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Wstęp 

Od czasów starożytnych róża ściśle związana jest z kulturą człowieka. Hi
storia róż rozpocząła się co najmniej 25 milionów lat temu. Dowodzą tego odci
ski fragmentów liści, pędów, kolców oraz pąka. Róża wielokwiatowa na stano
wiskach naturalnych wystąpuje w Chinach, Japonii oraz półwyspie Koreańskim 
[VEć:EIŁĄ 1980]. Wygląd i zastosowanie krzewów zmieniają się w zależności od ce
lów, ich przeznaczenia [OSZKINIS, MAZURKIEWICZ 1957]. Hodowla róży przez wiele 
wieków czyniła małe postąpy. Dopiero w wieku XX wyhodowano bardzo wiele 
nowych, ciekawych odmian róż. 

Róża wielokwiatowa (Rosa multiflora THUNB.) nie występuje w stanie natu
ralnym na terenie Polski. Gatunek został introdukowany do polskich szkółek 
w latach 30-tych XX wicku i znalazł zastosowanie jako podkładka do okulizacji 
odmian szlachetnych. Według HUXLEY i in. [1999] krzewy Rosa multiflora mają 
wysokość od 3 do 5 m. Liście składają sią z 5-9 (11) jajowatych lub eliptycznych 
listków długości od 1,5 do 5 cm, o podwójnie piłkowanym brzegu. Na pędach 
wystąpują lekko zakrzywione kolce. Owoce są pachnące i mają średnicę 1,5-3 cm. 

HETMAN [2003] napisał, że jako podkładkę służącą do uszlachetnienia róż 
gruntowych można stosować jednoroczne siewki róży wielokwiatowej uprawianej 
w typie kolcowym i bezkolcowym. W Polsce do uszlachetnienia róż najcząściej 
stosuje się biotypy róży dzikiej (Rosa canina L.), ale często na terenach południo
wo-wschodnich także różę wielokwiatową. JERZY [2003] informuje o możliwości 
mikrorozmnażania tego gatunku, podaje również, że rośliny rozmnażane in vitro 
są wolne od chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych. 

I Iodowla róż podąża w kilku kierunkach. Nowe biotypy można otrzymać 

poprzez samoistne mutacje - tworzenie się sportów oraz krzyżowanie różnych 
gatunków [J\UGlJSTYNOWICZ, Gl.J\DYSZ 1967]. OSZKINIS, MAZURKIEWICZ [1957] zwra
cają uwagę na cel hodowli, który bezpośrednio wskazuje cechy, jakimi powinna 
odznaczać się nowa odmiana. Należą do nich przede wszystkim ulistnienie, krze
wienie się oraz intensywność wzrostu. Krzewy róży wielokwiatowej biotypu kol
czastego i bezkolcowego mogą służyć jako podkładka zarówno dla róż uprawia-
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nych w szklarni, jak i rosnących w gruncie. JERZY i in. [1992] twierdzą, że hodowla 
twórcza nowych odmian tego gatunku jest bardzo ważna dla szkółkarzy. Krzewy 
podkładek do uprawy gruntowej powinny charakteryzować się dużą żywotnością, 
intensywnym wzrostem oraz długim okresem aktywności miazgi. OSZKINIS , MA

ZURKIEWICZ [1957] zwrócił uwagę na odporność róż na przemarzanie, ponieważ 
Rosa multifiora jest niezbyt odporna na mrozy. Wieloletnie badania nie doprowa
dziły do wyhodowania podkładki o wyrównanych cechach morfologicznych. Ho
dowca poprzez wpis odmiany do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa nabywa 
prawo do zarobkowego korzystania ze swojej odmiany [GRĄBCZEWSKA 1986]. 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, czy cztery biotypy róży wie
lokwiatowej spełniają wymagania wyrównania i hwałości (OWT), by można je 
było uznać za odmiany. 

Materiał i metody 

Badania dotyczące wyrównania i trwałości czterech biotypów ró'i:j wielo
kwiatowej zostały przeprowadzone w latach 2003-2004 w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Sremie (województwo wielkopolskie). 

Krzewy róży wielokwiatowej biotypu 'Puławski' i 'Duński' pochodziły od 
jednego hodowcy, natomiast 'Jart' i 'Końskowola' od dwóch firm szkółkarskich. 
Rośliny zostały rozmnożone wegetatywnie. Z każdego biotypu dostarczono 12 
krzewów z tzw. gołym korzeniem. 

Pole, na którym posadzono róże zmianowano w latach 2000-2002. "łyp 

gleby oznaczono jako glebę brunatną z piaskiem gliniastym mocnym na glinie 
lekkiej, klasa bonitacyjna III, w kompleksie glebowym 2. Odczyn gleby był obo
jętny o pH 6,8 w H 20. Zasolenie wynosiło 0,19 g KCl·dm-3, a zawartość makro
elementów: N-N03 - 37; P - 60; K - 140; Ca - 1650; Mg 93 - mg·dnr3• 

Róże wszystkich biotypów posadzono 26 kwietnia 2003 roku w rozstawie 50 
x 50 cm, na poletkach o powierzchni 1,5 m2 (3,0 x 0,5 m każde). Na jednym pole
tku znajdowało się 6 krzewów. Doświadczenie założono w układzie bloków loso
wanych, w dwóch powtórzeniach. Rośliny w czasie sadzenia w obrębie każdego 
biotypu były wyrównane i nie różniły się liczbą oraz długością pędów. Wszystkie 
krzewy były zdrowe, bez objawów więdnięcia, porażenia przez choroby i szkodni
ki. Róże po posadzeniu zostały obficie podlane i kopczykowane w celu zmniej
szenia parowania w okresie zakorzeniania się. W okresie wegetacji poletka od
chwaszczano i spulchniano. Zabieg nawożenia w roku 2004 przeprowadzono 
w czterech terminach: 21 kwietnia zastosowano fosforan amonu oraz saletrę 

amonową w dawce 200 kg·ha-1; 24 maja - Azofoskę 400 kg·ha-1; 9 czerwca i 6 
lipca - siarczan potasu i saletrę amonową po 200 kg·ha-1 w obu terminach. Profi
laktycznie w siedmiu terminach: od 4 maja do 7 sierpnia 2004 roku, przeprowa
dzono zabiegi ochrony roślin. Kopczykowanie krzewów na zimę wykonano 20 
października 2003 roku. 

Metoda CPVO TP/11/1 obejmowała 46 cech morfologicznych, gdzie poziomy 
określono w skalach. Weryfikacja UPOV TG/11/8 (projektu 2 z 2 IX 2003) obej
muje 51 cech. Badanie OWT przeprowadzono według Guidelines for the conduct 
of test for Distinctness, Uniformity and Stability, Rose, TG/11/8 (proj. 2); draft 
oraz Protocol for Distinctness, Uniformity and Stability Tests Rosa L. CPVO -
TP/11/1 31.10.2002. Wybrane cechy z tych metod przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1; Table 1 

Wybrane cechy morfologiczne z metod badań OWT biotypów rófy wielokwiatowej 

Sclccted morfological characteristic in multiflora rose 
with mcthodological principles DUS 

Cecha; Characteristic 
Określenie polskie/określenie angielskie Ocena 

State of expresion Note 

l 2 3 

Roślina (z wyl.1czcnicm odmian pnących): 
wąsko krzaczasty; narrow bushy l 

pokrój 
krzaczasty; bushy 3 
szercrokokrzaczasty; broad bushy 5 

Plant (excluding climhing varietes): growth 
plaskokrzaczasty; flat bushy 7 

habit 
płożący; creeping 9 

Roślina (z wyłączeniem odmian pnących): niska; short l 
wysokość średnia; medium 5 
Plant (excluding climbing varictes): height wysoka; tall 7 

Miody pęd (około 20 cm długości): zabarwic-
brak; absent 1 

nie antocyjanowe; Young shoot (shoot about 
występuje; prezent 9 20 cm long): anthocyanin colora tion 

Młody pęd (około 20 cm długości): 
bardzo słabe; very weak l 
słabe; wcak 3 

iniensyvmość zabarwienia an tocyjanowego 
średnie; medium 5 

Young shoot (shoot ahout 20 cm long): 
silne; strong 7 

Intensity of anthocyanin coloration 
bardzo silne; very strong 9 

Miody pęd (około 20 cm długości): odcień 
brązowy do czerwonobrunatnego bronze to 2 
redd ish brown 

zabarwienia antocyjanowego 
czerwonobrunatny; reddish brown 3 

Young shoot (shoot about 20 cm long): hue 
of anthocyanin coloration 

czerwonobrunatny do purpurowego; redish 4 
brown to purplc 

brak lub bardzo mało; abscnt or very weak 1 
Kolce mało; few 3 
Princkles średnio; medium 5 

dużo; many 7 

Liść: wielkość 
mały; small 2 

Lea( size 
średni; medium 5 
duży; large 7 

brak lub bardzo słabe; absent or very weak 1 

Liść: połysk górnej strony 
slaby; weak 3 

Lea( glossiness of upper side 
średnic; medium 5 
silne; strong 7 
bardzo silne; very strong 9 

ostry; acute 1 
Listek szczytowy: kształt nasady rozwarty; obtuse 2 
Terminal leaflet: shape of base of blade zaokrąglony; rounded 3 

sercowaty; cordata 4 

żółta; yellow l 

Owoc: barwa w stadium dojrzałości 
pomarańczowa; orange 2 

Hip cołor at mature stage 
czerwona; red 3 
brunatna; brown 4 
czarna; black 5 

Owoc: kształt przekroju podłużnego lejkowaty; funnel - shaped 1 
Hip shapc in longitudinal section matu rc kubkowaty; pitchcr - shape 2 
stage gruszkowaty; pear - shapcd 3 
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W opisanym doświadczeniu wykonano pomiary: długości pędów, liścia 
i blaszki liściowej oraz szerokości blaszki liściowej (cm). Liczono liczbę listków 
w liściu . Pomiary biometryczne wykonywano na 20 cm odcinkach pędu , pobra
nych ze środkowej części jednorocznego pędu z każdej rośliny, tj . z 12 krzewów 
każdego biotypu. Wyniki dotyczące wymienionych 5 cech morfologicznych opra
cowano statystycznie, wykonując jednoczynnikową analizą wariancji, a średnie 

porównano testem Duncana na poziomie istotności a = 0,05. W drugim roku 
uprawy dodatkowo liczono liczbę kwiatów w kwiatostanie oraz mierzono ś rednicę 
kwiatu ( cm). 

W założeniach badań OWT konieczne jest wskazanie przynajmniej jednej 
cechy, która ma tendencje do zmienności. Badanie wyrównania i trwałości jest 
procedurą niezbędną hodowcy przy ubieganiu się o przyznanie prawa do ochrony 
wyhodowanej albo odkrytej, bądź wyprowadzonej przez niego odmiany, a także 
o przyznanie prawa do zarobkowego korzystan ia z niej . Hodowca na swój wnio
sek nabywa prawo do ochrony odmiany i zarobkowego korzystania z niej, gdy po 
zakończeniu urządowego badania jest ona nowa, odrąbna, wyrównana i trwała 
w poziomie swoich cech i właściwości. 

Wyniki 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki zebrane według metody obowiązującej 
w International Union For The Protection of New Varieties of Plant (UPOV). 

'labcla 2; 'fabie 2 

Wybrane cechy morfologiczne biotypów róry wielokwiatowej 
według metody badań OWT 

Selectcd morphological characteristic of biotypes multillora rose 
according to mcthodological principlcs DUS 

Badana cecha Biotyp; Biotypc 
Charactcristic Duński Jart Końskowola 

Rok; Ycar 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1 2 3 4 5 6 7 

Roślina: pokrój ; Plant: growth habit 9 5i7 7 5i7 9 5 i 7 

Roślina: wysokość; Plant: hcight 5 7 7 7 5 7 

Miody pt;d (około 20 cm długości): 
wystt;powanie zabarwienia antocyja-

9 9 9 I i 9 9 9 
nowego 
Young shoot: anthocyanin coloration 

Młody pt;d (około 20 cm długości) : 

intensywność zabarwienia antocyja-
5 3 i 5 3 do 7 1 do 7 7 3 do 7 

nowego; Young shoot: Intensity of 
anthocyanin coloration 

Miody pt;d (około 20 cm długości) : 

odcień zabarwienia an tocyjanowego 
4 4 2 2 4 4 

Young shoot: hue of anthocyanin 
coloration 

Kolce; Princklcs 9 9 1 lub 9 I lub 9 9 9 

Kolce krótkie: liczba 
3 1 i 3 3 

Short princklcs: num ber 

Puławski 

2003 2004 

8 9 

9 5 i 7 

5 7 

9 9 

5 5 do 7 

4 4 

9 9 

3 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kolce długie: liczba 
5 1 i 5 5 5 Long princkles: number 

Liś ć: wielkość; Lea[: size 5 7 5 7 5 7 5 7 

Liść: połysk górnej strony 
3 5 5 5-7 5 5 5 5 Lea[: glossiness of upper side 

Listek szczytowy: ksz t ałt nasady 
Terminal leaflct: shapc of base of 3 3 3 i 4 3 i 4 4 4 3 3 
blade 

Owoc: barwa w stadium dojrzałości - 2 - 3 - 2 2i3 
Hip: color at mature stage 

Owoc: kształt przekroju podłużnego 
Hip: shape in longitudinal section - 3 - 2 - 2 2 
matu re stage 

Pokrój krzewów biotypu 'Duński' (tab. 2.) w pierwszym roku prowadzenia 
badaó. był płożący - 9. Intensywność zabarwienia antocyjanowego jednorocznych 
pędów w obu latach badań była średnia, pomic;dzy 3-5 (tab. 2). Na wszystkich 
pędach tego biotypu były kolce. Kształt nasady listka szczytowego był zaokrąg
lony. Cecha ta nic zmieniała się na wszystkich badanych roślinach w dwóch la
tach prowadzenia doświadczenia. Owoc miał kształt gruszkowaty, barwy poma
rańczowej. 

Krzewy biotypu 'Jart' (tab. 2.) w pierwszym i drugim roku uprawy miały 
różny pokrój, tj . 7 (2003 rok) i 5-7 (2004 r.). Charakteryzowały sic; dużą siłą 
wzrostu - 7. Pędy biotypu 'Jart' miały różną intensywność zabarwienia 
antocyjanowego (tab. 2). Na poszczególnych krzewach stwierdzono występowanie 
pędów o słabym - 3, śrcdnin1 - 5 i silnym - 7 zabarwieniu antocyjanowym. W ro
ku 2004 niektóre pędy na roślinie były bardzo mocno zabarwione - 7 lub nie 
miały zabarwienia an tocyjanowego - 1. Pędy krzewów tego biotypu miały barwę 
brązową do czerwonobrunatnej. Krzewy biotypu 'Jart' wytworzyły pędy z kolcami 
i bez nich. Liczba kolców i ich długość na 20 cm odcinkach pędów różniła się 
w poszczególnych latach uprawy. Na poszczególnych krzewach liście różniły się 
między sob,1 kształtem, wielkością oraz połyskiem górnej strony blaszki. Kształt 
nasady listka szczytowego był różny na pędach jednego krzewu i w poszczegól
nych latach uprawy. Krzewy biotypu 'Jarl' zawiązywały czerwone kubkowate owo
ce. Wszystkie badane cechy morfologiczne nic były stałe dla wymienionego bio
typu . 

Rośliny biotypu 'Ko11skowola' (tab. 2) zarówno w 2003, jak i 2004 roku po
krojem przypominały krzewy biotypu 'Puławski'. Róże na poletkach i w powtórze
niach charakteryzowały się różną wysokością. Intensywność zabarwienia antocyja
nowego pędów była zmienna. Kształt nasady listka szczytowego i połysk górnej 
strony blaszki l iściowej były wyrównane i nie zmieniały się. Owoce zawiązane 
w 2004 roku były pomarańczowe kształtu kubkowatego. 

Krzewy biotypu 'Puławski' w pierwszym roku uprawy charakteryzowały się 
długimi płożą(,-ymi pędami, natomiast w drugim roku pokrój ich był szeroko lub 
płasko krzewiasty. Zabarwienie antocyjanowe młodych pędów występowało w róż
nym natężeniu . W drugim roku uprawy było ono silne - 7. Pędy roślin biotypu 
'Puławski' były mocno kolczaste - 7. Wielkość liścia była zmienna w latach pro
wadzenia doświadczeń. Połysk górnej strony blaszki liściowej i kształt nasady list-
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ka szczytowego były jednakowe w dwóch Jatach badań . Biotyp ten charakteryzo
wał się pomarańczowoczerwonymi owocami, kształtu kubkowatego. Do zmien
nych cech należały: pokrój krzewu, antocyjanowe zabarwienie pędów oraz wiel
kość liścia (tab. 2). 

W tabeli 3 zestawiono wyniki pomiarów pięciu cech morfologicznych 
po przeprowadzeniu analizy statystycznej. W obu latach prowadzenia doświad
czeń dla każdego biotypu wartości badanych cech były podobne i nic róiniły się 
statystycznie, z wyjątkiem długości liścia. Krzewy wszystkich biotypów w roku 
2004 wytworzyły dłuższe liście. Różnice zostały potwierdzone statystycznie. 

Tabela 3; Table 3 

Wybrane cechy morfologiczne biotypów rófy wielokwiatowej 
na podstawie pomiarów biometrycznych w latach prowadzenia doświadczeń 

Selected morphological characteristic of multiflora rose in individual biotypcs 
on the basis of biometrical measurc in rcsearch years 

Cechy morfologiczne; Morphological charactcristics 

Biotyp Rok długość; lenght (cm) szerokość 
liczba listków 

Biotype Year blaszki liściowej 
w liściu 

p<;du liścia listka szczytowego [caf width 
leaflcts 

stem leaf terminal leaflet (cm) 

2003 190,0a 13,3a 6,7a 3,Sa 7,8a 
Duński 

2004 194,Sa 13,Sb 6,6a 3,Sa 7,6a 

2003 215,5a 10,8a 7,8a 4,0a 8,2a 
Jart 

2004 219,5a 11,8b 8,0a 4,0a 8,4a 

2003 194,0a 14,4a 6,0a 3,2a 7,8a 
Końskowola 

2004 190,0a 15,5b 6,0a 3,0a 8,0a 

2003 203,5a 11,3a 6,8a 3,7a 8,2a 
Puławski 

2004 203,0a 12,7b 6,8a 3,6a 8,2a 

średnie oznaczone tą samą literą dla odmiany nie różnią si<; mi<;dzy sobą statystycznie na poziomie 
istotności a = 0,05; avcrage values marked with the same letter for this varicty do not diffcr statisti
cally a= 0.05 

'fabcla 4; 'fabie 4 

Średnia liczba kwiatów w kwiatostanie i średnica kwiatu 
poszczególnych biotypów w roku 2004 

Avcragc number of flowers in infloresccncc and diameter 
of flowers of particu]ar biotypcs in 2004 ycar 

Biotyp; Biotype Liczba kwiatów Srednica kwiatu; Diameter of fl ower 
Number of Howers (cm) 

Duński 47,8 2,8 

Jart 102,7 3,0 

Końskowola 61,7 2,8 

Puławski 71,3 3,2 

Najdłuisze pędy wytwarzały krzewy biotypu 'Jart' . Rói.e biotypu 'Końsko
wola' i 'Duński' miały pędy podobnej długości. Biotyp 'Końskowola' cechował się 
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najdłuższymi liśćmi - średnio 14-15 cm. Blaszki liściowe były najdłuższe i najsze
rsze ze wszystkich badanych biotypów na krzewach 'Jart'. Liczba listków w liściu 
była podobna u wszystkich róż i wynosiła średnio od 7,6 do 8,4. 

Krzewy biotypów róży wielokwiatowej w pierwszym roku badań nie kwitły. 
Kwitnienie zaobserwowano na roślinach w drugim roku uprawy. Najwięcej kwia
tów w kwiatostanie - średnio 102,7 - wytworzyły rośliny biotypu 'Jart'. Natomiast 
największą średnicę, średnio 3,2 cm, miały kwiaty biotypu 'Puławski' (tab. 4). 

Dyskusja 

Otrzymane wyniki dowodzą, że analizowane krzewy biotypów były bardzo 
zmienne. Rośliny dostarczone do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) 
w Śremie Wójtostwo i przeznaczone do badań OWT powinny cechować się wy
równaniem, trwałością cech i różnić się od pozostałych odmian tego gatunku. 
Rośliny należy rozmnażać wegetatywnie z jednej rośliny matecznej. 

Nowe formy często nic posiadają cech trwale ustalonych, tzn. po kolejnym 
rozmnożeniu poszczególne rośliny mogą charakteryzować się dużą zmiennością 
osobniczą. Dlatego pomimo długo prowadzonych prac hodowlanych nad różą 
wielokwiatową mało jest wyselekcjonowanych odmian użytkowych. 

W przeprowadzonych badaniach żaden z czterech biotypów róży wielokwia
towej nie spełnił wymagań OWI Poszczególne krzewy w obrębie każdego z bio
typów różniły się cechami morfologicznymi, dlatego żaden nie może uzyskać sta
tusu odmiany. 

Wnioski 

1. Krzewy róży wielokwiatowej wykazują dużą zmienność osobniczą w obrębie 
danego biotypu. 

2. Badane biotypy nic spełniają wymagań wyrównania i trwałości określonych 
w aktualnych aktach prawnych Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. O ochro
nie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300) i nie mogą być uzna
ne za odmianę. 

3. Zgłaszający odmianę do badań OWT powinien przeprowadzić własne wie
loletnie obserwacje w celu sprawdzenia powyższych cech. 
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trwałość, odmiana 

Streszczenie 

Doświadczenie przeprowadzono w latach 2003-2004 w Stacji Doświadczal
nej Oceny Odmian w Śremie w województwie wielkopolskim. Celem było ustale
nie, czy biotypy róży wielokwiatowej (Rosa multiflora) 'Duński', 'Jart', 'Końsko
wola' i 'Puławski', spełniają wymagania wyrównania i trwałości. Krzewy czterech 
biotypów posadzono do gruntu w trzeciej dekadzie kwietnia 2003 roku, w dwóch 
powtórzeniach po 6 roślin w każdym . W okresie wegetacji analizowano typ wzro
stu i pokrój krzewów oraz cechy morfologiczne pędów, liści, kwiatów i owoców. 
Wybrane cechy morfologiczne (13) określono według skali zgodnie z metodą 
OWT. Natomiast wartości pięciu cech pędów i liści poddano analizie statystycz
nej. Wyniki jednoroczne dotyczą liczby kwiatów w kwiatostanie oraz średnicy 
kwiatu, ponieważ do badań użyto rośliny jednoroczne i dwuletnie. Pomiary bio
metryczne wykonywano na 20 cm odcinkach pędów pobranych ze środkowej częś
ci pędów z każdej rośliny, tj. z 12 roślin każdego biotypu. 

Stwierdzono, że żaden z biotypów ubiegający się o status odmiany nic speł
niał wymagań wyrównania i trwałości. W celu otrzymania nowej odmiany róży 
wielokwiatowej należy prowadzić dalsze prace hodowlane. 

TESTING FOR UNIFOR.MITY AND STABILITY OF FOUR DIOTYPES 
OF MULTIFLOR.A ROSE (Rosa multiflora THU NB.) 

Paweł Adler 1, Grażyna Hoppe 2 
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Summary 

The cxpcrimcnt was carried out at the Experimental Station for Variety 
'fosting in Śrem in Wielkopolska province in 2003-2004. The shrubs of four bio
typcs 'Duński', 'Jart', 'Ko11skowola' and 'Puławski' were planted in the third 
dccadc of April 2003. The expcriment was carried out twice in succession and six 
plants wcrc tcstcd in cach one. In the period of vegetation the growth type, mor
phological fcatures of shoot, lcaves, flower and fruit were analysed. The sclected 
morphological foaturcs (13) were described according to the DUS method, 
whcrcas the fcatures of fivc shoots and leavcs werc statistically analysed. The 
rcsults conccrn the number of llowers on the inllorescences and the diameter of 
the flower as the plants were two years old. The biometrical tests were carried 
out on the 20 cm section of shoots which werc taken from the central part of 
cach plant - it means 12 plants from cach biotype. 

The cxpcriment proved that none of the biotypes applying for the variety 
status fuifils the rcquircmcnts of uniformity and stability. In order to receive 
a new varicty of multillora rosc it is necessary to conduct further breeding work. 
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