazujc1cych zr6znicowanie poszczeg6lnych rodzin, moze, przyczynic siE: 
w duzym stopniu do zwiE:kszenia skutecznosci selekcji. Natomiast zastosowanie 
tej metody do rozszczepiajqcych si~ material6w pochodzqcych z _ krzyz6wek ro
slin samopylnych byloby niewlasciwe, poniewaz w pracy hodowlanej nad taki
mi materialami duze znaczenie ·ma obserwacja poszczeg6lnych roslin i rodzin 
w warunkach zblizonych do na turalnych, a doswiadczalne bac anie rozszczepia
j qcych siE: rodzin nie ma . zastosowania. Wracajc1:c do por6wnania roli szerokiej 
rozstawy w hodowli do szkla powi~kszajc1cego, mozna powiedziec, ze ma ona ra
ck bytu tarn, gdzie zr6znicowanie materialu hodowlanego jest niewielkie, 
a tarn gdzie r6znice te sq duze, patrzc1c przez szklo powi~kszajc1ce nie obejmuje
my ich w calosci, a mozemy nie dostrzec tego, eo zaobserwowac mozna golym 
okiem. 
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· Powyzej przedstawione obserwacje naq stosowaniem szerokiej rozstawy 
w hodowli zyta i pszenicy ozimej obejmujq zaledwie okres kilkoletni. Metoda 
ta 1noze wi~c budzic zastrzezenia , eo do jej wieloletniego wplywu na dziedziczne 
wlasciwosci roslin, kt6rych rozwoj osobniczy przez caly szereg pokolen przebie
galby w warunkach silnic cdbiegaja,cych od naturalnych dla danego gatunku. 
Wprawdzie, nawicizujcic w hodowli do poj<;c z zakresu teorii ewolucji, nalezy 
zdawac sobie sprawt; z kolosalnej r6.znicy 1ni~dzy proc-esem ewolucyjnym i ho
dowlanym, jesli chodzi o ilosc wchodzqcych w gr<; pokolen, ale jednak trudno 
przypuscic, by bodziec tak swoistego srodowiska, dzialajqcy nieprzerwanie z po
k olenia na pokolenie, m6gl pozostac bez zadnego wplywu na zesp6l cech dzie
dzicznych hodowanych roslin. Zmiany dziedziczne, z mo.zliwosciq powstania 
kt6rych trzeba si~ tu liczyc, mogq miec bc1dz to charakter zmian roznokierunko
wych, bc1dz tez jednokierunkowych zmian przystosowawczych do zmienionego 
srodowiska. W pierwszym wypadku - selekcja w oparciu o wyniki p61 por6w
nawczych winna wylowic biotypy lepiej dostosowane do normalnych warun
k6w polowych, w jakich przeprowadzane Sei te doswiadczenia. 

W wypadku zaistnienia jednokierunkowych zmian przystosowawczych, trud
no przypuscic by zmiany te przebiegac mogly w ten sam spos6b i obejmowac 
jednoczesnie i w jednakowym stopniu calosc prowadzonego materialu hodowla
nego. Selekcja \vie,c, w oparciu o .wyniki doswiac~czei,, b~dzie usuwala wszystkie 
te biotypy, kt6rych przystosowanie do srodowiska, wytworzonego przez szero
kq rozstaw<; , obniza ich wartosc produkcyjnq w normalnych warunkach, a wy
niki pol por6wnawczych od mikrodoswiadczen poczqwszy - b~dci starrowily 
staly sprawdzian , czy wartosc material6w hodowlanych nie obniza si~. 

To scisle powi9zanie szerokiej rozstawy pol s~lekcyjnych z badaniem bez
posredniego potomstwa wybranych roslin w mikrodoswiadczeniach stanowi pod
staw~ tej metody, ktorej realnci wartosc wykazac moze dopiero stosowanie jej 
w hodowli przez dluzszy okres czasu. 


