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O SPOSOBIE WYTWARZANIA ODMIAN POLIPLOIDALNYCH 

BURAKÓW CUKROWYCH 

Szeroko rozpowszechnione w produkcji odmiany poliploidalne buraków 
cukrowych są tak zwanymi odmianami anisoploidalnymi stanowią bowiem 

pod względem składu cytologicznego mieszaninę form di-, tri- i tetraplo- 

idalnych. Ilościowy wzajemny stosunek tych form nie jest stały i waha 

się w zależności od szeregu czynników działających przy wytwarzaniu 

odmiany, Obowiązujące normy przewidują, że aby odmiana mogła być 
zaliczona do poliploidalnych, musi zawierać co najmniej 60% poliploidów 

(tri- i tetraploidów). 

Skład cytologiczny odmiany zależy od sposobu i warunków jej wytwa- 

rzania, a więc od: stosunku dwóch składników nasion elitowych użytych 

do wyprodukowania oryginału; skłonności zmieszanych w elicie form do 

wzajemnego przekrzyżowania; równoczesności kwitnienia składników; 

przebiegu warunków atmosferycznych wpływających na stopień przekrzy- 

żowania; wreszcie w dużym stopniu na skład cytologiczny odmiany wpły- 

wać będzie użycie nasion męskojałowej formy jako jednego ze składników 

elity. 

W dalszym ciągu zajmiemy się tylko pierwszym z przytoczonych czyn- 

ników, tj. składem mieszanki nasion elitowych użytych do wyproduko- 

wania oryginału odmiany poliploidalnej. 

Określenie najwłaściwszego stosunku ilościowego nasion di- i tetraplo- 

idalnych w mieszance elitowej opiera się na wynikach uzyskanych w doś- 

wiadczeniach polowych dla przekrzyżowanych produktów zestawów prób- 

nych o różnym stosunku wagowym nasion, przy czym równoległa analiza 

cytologiczna pozwala stwierdzić stopień, przekrzyżowania z procentu zna- 

lezionych triploidów. Wyniki te, jeżeli przy zestawianiu elity kierowano 

się wyłącznie ciężarem nasion użytych do mieszanki elitowej, są miaro- 

dajne tylko dla partii nasion identycznych z próbnymi zestawami i nie 

mogą być uogólniane, wobec dużej zmienności cechy ciężaru nasion. 
Bardziej poprawny sposób polega na takim zestawieniu mieszanki eli- 

towej, aby był zachowany najkorzystniejszy stosunek kiełków (w przy- 

szłości siewek) obu składników. Jeżeli z przeprowadzonych uprzednio 

próbnych zestawów sadzonek przy wysadzaniu na plantacji nasiennej 
okazało się, że stosunek 4T.: 1D daje lepsze wyniki w doświadczeniach
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niż stosunek 3T : 1D, to po sprawdzeniu kiełkowania składników zestawia 

się taki skład wagowy mieszanki, jaki wynika z ilości kiełków w próbnym 

kiełkowaniu. W zależności od zdolności kiełkowania i ilości kiełków skład- 

ników ich skład wagowy w mieszance ulega znacznym wahaniom, gdy 

za podstawę do zestawienia elity przyjąć określony uprzednio stosunek 

kiełków. 

Zachodzi pytanie, czy przyjęty stosunek kiełków dla zestawienia elity 

utrzymuje się także w wyprodukowanych z niej sadzonkach na plantacji 

nasiennej. Aby na pytanie to otrzymać odpowiedź, wysiano na poletkach 

doświadczalnych nasiona dwóch elit poliploidalnych, przestrzegając przy 

siewie i w czasie wegetacji takiej dokładnie techniki, jaką stosują planta- 

torzy nasion oryginalnych. Użyte do obsiania poletek nasiona elit zostały 

zestawione według ilości kiełków stwierdzonych w próbnym kiełkowaniu 

laboratoryjnym. Elita P-Poly 36/64 miała skład 3,36 T:1 D kiełków, zaś 

elita NP-Poly 38/64 zestawiona była w stosunku 3,54 T:1 D kiełków, co 

odpowiadało stosunkowi wagowemu nasion w elicie P-Poly — 5,00 T:1D, 

a w elicie NP-Poly — 5,75 T:1 D. Aby przekonać się jak dalece wschody 
polowe odbiegać będą od zdolności kiełkowania i ilości kiełków składni- 
ków elit w badaniu laboratoryjnym, równocześnie z poletkami elitowymi 
wysiano punktowo na oddzielnych poletkach nasiona składników obu elit 
po jednym kłębku w punkcie co 10 cm w dwóch rzędach po 100 punktów. 

W tabeli 1 zestawione są wyniki tego wysiewu w porównaniu z kiełko- 

waniem laboratoryjnym. 

  
  

  

  

Tabela 1 

Kiełkowanie labora- Wschody w siewie 

toryjne polowym 

Oznaczenie elity Składnik . . : . 
siła kieł- са kieł | siła Kieł. | liczba sie- 
kowania ów w 100| powania | Wek 2 100 

kłębkach kłębków 

P-Poly tetra 82,4 141 75,0 116 
36/64 diplo 84,7 169 63,5 112 
NP-Poly tetra 82,0 150 83,0 143 
38/64 diplo 83,0 158 72,5 112 

Dane tabeli 1 wykazuja, ze jakkolwiek nie zachodzi regularna pra- 
widłowość pod względem różnicy pomiędzy kiełkowaniem laboratoryjnym 
a wschodami w polu, to jednak przeciętnie zdolność kiełkowania w polu 
obniżyła się w stosunku do laboratoryjnej o 11%, a liczba kiełków z 100 
kłębków o 22%. 

Ważne dla dalszego rozpatrywania zagadnienia jest stwierdzenie wyni- 
kające z tabeli 1, że obniżka zdolności kiełkowania i ilości kiełków w sie-
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wie polowym, w porównaniu z kiełkowaniem laboratoryjnym, była u te- 

traploidów znacznie mniejsza niż u diploidów, wynosiła bowiem w zdol- 

ności kiełkowania u tetraploidów — 4%, u diploidów — 19%, a w ilości 

kiełków u tetraploidów — 11%, u diploidów — 32%. Ponieważ można 

przyjąć, że podobny przebieg miały wschody wymieszanych składników 

na poletkach elitowych, więc uprzedni stosunek ich kiełków, oparty na 

określeniu laboratoryjnym, uległ przesunięciu na korzyść tetraploidów, 

czyli że przy wschodach na poletkach elitowych udział siewek tetraplo- 

idalnych mógł być nieco wyższy od zaplanowanego. 

  
  

  

        
  

Tabela 2 

| Stosunek 
Stosunek SENS Podział korzeni zebranych z poletka 

. , |[Stosunek|w korze- , 
wagowy kiełkć ‘ach 

oun: | nasion ie ow niacl | 

ee w zesta- w 28 a- łącznie | 

poletka . . | wionej | zebra- : 7 
wione} | “sicie m ch |. rodzaj korzeni liczba| 19 | p |T:D 
elicie , M sztuk 
T:D T:D |z poletka 

T:D 

Normalne sa- 

dzonki z rzędów 

środkowych 119 72 28 2,6:1 

Normalne sa- 

P-Poly 5:1 3,36 : 1 3,24:1  dzonkiz rzędów 

36/64 skrajnych 138 85 15 56:1 

Korzenie drobne 

z rzędów środ- 

kowych 

i skrajnych 286 74 26 28:1 
  

Normalne sa- 

dzonki z rzędów 

środkowych 105 64 36 18:1 

Normalne sa- 

NP-Poly 5,75:1  3,54:1 3,63:1  dzonkizrzędów 

38/64 skrajnych 113 80 20 4,0:1 

Korzenie drobne 

z rzędów środ- 

kowych 

i skrajnych 374 82 18 46:1 

_ Poletka elitowe P-Poly 36/64 i NP-Poly 38/64 zasiano па dziatkach po 

10 m2, rzędowo siewnikiem, po cztery rzędy, w rozstawie rzędów 35 cm. 

Siew w ilości 20 kg/ha nastąpił 24 maja, zbiór 17 października 1963 r. Pie- 

lęgnacja polegała na kilkakrotnym motyczeniu; przerywki ani pojedyn- 

kowania nie stosowano, zgodnie z obowiązującą instrukcją plantacyjną.
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Z obu stron poletek pozostawiono ścieżki. Przy sprzęcie zebrano oddziel- 

nie rzędy środkowe, a oddzielnie rzędy skrajne, sąsiadujące z ścieżkami. 

Potem cały materiał przesortowano dzieląc go na sadzonki normalne, 

przeznaczone na wysadki i na korzenie drobne nie nadające się do sadze- 

nia. Oddzielone korzenie drobne z wszystkich czterech rzędów poletka 

połączono razem. Plon sadzonek normalnych był wysoki, zapewniał bo- 

wiem 8- względnie 9-krotny współczynnik wysadzenia. Następnie w śred- 

nich próbach po 50 sztuk przesortowanych korzeni, pobranych z dwóch 

rzędów środkowych, z dwóch rzędów skrajnych i z grupy korzeni drob- 

nych, przeprowadzono analizy cytologiczne. Otrzymane wyniki ilustruje 

tabela 2. 

Z tabeli 2 widać, że stosunek tetraploidów (T) do diploidów (D), ocze- 

kiwany na podstawie ilości kiełków zmieszanych składników (kol. 3), uległ 

bardzo znacznym przesunięciom w poszczególnych grupach korzeni. 

Aby nie ograniczać się wyłącznie do wyników opisanego doświadcze- 

nia, pobrano wiosną 1964 r. po około 50 sztuk przygotowanych do sadze- 

nia przesortowanych sadzonek z czterech zakontraktowanych plantacji 

nasiennych tych samych elit, które brały udział w doświadczeniu i sa- 

dzonki te przebadano na ich skład cytologiczny. Otrzymany wynik analiz 

zawiera tabela 3. 

  
  

    

        

  

Tabela 3 

Przeba- | Znaleziono sztuk 

. Oznaczenie dano |! ___|Stosunek 
Plantacja . ; 

elity sadzonek wat- T:D 

| sztuk pliwe 

Komenda Franciszek P-Poly 52 22 28 2 0,8:1 

Prandocin 36/64 

Zurek Zdzistaw P-Poly 58 31 23 4 1,3 21 

Prandocin 36/64 

PGR Krzczonów NP-Poly 50 31 18 1 17:1 

38/64 

PGR Budziszowice NP-Poly 50 29 19 2 15:1 

Okazało się, że w próbach z plantacji stosunek T:D w sadzonkach 

przygotowanych do wysadzenia uległ bardzo znacznemu przesunięciu na 

niekorzyść tetraploidów, podobnie, a nawet w wyższym stopniu, niż to 

miało miejsce w grupie sadzonek normalnych z rzędów środkowych 

w opisanym doświadczeniu specjalnym. 

Dane tabeli 2 pozwalają stwierdzić, że stosunek T : D w zebranych ko- 

rzeniach łącznie z całego poletka (kol. 4) był poprawny i zgodny z ilością
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kiełków składników. Natomiast w sadzonkach normalnych z rzędów środ- 

kowych, czyli w materiale wysortowanym do sadzenia, udział tetraplo- 

idów zmniejszył się o jedną czwartą (El. P-Poly) względnie prawie o po- 

łowę (El. NP-Poly), podczas gdy w sadzonkach normalnych z rzędów 

skrajnych i w korzeniach drobnych nienadających się na wysadki ilość 

tetraploidów znacznie przekroczyła oczekiwany ich udział, Z uwagi na 

to, że korzenie drobne odpadają, a sadzonki z rzędów skrajnych są prak- 

tycznie bez znaczenia, bo stanowią minimalny odsetek w elicie, decydu- 

jący dla przyszłej plantacji nasiennej jest skład cytologiczny sadzonek 

normalnych z rzędów środkowych. Duży udział roślin tetraploida!nych 

w grupie sadzonek normalnych z rzędów skrajnych dowodzi, że w rzędach 

skrajnych doświadczenia, przy ścieżkach, istniały warunki umożliwiające 

wykształcenie się sadzonek tetraploidalnych, podczas gdy w rzędach środ- 

kowych tych warunków nie było. Można więc przyjąć, że tetraploidy 

rosnące w zespole z diploidami są przez te ostatnie powstrzymywane 

w rozwoju tak dalece, że tylko część z nich wykształca normalne sadzonki 

i w konsekwencji otrzymuje się niepożądany skład cytologiczny sadzonek 

normalnych. Że tak jest istotnie, świadczy także skład cytologiczny korzeni 

drobnych, w których tetraploidy występują w dużej przewadze, przewyż- 

szając spodziewany ich udział wynikający z ilości kiełków. 

Otrzymane wyniki przeprowadzonego doświadczenia i analiz materia- 

łów z plantacji prowadzą do wniosku, że jeżeli przy produkcji odmian 

poliploidalnych opierać się na mieszankach nasion di- i tetraploidalnych 

w elicie, to skład cytologiczny otrzymanych sadzonek normalnych jest 

daleki od zamierzonego i niekorzystny dla tetraploidalnego składnika. 

Jeżeli więc doświadczalnie określono pewien najkorzystniejszy stosunek 

składników T:D przy wysadzaniu na produkcję oryginału Poly, to po- 

sługując się w tym celu mieszankami nasion T i D w elicie, zestawionej 

wagowo lub według ilości kiełków składników, nie osiągnie się w sadzon- 

kach normalnych tego pożądanego stosunku, z przyczyn działających 

w czasie wegetacji. 

W literaturze fachowej obserwacje na temat zbliżony dc rozpatrywa- 

nego zagadnienia zawiera praca. B. Crombi'ego i L. J. O' Connora, za- 

mieszczona w zbiorze referatów z XXV Kongresu I.I. R.B. w 1962 r. 

W artykule pt. „Polyploid sugar beet in Ireland” autorzy przytaczają 

wyniki doświadczenia założonego dla zbadania skutków współżycia w ze- 

spole form buraka o różnym stopniu ploidalności. W doświadczeniu tym 

autorzy mieli możność określić cechy użytkowe buraków di-, tri- i tetra- 

ploidalnych, rosnących w zespołach czystych i mieszanych. Stwierdzono, 
że w zespole czystym najwyższy plon korzeni i najniższą cukrowość, ala 

zarazem najwyższy plon cukru uzyskały triploidy, najniższy plon korzeni 

i najwyższą cukrowość przy pośrednim plonie cukru osiągnęły tetra- 

2 — Postępy Nauk Roln. nr 1
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ploidy, podczas gdy diploidy znalazły się pośrodku pod względem dwóch 

pierwszych cech dając najniższy plon cukru. Natomiast w zespołach mie- 

szanych diploidów z tetraploidami obniżył się plon korzeni tetraploidów 

o 34%, a kosztem tetraploidów podniósł się plon diploidów o 22%, w po- 

równaniu z ich plonami w populacji czystej. Podobnie, ale w mniej silnym 
stopniu, w zespole mieszanym diploidów z triploidami wystąpiło obniżenie 

plonu triploidów a podwyższenie plonu diploidów. W zespole mieszanym 
triploidów z tetraploidami obniżył się plon tetraploidów o 30%, a plon 
triploidów uległ podwyższeniu o 20% w porównaniu z ich plonami w po- 

pulacji czystej. W doświadczeniu plony korzeni były wysokie; kształto- 
wały się, zależnie od kombinacji, w granicach 254—-500 q/ha. We wszy- 
stkich kombinacjach wysiewów mieszanych obniżyła się poważnie (o około 
1%) cukrowość tetraploidów, podczas gdy cukrowość diploidów i triplo- 
idów prawie nie uległa zmianie. 

Przytoczone wyniki doświadczenia nad skutkami współżycia roślin 
buraka o różnym stopniu ploidalności stanowią poniekąd uzasadnienie 
dla wniosków wyprowadzonych z badań nad składem cytologicznym sa- 
dzonek elitowych, wyprodukowanych z mieszanki nasion składników elity. 
W obu przypadkach współżycie tetraploidów z diploidami spowodowało 
zahamowanie wzrostu roślin tetraploidalnych, co w jednym przypadku 
wyraziło się wysoką obniżką ich plonu i cukrowości, w drugim na skutek 
niedokształcenia części sadzonek tetraploidalnych, które jako zbyt drobne 
nie nadają się na wysadki, otrzymuje się w sadzonkach normalnych nie- 
pożądany skład cytologiczny, spowodowany ubytkiem tetraploidów. 

Z opisanych badań wypływa ostateczny wniosek, że posługując się 
mieszankami elitowymi przy produkcji nasion oryginalnych poliploidal- 
nych odmian buraków, nie otrzymuje się zamierzonego składu cytolo- 
gicznego sadzonek elitowych. Z uwagi na przyczyny, które powodują ten 
niekorzystny stan rzeczy, wątpliwe jest także czy zwiększając udział wa- 
gowy składnika tetraploidalnego w mieszance elitowej można byłoby 
uzyskać zamierzony skład cytologiczny sadzonek normalnych. Cel ten 
osiągnąć można jedynie stosując rozdzielny wysiew składni- 
ków elity i planowe ich wysadzanie. Pociąga to za sobą 
pewne trudności techniczne i wzmożony nakład pracy plantatora.


