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Zmienność i odziedziczalność  
niektórych cech morfologicznych  

u mieszańców liniowych słonecznika zwyczajnego 
(Helianthus annuus L.) na tle odmiany populacyjnej 

Variability and heritability of some morphological features  
of sunflower hybrids in comparison to a population cultivar 

Powszechnie uważa się, że mieszańce liniowe 
słonecznika charakteryzuje mniejsza zmienność 
cech morfologicznych niż odmiany populacyjne. 
Ponadto mieszańce, dzięki równomierniejszemu 
dojrzewaniu, są lepiej przystosowane do zbioru 
mechanicznego i dają surowiec bardziej jednolity 
pod względem jakościowym. Celem badań było 
poznanie zmienności szeregu istotnych cech 
morfologicznych u zarejestrowanych w Polsce 
dwóch mieszańców liniowych słonecznika 
oleistego wobec populacyjnej odmiany wzor-
cowej oraz stopnia odziedziczalności tych cech. 
Analizą objęto wysokość roślin w różnych 
fazach rozwojowych oraz niektóre cechy 
charakteryzujące łodygi roślin dojrzewających, 
a także ich środkowe liście i koszyczki. 
Wykazano, że zmienność i odziedziczalność 
analizowanych cech układała się niejednorodnie. 
Odmiany mieszańcowe były natomiast wy-
raźnie bardziej wyrównane fenotypowo pod 
względem liczby liści na roślinie i cech mor-
fologicznych koszyczków. Cechą najbardziej 
odziedziczalną była wysokość roślin, liczba 
liści na roślinie i długość ogonków liściowych 
oraz zbieżność łodyg i udział partii płonnej 
w koszyczku. Odziedziczalność cech: grubość 
łodyg pod koszyczkiem, wielkość liści i wiel-
kość koszyczków była bardzo mała i podlegała 
silnemu wpływowi warunków siedliska. 

The common opinion is that sunflower hybrids 
are characterised by lesser variability of 
morphological features than population 
varieties. Additionally hybrids are better 
adapted for mechanical harvest due to more 
equal maturing and give more uniform raw 
material in respect to its quality. The goal of 
research was recognition of some significant 
morphological traits variability of two 
registered in Poland sunflower hybrids against a 
background of population standard cultivar and 
heritability level of these features. The analyses 
were carried out relative to plant height at 
different development stages and some features 
characterising stems of maturing plants, their 
leaves and heads. It was showed that variability 
and heritability of the analysed features shaped 
differently for hybrids and population variety. 
Variability coefficients of plant height of 
hybrids and their morphological features of 
leaves were less indeed but variability index 
does not differ so drastic. However, hybrids 
were more phenotypically uniform than 
population variety in respect to number of leaves 
per plant and measured morphological features 
of heads. Plant height, number of leaves per 
plant, length of leaf,s petiole, stem convergence 
and barren part percentage changed very little 
under environmental conditions so they were 
more heritable than stem thickness under head, 
size of leaves and size of heads. 



Magdalena Kluza ... 424

Wstęp i cel pracy 

Powszechnie uważa się, że mieszańce liniowe słonecznika charakteryzuje 
mniejsza zmienność cech morfologicznych niż odmiany populacyjne. Ponadto 
mieszańce, dzięki równomierniejszemu dojrzewaniu, powinny być lepiej przysto-
sowane do zbioru mechanicznego, a także powinny dawać surowiec bardziej 
jednolity pod względem jakościowym. Mało jest jednak ścisłych badań poznaw-
czych pozwalających potwierdzić tę hipotezę w stosunku do nowych odmian mie-
szańcowych. Maleje także znaczenie gospodarcze odmian populacyjnych w krajach, 
gdzie powszechnie uprawia się słonecznik. W zmiennym klimacie polskim od-
miany populacyjne mogą być jednak wierniejsze w plonowaniu niż mieszańce liniowe 
(Kłoczowski 1967), większe może być zatem u nas ich znaczenie gospodarcze.  

Celem referowanych badań było poznanie zmienności szeregu istotnych cech 
morfologicznych u zarejestrowanych w Polsce dwóch mieszańców liniowych 
słonecznika oleistego różnego pochodzenia na tle populacyjnej odmiany 
wzorcowej oraz stopnia odziedziczalności tych cech. Są to badania pilotujące nad 
biologią kwitnienia i owocowania odmian mieszańcowych oraz zmiennością ich 
najważniejszych cech rolniczych i użytkowych. 

Materiał i metody 

Zmienność i odziedziczalność szeregu cech i właściwości u różnych form 
hodowlanych słonecznika oleistego oceniano na 2 zarejestrowanych w Polsce od-
mianach mieszańcowych: Frankasol — Cargill (ML-1) i Coril — Pioneer (ML-2) 
na tle odmiany populacyjnej Wielkopolski — IHAR (Pop). Doświadczenie obser-
wacyjne z tymi odmianami w dwóch powtórzeniach polowych przeprowadzono  
w SD Przybroda na czarnych ziemiach szamotulskich przy zróżnicowanym 
zagęszczeniu roślin — 50, 75 i 100 tys. osobników w przeliczeniu na 1 ha oraz przy 
zróżnicowanym poziomie nawożenia azotowego — 60 i 120 kg N/ha. Pomiary 
biometryczne dla każdej odmiany przeprowadzono na niejednakowej liczbie 
osobników: (a) w przypadku wzrostu roślin — na 6 x 100 = 600 osobnikach,  
(b) w przypadku cech charakteryzujących łodygi i koszyczki roślin dojrzewających 
— na 6 x 52 = 312 osobnikach, (c) w przypadku cech morfologicznych środko-
wych liści tych roślin — na 6 x 32 = 192 osobnikach. Wskaźnik powierzchni liści 
jest iloczynem ich długości i szerokości, natomiast stopień pochylenia koszyczków 
oceniano w oparciu o skalę podaną przez Fabrego (1992). Zbieżność łodyg okreś-
lono stosunkiem ich średnicy u podstawy i pod koszyczkiem. Wszystkie pomiary 
poddano analizom wariancji. Zmienność analizowanych cech scharakteryzowano 
według Kali (1996) za pomocą odchylenia standardowego (zmienność bezwzględ-
na) i współczynnika zmienności (zmienność względna), a odziedziczalność  
w szerokim sensie współczynnikiem h2B obliczonym wg Bosa i Caligari (1995). 
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Wyniki  

W tabelach 1–4 przedstawiono przeciętne wielkości pomierzonych cech  
u 3 form hodowlanych słonecznika oraz bezwzględne i względne wartości 
charakteryzujące ich zmienność. Przedstawiono tam także współczynniki odzie-
dziczalności pomierzonych charakterystyk dla testowanych odmian w wartościach 
średnich i odchyleniach skrajnych.  

Tabela 1 
Charakterystyka wzrostu roślin — Character of plant growth 

Zmienność — Variability Data pomiaru 
Measurement 

date 

Typ  
odmiany1) 

Cultivar 
 type 

Wysokość 
roślin 

Plant height 
(cm) 

bezwzględna2) 
absolute 

względna3) 
relative 

Odziedziczalność 
Heritability  

 h2B (%) 

18.06 Pop 
ML-1 
ML-2 

  34,6 
  42,7 
  45,2 

  7,7 
  8,4 
  8,0 

22,3 
19,6 
17,7 

24,2 
(16,9–38,5) 

3.07 Pop 
ML-1 
ML-2 

  91,1 
107,8 
107,6 

13,8 
12,9 
11,4 

15,1 
11,9 
10,6 

27,5 
(25,7–46,9) 

16.07 Pop 
ML-1 
ML-2 

130,5 
173,6 
164,4 

15,6 
12,5 
15,2 

12,0 
  7,2 
  9,3 

62,0 
(68,2–79,9) 

31.07 Pop 
ML-1 
ML-2 

131,3 
189,2 
170,3 

17,4 
16,7 
16,2 

13,2 
  8,8 
  9,5 

67,5 
(71,8–86,2) 

1) — Pop — odmiana populacyjna —  population cultivar, ML — mieszaniec liniowy — hybrid cultivar 
2) — odchylenie standardowe — standard deviation  
3) — współczynnik zmienności — variability coefficient 

 

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że w miarę wzrostu roślin zwiększała się 
ich zmienność bezwzględna (odchylenie standardowe), choć zmienność względna 
(współczynnik zmienności) malała. Pozornie lepsze było także wyrównanie pod 
względem wysokości mieszańców liniowych niż odmiany populacyjnej, jeśli 
porówna się wartości współczynników zmienności. W rzeczywistości jednak 
różnice te nie były duże, a przystosowanie do zbioru mechanicznego dwóch 
mieszańców liniowych było tylko nieznacznie lepsze niż odmiany populacyjnej. 
Ponadto wykazano, że odziedziczalność wysokości roślin wzrastała wraz z upły-
wem czasu i pod koniec wegetacji była bardzo duża. Uwarunkowania genetyczne 
odmian decydowały o wzroście roślin w blisko 70%, podczas gdy środowisko 
kształtowało ten wzrost w niewiele ponad 30%.  
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Tabela 2 
Charakterystyka liści środkowych roślin kwitnących  
Character of middle leaves of flowering plants 

Zmienność — Variability  
Mierzona cecha 

Measured feature 

Typ  
odmiany*
Cultivar 

 type 

Wartość 
cechy 

Feature 
 value 

bezwzględna*
absolute 

względna* 
relative 

Odziedziczalność 
Heritability  

 h2B [%] 

Długość blaszki  
Blade length [cm] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

23,8 
23,7 
23,4 

4,3 
4,3 
4,1 

18,0 
18,0 
17,7 

1,4 
(1,1–5,0) 

Szerokość blaszki  
Blade width [cm]  

Pop 
ML-1 
ML-2 

23,8 
26,7 
24,1 

5,0 
5,1 
5,0 

21,0 
19,3 
20,7 

6,3 
(6,0–18,3) 

Wskaźnik powierzchni 
Surface index [cm2]  

OP 
ML-1 
ML-2 

585 
653 
580 

216 
233 
207 

37,0 
35,6 
35,7 

2,2 
(1,3–12,5) 

Długość ogonka  
Petiole length [cm]  

Pop 
ML-1 
ML-2 

13,2 
18,0 
15,1 

2,4 
2,6 
2,4 

18,2 
14,7 
15,9 

38,6 
(28,7–47,9) 

*) — objaśnienia patrz tab. 1 —  for explanation see tab. 1 

 
Wielkość liści środkowych u roślin w pełni rozwiniętych zmieniała się słabo, 

z wyjątkiem wskaźnika ich powierzchni (tab. 2), o czym informuje odchylenie 
standardowe wahające się w granicach zaledwie 2,4–5,1 jednostek. Współczynnik 
zmienności, informujący o odchyleniu standardowym względem średniej arytme-
tycznej, był wprawdzie większy, lecz także nie odzwierciedlał lepszego wyrów-
nania odmian mieszańcowych w porównaniu do odmiany populacyjnej. Tylko 
długość ogonków liściowych u mieszańców była bardziej wyrównana niż u odmia-
ny populacyjnej. Cecha ta była także najbardziej odziedziczalną, podczas gdy 
odziedziczalność pozostałych trzech była bardzo mała.  

Duża zmienność i mała odziedziczalność charakteryzowała również wielkość 
koszyczków 3 testowanych odmian (tab. 3). Zmienność ta, wyrażona zarówno 
wskaźnikiem bezwzględnym jak i względnym, była jednak u mieszańców mniejsza 
niż u odmiany populacyjnej. Mniejsza była także u mieszańców zmienność innych 
cech koszyczków, takich jak udział partii płonnej i stopień ich pochylenia. Ponadto 
wielkość tych cech była w istotnym stopniu uwarunkowana genetycznie.  

Testowane mieszańce różniły się wyraźnie od odmiany populacyjnej budową 
morfologiczną łodyg i stopniem ich ulistnienia (tab. 4). Szczególnie mała była 
zmienność liczby liści u odmian mieszańcowych, przy jednocześnie dużym 
współczynniku odziedziczalności tej cechy. Natomiast wyrównanie mieszańców 
pod względem pozostałych cech morfologicznych nie było wyraźnie większe niż 
odmiany populacyjnej. Bardzo duży był współczynnik odziedziczalności długości 
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całkowitej pędu, a mniejszy, choć istotny, odziedziczalności średnicy podstawy 
łodygi i jej zbieżności w stosunku do średnicy łodygi pod koszyczkiem.  

 
Tabela 3 

Charakterystyka koszyczków roślin dojrzałych  
Character of ripened plants capitulum 

Zmienność — Variability  
Pomierzona cecha 
Measured feature 

Typ  
odmiany*
Cultivar 

type 

Wartość 
cechy 

Feature
 value 

bezwzględna*
absolute 

względna* 
relative 

Odziedziczalność 
Heritability  

 h2B (%) 

Średnica 
Diameter [cm] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

16,6 
16,5 
17,3 

4,1 
3,5 
3,3 

25,0 
20,9 
19,0 

0,8 
(0,3–20,7) 

Powierzchnia 
Surface [cm2] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

229 
223 
242 

112 
  92 
  87 

48,9 
41,0 
36,0 

0,6 
(0,8–21,2) 

Udział partii płonnej 
Barren part share [%] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

14,3 
10,6 
  4,2 

10,2 
  5,9 
  3,9 

70,0 
55,2 
42,2 

26,5 
(23,2–38,6) 

Pochylenie 
Attitude [1–6] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

  4,3 
  4,2 
  3,9 

0,64 
0,56 
0,52 

15,0 
13,4 
13,6 

10,0 
(6,9–20,5) 

*) — objaśnienia patrz tab. 1 — for explanation see tab. 1 

Tabela 4 
Charakterystyka łodyg roślin dojrzewających — Character of ripening plant stems 

Zmienność — Variability  
Mierzona cecha 

Measured feature 

Typ  
odmiany* 
Cultivar 

 type 

Wartość 
cechy 

Feature 
 value 

bezwzględna*
 absolute 

względna*
 relative 

Odziedziczalność 
Heritability  

h2B (%) 

Długość całkowita 
Total length [cm] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

129 
189 
170 

16,9 
17,0 
17,3 

13,1 
  9,0 
10,2 

67,8 
(70,5–87,1) 

Średnica u podstawy 
Foot diameter [mm] 

Pop 
ML-1 
ML-2 

22,6 
26,4 
28,5 

4,4 
3,8 
4,3 

20,4 
14,7 
15,2 

24,6 
(30,7–56,0) 

Zbieżność 
Ratio of foot to top 
diameter  

Pop 
ML-1 
ML-2 

1,64 
2,18 
2,03 

0,31 
0,38 
0,33 

18,8 
17,2 
16,0 

30,8 
(24,9–55,8) 

Liczba liści 
Leaves number 

Pop 
ML-1 
ML-2 

20,6 
23,4 
24,7 

2,3 
1,5 
1,2 

11,0 
  6,3 
  4,8 

50,5 
(43,8–61,2) 

*) — objaśnienia patrz tab. 1 — for explanation see tab. 1 
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Na dużą odziedziczalność wysokości końcowej roślin i liczby liści na roślinie 
wskazywał także Łuczkiewicz (1992) w swoich pracach selekcyjnych w obrębie 
rodów otrzymanych w wyniku krzyżówek diallelicznych. Ponadto zwracał on 
uwagę na szczególnie dużą (ponad 90%) odziedziczalność wysokości roślin we 
wczesnych fazach rozwojowych oraz znaczącą odziedziczalność średnicy koszycz-
ka. Wyniki badań własnych przeczą takiej zależności i wskazują na znamienny 
wpływ środowiska w tym względzie. Natomiast potwierdzenie dużej odziedzi-
czalności wysokości roślin w końcowych stadiach ich rozwoju, a także stopnia 
ulistnienia łodyg i długości ogonków liściowych może być cenną wskazówką dla 
COBORU przy ocenie odrębności, wyrównania i trwałości odmiany (OWT) oraz 
dla UPOW w pracach nad ujednoliceniem norm OWT w dla wszystkich członków 
tej międzynarodowej organizacji. 

Wnioski 

1. Testowane mieszańce liniowe słonecznika charakteryzowało niewiele tylko 
większe wyrównanie cech morfologicznych niż odmianę populacyjną, zwłasz-
cza jeśli porówna się wartości bezwzględne. 

2. Mieszańce liniowe były tylko nieco bardziej wyrównane pod względem 
końcowej wysokości roślin, stopnia ulistnienia łodyg i długości ogonków 
liściowych, wielkości koszyczków, a nade wszystko pod względem udziału 
partii płonnej w koszyczku. 

3. W zróżnicowanych agrotechnicznie warunkach środowiska najbardziej odzie-
dziczalnymi były końcowa wysokość roślin i liczba liści na roślinie, dla 
których współczynnik odziedziczalności przekroczył wartość 50%. Odziedzi-
czalnością ponad 25% charakteryzowała się długość ogonków liściowych, 
zbieżność łodyg i udział partii płonnej w koszyczku, a bliską 25% była 
odziedziczalność średnicy podstawy łodygi. 

4. Odziedziczalność cech takich jak: wielkość blaszki liściowej, wielkość ko-
szyczka, a także stopień jego pochylenia były bardzo małe i podlegały silnej 
modyfikacji przez warunki środowiska. 
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