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W pracy pt: „Porównanie sześciu generacji pomidorów  tetraploidalnych 

z diploidalnymi* opublikowanej w nr 3, T. XXIII Acta Societ. Bot. Pol. doko- 

naliśmy porównania sześciu generacji pomidorów  tetraploidalnych odmiany 

handlowej Immun z diploidami tejże odmiany. Przedstawione wyniki wykaza- 

ły, że istnieją wyraźne różnice morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne mię- 

dzy tetraploidami i diploidami. Pod względem wartości użytkowej sztuczne te- 

traploidy jeszcze w szóstej generacji ustępowały wyraźnie diploidom. W miarę 

prowadzonej stale selekcji otrzymaliśmy jednak wyraźne zwiększenie wielkości 

owocu z 12 g w generacji drugiej na 36 g w generacji szóstej. We wnioskach wy- 

powiedziany został pogląd, że systematycznie prowadzona selekcja likwiduje 

obserwowane w pierwszych generacjach wady sztucznych poliploidów i że 

otrzymana forma teatraploidalna odmiany uprawnej zachowuje się do pewne- 

go stopnia jak forma, którą dopiero na podstawie ścisłej selekcji można ulep- 

szyć. 

Badania nad dalszymi generacjami odmiany tetraploidalnej Immun szły 

w następujących kierunkach: 1) selekcja połączona z przekrzyżowaniem mają- 

cym na celu podniesienie plonu owoców z krzaka oraz plonu owoców wcze- 

snych, 2) selekcja na wielkość owocu, 3) selekcja osobników wykazujących moż- 

liwie najbardziej prawidłowy przebieg mejozy, a to w celu podwyższenia płod- 

ności. Jedną z przyczyn słabej płodności tetraploidalnych pomidorów są bowiem 

zaburzenia w mejozie. Oprócz tego dokonaliśmy porównania pięciu generacji 

(od C, do C;) tetraploidów, pochodzących z materiału, w którym nie prowadzo- 

no żadnej selekcji, a nasiona zbierano z różnych krzaków tej samej generacji. 

Selekcję na plon owoców z krzaka i na ilość owoców wczesnych pro- 

wadzono przez 5 lat, przy czym rozpoczęto ją od pokolenia trzeciego. W roku 

1955 dokonano porównania orientacyjnego najbardziej plennej linii tetraploi- 

dalnej z diploidalną. Porównanie przeprowadzone było w trzech powtórzeniach, 

przy czym każde powtórzenie obejmowało 26 roślin. Tetraploidalna linia selek- 

cjonowana na najwyższy plon dała średnio z pólka 25,05 kg, a odmiana diploidal- 

na 19,57 kg (tabela 1). Trzeba tu zaznaczyć, że przed rozpoczęciem selekcji ma- 

teriał wyjściowy, a więc generacja trzecia (C;), dawał tylko 190 g z krzaka. Li- 

nia selekcjonowana po pięciu latach selekcji dała z krzaka 963,4 g. Natomiast 

selekcja na plon owoców wczesnych nie dała linii, które by mogły równać się 

pod tym względem z diploidami. Najlepsza linia tetraploidalna dała 1,9 kg owo- 

ców wczesnych z pólka, natomiast diploidy daly 5,95 kg z polka. U tetraploi- 

dów selekcjonowanych na wczesńość obserwujemy pewną zwyżkę plonu owo- 

ców wczesnych w porównaniu z nie seiekcjowanymi na tę cechę (1,9 i 0,8 kg),
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jednak na razie plon owoców wczesnych wynosi u tetraploidów tylko |, plonu 

normalnych. Trzeba tu jeszcze podkreślić, że plony te były dość niskie ze wzglę- 

du na okresowy silny brak wilgoci. Selekcja na wielkość owocu dała linie, 

u których średnia waga owoców wynosi 30 g, podczas gdy diploidy wykazały 

w tym roku średnią wagę owocu 38 g. Jeszcze więc w ósmej generacji po kolchi- 

cynie odmiana tetraploidalna nie doścignęła pod względem wielkości owocu od- 

miany diploidalnej. , 

Przebadaliśmy również w roku 1955 te linie tetraploidów, wśród których 

selekcję przeprowadzono tylko w pokoleniu pierwszym i drugim. Otóż okazało 

się, że począwszy od pokolenia trzeciego nie obserwuje się w tym wypadku żad- 

nej zwyżki plonu ogólnego, plonu owoców wczesnych, ani wielkości owocu. Od- 

nośne dane najlepiej zilustruje załączona tabela. 
+ GEN. ER NE ET але 

Plony pięciu pokoleń tetraploidów nie selekcjonowanych w porównaniu z najlepsza 

linią selekcjonowaną i odmianą kontrolna 

  

  

Plon Średnio Waga ° Plon owoców 
Pokolenie ogólny z krzaka owocu wczesnych 

(kg) (g) (g) | (kg) 

4 15,30 588,4 24,5 1,40 

5 15,40 592,3 22,8 0,80 
6 13,88 533,8 25,2 1,28 

7 13,90 534,6 24,8 0,85 

8 14,30 550,0 23,6 1,12 

Linia selekcjonowana 25,05 963,4 30,0 1,90 

Kontrola 19,57 752,6 38,1 5,95         
Bez selekcji nie ma więc żadnego postępu. Gdy porównamy te wyniki 

z przytoczonymi już wynikami, jakie dał materiał selekcjonowany, to musimy 

stwierdzić, że największy postęp dała selekcja na plon ogólny, mniejszy na 

wielkość owoców, a najsłabszy na plon owoców wczesnych. Należy tu jeszcze 

podkreślić, że tak selekcjonowane, jak i nie selekcjonowane linie dają największe 

plony owoców zbieranych w stanie zielonym, które nie zdążają dojrzewać na 

krzaku. 

Tetraploidy górują nad diploidami plonem zielonej masy. Pomidorów nie 

uprawiamy na zieloną masę, jednak pod koniec okresu wegetacyjnego jako ce- 
cha charakterystyczna rzucały się wyraźnie w oczy różnice w zielonej masie po- 
między jednymi i drugimi typami. Tetraploidy wykazują wyraźne przedłużenie 
okresu wegetacji Po zebraniu owoców i zważeniu wszystkich roślin jednego po- 
wtórzenia tetraploidów i jednego diploidów okazało się, że tetraploidy pod 
względem zielonej masy przewyższały przeszło trzykrotnie diploidy. Te wyniki 
chociaż nie mają znaczenia produkcyjnego dla pomidorów potwierdzają jednak 
obserwowane i u innych roślin zjawisko wybitnego zwiększenia zielonej rha y 
i przedłużania okresu wegetacyjnego przy przejściu roślin ze stanu diploidal- 
nego do poliploidalnego. 

Zagadnienie podwyższenia płodności wyrażonej w ilości nasion w owocu 
próbowaliśmy rozwiązać w ten sposób, że wybierano do dalszego rozmnożenia 
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tylko osobniki, które wykazywały regularny przebieg mejozy. Odmiana tetra- 
ploidalna Immun wykazuje podczas mejozy układy kwadriwalentne, z większą 
lub mniejszą ilością układów nieparzystych utrudniających normalny podział 
chromosomów. Selekcja cytologiczna polegała tutaj na wybieraniu tych osobni- 
ków, które w anafazie mejotycznej wykazały równy rozdział chromosomów. 
Wszystkie osobniki o nierównym rozdziale były eliminowane. 

Odmiana diploidalna Immun wykazuje średnio 87 nasion na owoc (od 
79 do 104), tetraploidy 29,3 (od 15 do 49). Przez selekcję cytologiczną prowadzo- 
ną przez dwa pokolenia począwszy od pokolenia trzeciego (C;) po kolchicyno- 
waniu nie udało nam się zwiększyć liczby nasion w owocu. Jedna z linii dała 
wprawdzie średnio 35,3 nasion na owoc z wahaniami od 25 do 49 nasion. Ale 
i wśród nie selekcjonowanych na równy rozdział chromosomów w anafazie zna- 
lazły się linie, które dały 30,5 nasion na owoc przy wahaniach od 18 do 44 na- 
sion. W porównaniu z diploidami najsłabiej płodna linia tetraploidów daje tyl- 
ko 35%, nasion, a najlepsza, której selekcja prowadzona była na brak zaburzeń 
podziałowych, w mejozie wykazała 40,50%, nasion odmiany diploidalnej. Zasad- 
niczo nie udało się więc ustalić korelacji między płodnością, a równym rozdzia- 
łem chromosomów w anafazie. Nierówny rozdział chromosomów w anafazie po- 
działu mejotycznego — wydaje się być jedną, ale nie jedyną przyczyną wywołu- 
jącą niepłodność u tetraploidów. Wyniki te zgodne są z wynikami F. Quadta 
(1955), który również przeprowadził podobne badania na pomidorach i nie 
stwierdził, aby istniała ścisła zależność pomiędzy niepłodnością a zaburzeniami 
i nieregularnościami w mejozie. Nie udało się również Quadtowi zwiększyć 
płodności przez przekrzyżowanie w obrębie tetraploidów. Autor ten wykazał, że 
i u.diploidów przez selekcję słabo płodnych typów prowadzoną przez 6 pokoleń 
można uzyskać z dobrze płodnych linie słabo płodne, które będą w F, wykazy- 
wały tylko tyle nasion co najlepsze tetraploidy. U tych słabo płodnych obniżka 
musiałaby być również wywołana zaburzeniami w mejozie, a tymczasem linie 
te nie wykazują żadnych zaburzeń podczas podziałów dojrzewania. Nie udało się 
również Quadtowi stwierdzić korelacji między wielkością komórek pyłkowych 
a płodnością. : | 

Nie będziemy już omawiali różnie morfologicznych i anatomicznych, pomię- 
dzy diploidami i tetraploidami, gdyż zostały one omówione w naszej publikacji. 
Tak, jak u wszystkich sztucznych poliploidów, tak u nich rozmiary komórek są 
również powiększone. Jedno tylko trzeba tu podkreślić, że począwszy od poko- 
lenia trzeciego (C,) nie obserwuje się zmian wielkości komórek pyłkowych 
i szparkowych, w stosunku do formy diploidalnej, tak wśród linii selekcjonę- 
wanych, jak i nie selekcjonowanych. 

Nie stwierdziliśmy również u tetraploidów odmiany Immun obserwowane- 

go często u innych roślin, a opisanego także u pomidorów przez Quadta zjawiska 

powrotu do stanu diploidalnego. Prowadzona co rok kontrola cytologiczna ma- 

, teriałów tetraploidalnych nie wykazała nigdy osobników z diploidalną liczbą 

chromosomów. U Quadta np. z 34 linii 11 w szóstej generacji było diploidami, 

a dwie linie okazały się aneuploidami o garniturach 4 n -- 2. 

'Tak przedstawiają się wyniki odmiany tetraploidalnej Immun. Z innych 

odmian handlowych przeprowadziliśmy do stanu tetraploidalnego odmiany Ear- 

liest of All, Potentat i F, mięszańca międzyodmianowego Potentat X Mory 33. 
W roku 1955 doprowadziliśmy te tętraploidy do trzeciego pokolenia. Mamy rów- 

nież trzecie pokolenie tetraploidów gatunku dzikiego Lycopersicum pimpinel-
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lifolium i mieszańca międzygatunkowego Lycop. pimpinellifolium X Lycop. es- 

culentum. Tetraploidy uzyskane z dzikiego gatunku pod wielu względami za- 
chowują się zupełnie odmiennie od tetraploidów odmian uprawnych. Przede 

wszystkim nie wykazują tak silnych zaburzeń płodnościowych jak odmiana han- | 

dlowa Immun, a mejoza przebiega u nich na ogół normalnie. U diploidalnej for- 

my Lycop. pimpinellifolium ilość owoców w gronie wynosi średnio 17,3 z waha- 
niami od 12 do 32 sztuk; ilość nasion w owocu 30,3 (od 21 do 42), a waga owo- 
cu 1,1 g, przy czym waga ta jest bardzo stała. Natomiast wśród tetraploidów te- 
go gatunku spotyka się linie wykazujące w gronie średnio 8,5 (od'5 do 16) owo- 

ców w gronie, a nasion w owocu 26,3 (8 — 45). Waga owoców wynosi w jednej 

linii 2,3 g (0,5 — 3 g w innej 4,2 g (2,9 — 5,5 g). Również u tetraploidów mieszań- 

ca międzygatunkowego Lycop. pimp. X Lycop. escul, owoce są większe (średnia 

waga 8,i g (4,5 — 14,5 g). W materiale wyjściowym tego mieszańca owoce wa- 

żyły 4,4 5. ‘ 

Odmiana Immun po przejsciu ze stanu diploidalnego do tetraploidalnego 

zmniejszyła wybitnie wielkość owoców, przy czym w pokoleniu pierwszym 
i drugim waga owoców wahała się w granicach 10 — 15 g. Dopiero w następ- 
nych pokoleniach udało się zwiększyć wagę owoców tych tetraploidów. Nato- 
miast tetraploidy odmian Earliest, Potentat, a także i mieszańca Potenta X Mo- 
ry 33 nie wykazały zmniejszenia wielkości owoców. Jedno trzeba tu jeszcze 
podkreślić w odniesieniu do tetraploidów tych odmian. Tak Earliest of All, 
który należy do naszych najwcześniejszych odmian, jak i średniowczesny Po- 
tentat, jako formy tetraploidalne stały się odmianami późnymi. Również tetra- 
ploid mieszańca międzyodmianowego Potentat X Mory 33 wykazuje opóźnienie 
w rozwoju. Natomiast tetraploidy odmian$j dzikiej pomidora Lycop pimpinel- 
lifolium, a także tetraploidy mieszańców międzygatunkowych Lycop. pimpinel- 
lifolium X Lycop. esculentum nie wykazują opóźnienia w rozwoju w porówna- 
niu z materiałem wyjściowym. 

Trudno obecnie dać odpowiedź na pytanie, dlaczego jedna odmiana po przej- 
ściu ze stanu diploidalnego do poliploidalnego zmniejsza wielkość owoców, in- 
na nie zmienia wagi owocu, a jeszcze inna zwiększa owoce, dlaczego tetraploidy 
cdmian uprawnych wykazują zaburzenia w płodności, natomiast tetraploidy 
gatunku dzikiego mieszańca międzygatunkowego pod względem płodności 
i wczesności nie ustępują zupełnei odmianom. wyjściowym. Ta różna reakcja 
różnych odmian i gatunków na poliploidyzację należy w tej chwili do tych zja- 
wisk w zagadnieniu poliploidalności, których na razie wytłumaczyć nie umiemy. 
Uzyskane przez nas wyniki nad tetraploidami odmian handlowych i gatunków 
dzikich zdają się wskazywać, że te ostatnie szczególnie dodatnio w sensie hodo- 
wlanym reagują na poliploidyzację. 

Spróbujemy na zakończenie streścić to, co powiedziano wyżej o pomidorach 
poliploidalnych. Odmiany handlowe pomidorów w różny sposób reagują na po- 
liploidyzaeję. U odmiany tetraploidalnej Immun, nad którą najdalej są posunię- 
te nasze prace, dopiero w ósmym pokoleniu dzięki selekcji udało się uzyskać li- 
nie, które w plonie ogólnym przewyższają odmianę diploidalną, jednak ustępu- 
ją jej znacznie w plonie owoców wczesnych. Również waga pojedynczych owo- 
ców jest u nich niższa oraz obniżona jest silnie ilość nasion w owocach. Odmia- 
na Earliest of AII, która należy do najwcześniejszych odmian gruntowych, 
a także średniowczesny Potentat, pod wpływem poliploidyzacji stały się odmia- 
nam! późnymi. Wykazują one również obniżenie płodności. 

Natomiast tetraploidy dzikiego gatunku Lycopersicum pimpinellifolium,
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a przede wszystkim tetraploidy mieszańca międzygatunkowego Lycop. pimpi- 
nelijolium X:.Lycop. escul. zachowują się całkiem odmiennie od poliploidów 
odmian handlowych. Są to formy nadzwyczaj żywotne, wykazują zwiększenie 
wielkości owoców, a pod względem płodności na ogół nie ustępują zupełnie ga- 
tunkom wyjściowym. 

W dalszej pracy nad poliploidyzacją pomidorów należałoby przede wszyst- 
kim wykorzystać gatunki dzikie i pod względem hodowlanym mało opracowane. 
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że na tej właśnie drodze będzie można uzy- 
skać u pomidorów nowe odmiany. 

LITERATURA 

1. Filutowicz A, Kużdowicz A: 1954, Porównanie sześciu genera- 
cji pomidorów tetraploidalnych z diploidalnymi. Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 
ARIII, nr 3, s. 459 — 469. 

2 Quadt F:: 1955, Beobachtungen an der Nachkommen tetraploider Tomaten- 
bastarde. Ziichter t. 25, z. 7/9, s. 241 — 245.


