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1. ŻYTO 

Żyto autotetraploidalne jako młoda filogenetycznie, sztucznie otrzy- 

mana forma jest jeszcze genetycznie słabo zbalansowana. Mała stabilność 

tego żyta pociąga za sobą powstawanie aneuploidalnych gamet, ktore 

z kolei łącząc się w procesie zapłodnienia z gametami euploidalnymi lub 

między sobą, dają zygoty o zróżnicowanej liczbie chromosomów. Osobniki 

takie mają z reguły obniżoną płodność i przez to stwarzają w hodowli 

dodatkowy problem, bowiem oprócz selekcji na wiele różnych cech użytko- 

wych, należy prowadzić ponadto ostrą selekcję na płodność, regularną 

mejozę oraz prowadzić analizy cytologiczne w celu ustalenia częstotliwo- 

ści aneuploidów. Występowanie osobników hiperaneuploidalnych i hipo- 

aneuploidalnych jest dość zmienne i zależy w dużym stopniu od badanego 

materiału hodowlanego i warunków siedliskowo-klimatycznych. Eller- 

stróm i Sjódin [1] podają, iż procent aneuploidów wahał się od 10,5 do 

24,1 w zależności od roku. Badania Mintzinga wykazały, iż aneuploidal- 

ność jest związana ze stopniem wykształcenia ziarniaków, przy czym wśród 

roślin, które wyrosły z nasion dobrze wykształconych było ich 16,16%, 

natomiast z nasion źle wykształconych aż 42,50%. 

Hagberg i Ellerstróm [2] podają, iż występowanie aneuploidów zależy 

w pewnym stopniu od wielkości nasion i waha się w granicach od 6,8 

do 20,4% z tym, iż w próbkach o nasionach małych jest więcej hipotetra- 

ploidów niż hipertetraploidów. W pracach hodowlanych należy więc mieć 

na względzie zarówno stopień wykształcenia nasion, jak i ich wielkość, 

przy czym należy wybierać osobniki o umiarkowanej wielkości nasion. 

W pracach hodowlanych należy jednak systematycznie prowadzić cy- 

tologiczne analizy, w przeciwnym bowiem razie zachodzi obawa stopnio- 

wego pogarszania się materiału i coraz liczniejszego występowania osobni- 

ków aneuploidalnych. 

Jedynie więc prace zmierzające do poznania przyczyn zakłóceń w me- 

jozie, dające odpowiedź jak należy postępować, ażeby powiększyć proces 

stabilności i „diploidyzacji” żyta autotetraploidalnego, mogą dać hodowcy
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skuteczne środki do zapobiegania stałemu i dość szybkiemu pogarszaniu 

się odmiany w czasie hodowli i reprodukcji. 

Ponieważ główną przyczyną powstawania aneuploidów są zakłócenia 
w mejozie i nieprawidłowy rozdział w anafazie, zatem temu problemowi 
należy poświęcić nieco uwagi. Rola uniwalentów (rys. 1 d) i triwalentów 
jest na ogół znana. Ich obecność powoduje z reguły ujemne skutki, gdyż 
prowadzi do powstawania gamet o nieregularnej liczbie chromosomów. 
Prowadzona przez nas selekcja na wysoką płodność spowodowała nieznacz- 

ne zmniejszenie zarówno roślin o większej liczbie uniwalentów, jak i ich 

liczby przypadającej na 1 komórkę. Jednak różnice w poszczególnych la- 
tach zależą także od przebiegu pogody w okresie mikrosporogenezy. Naj- 
bardziej krytycznym okresem w warunkach środkowowschodniej Polski 

jest Ii II dekada maja. Jeśli w tym czasie brak jest większej ilości opadów, 

to zwykle zwiększa się stopień zakłóceń w mejozie. Dlatego też w r. 1966, 

mimo trzykrotnej już selekcji na płodność i regularną mejozę, liczba uni- 

walentów przypadająca na jedną komórkę zwiększyła się w porównaniu 

do lat ubiegłych. | 
Występowanie kwadriwalentów (rys. 1 c) oraz ich wpływ na stopień 

zakłóceń w mejozie są jak dotychczas sprawą kontrowersyjną. Częstotli- 

wość kwadriwalentów w mejozie zależy z jednej strony od określonych 

genów kontrolujących proces synapsis i powstawanie chiazm, a z drugiej 

od czynników zewnętrznych [Morrison, 5]. Badania Miintzinga [6] wyka- 

zały, iż liczba kwadriwalentów przypadająca na 1 komórkę wahała się 

w zależności od materiału od 3,80 do 4,05. Moore [4] podaje liczby znacznie 

niższe, a mianowicie dla roślin euploidalnych 1,92, w tym 1,06 w formie 

zygzakowatego łańcuszka, 0,49 w postaci wyprostowanego łańcuszka 

1 0,37 w kształcie pierścieni. Według Hilberta [3] kwadriwalenty zygzako- 

wate i łańcuszkowate w anafazie I dzielą się normalnie po dwa na każdy 

biegun, natomiast pierścieniowate i łańcuszki nie zorientowane zygzako- 

wato w metafazie dają bądź prawidłowy, bądź nieregularny rozdział 

w stosunku 3 : 1. 

Przy analizie kwadriwalentów należy więc mieć na uwadze nie tylko 

ich kształt, lecz także sposób ustawienia się centromerów w stosunku do 

biegunów i równika komórki, bowiem to właśnie, jak się wydaje, decyduje 

w dużym stopniu o prawidłowym rozchodzeniu się chromosomów w ana- 

fazie Г. 

We własnym materiale znajdowano niską liczbę kwadriwalentów 

(średnio 0,6 na komórkę), przy czym mniej więcej połowa miała postać 

pierścieni, podczas gdy pozostałe miały formę zygzakowatego lub prostego 

łańcuszka. Najbardziej niekorzystnie na stabilność wpływają kwadriwa- 

lenty w postaci wyprostowanego łańcuszka. Powstają one często w mate- 

riale gdzie zachodzi kojarzenie krewniacze. Należy zatem unikać w hodo- 

wli zbytniego zawężania genetycznego, jak i obecności wysokiej liczby 

takich właśnie układów chromosomowych.



  
Rys. 1. Przebieg podziałów mejotycznych komórek macierzystych pyłku 

u żyta Tetra-Czesławickiego: a — diakineza, b — metafaza I, 14 biwa- 

lentów, c — metafaza I, widoczny kwadriwalent w postaci dużego pier- 

ścienia, d — metafaza I, widoczny u dołu uniwalent, e — anafaza I, 

widoczny mostek z chromosomem dicentrycznym, w środku mały acen- 

tryczny fragment, f — tetrada, w dwu mikrosporach widoczne mikro- 

jądra
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Z ewolucyjnego punktu widzenia najbardziej korzystne są biwalenty. 

Układy biwalentne (rys. 1 b) są najbardziej dostosowane do charakteru 

podziału redukcyjnego, którego zadaniem jest zmniejszyć liczbę chromo- 

somów dwukrotnie. Według badań Rozmusa [8] 75%/0 komórek miało wy- 

łącznie biwalenty. W pracach hodowlanych należy dążyć do otrzymania 

form o jak najwyższej częstotliwości biwalentów w komórkach. Długolet- 

nia selekcja w tym kierunku może dać zadowalające wyniki. Jak wykazały 

badania własne [10] przeprowadzone na kupkówce pospolitej, u odmian 

hodowlanych, często rozmnażanych generatywnie, częstotliwość kwadri- 

walentów jest mniejsza niż u roślin występujących w stanie naturalnym, 

rozmnażających się sposobem wegetatywnym. Rozmnażanie płciowe sprzy- 

ja więc eliminacji zakłóceń w mejozie i powiększeniu częstotliwości biwa- 

lentów. 

Selekcja prowadzona od 1963 r. w kierunku dobrego osadzania nasion 

dała zadowalające wyniki (tab. 1). Przeciętna płodność rodów poprawiała 

się z roku na rok (rys. 2). Odziedziczalność płodności roślin nie zawsze była 
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zadowalająca, gdyż jest ona silnie modyfikowana przez warunki zewnętrz- 

ne. W r. 1963 przeciętna liczba nasion przypadająca na 1 kłosek roślin 

selekcjonowanych była dość wysoka (1,33). W roku następnym w okresie 

wegetacji, a szczególnie w czasie zawiązywania nasion było dość mało 

opadów, co odbiło się na płodności roślin. Płodność wyselekcjonowanych 

roślin przeznaczonych do dalszego rozmnażania była wyższa od przecięt- 

nej i wynosiła 1,36 ziarn w kłosku. Obliczony współczynnik korelacji dla 

roślin i wyprowadzonych z nich rodów był bardzo niski, natomiast dla ro- 

dów wysoki. W r. 1965 przy wysiewie nasion z pojedynczych roślin uszere- 

gowano poletka w kolejności od najwyższej płodności do najniższej. Współ- 

czynnik korelacji dla roślin i otrzymanych z nich rodów był znacznie wyż- 

szy niż dla rodów, a więc odwrotnie niż w latach poprzednich. Współczyn- 

nik korelacji dla rodów z lat 1965/66 wynosił 0,314, lecz był nieistotny, 

podczas gdy dla roślin i rodów wynosił 0,451 i był istotny (rys. 3). Wynika 

stąd, że uszeregowanie roślin wg malejącej płodności spowodowało zapyla- 

Zagadnienia — 9
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nie się między sobą roślin o podobnej płodności i wpłynęło korzystnie na 
osadzanie nasion. 

Prowadzona przez nas selekcja na płodność okazała się dość skuteczna. 
Na rys. 2 widzimy, iż liczba nasion przypadająca na 1 kłosek była z roku 
na rok coraz większa. Płodność roślin zależy oczywiście nie tylko od geno- 
typu, lecz i od czynników siedliskowo-klimatycznych. W r. 1964 osadzanie 
nasion było słabe także i dlatego, że w czasie zawiązywania nasion — tj. 
w miesiącu czerwcu i dojrzewania — tj. w lipcu było bardzo sucho. W r. 
1965 rozkład i suma opadów w tych samych miesiącach były korzystne. 
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o żyta Tetra-Czesławickiego — średnia liczba 
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Selekcja na wysoką płodność powoduje polepszenie osadzania nasion 

u żyta tetraploidalnego (tab. 1) oraz redukuje częstotliwość aneuploidów, 
które zwykle są mniej płodne niż osobniki euploidalne. W ślad;za tym 
następuje nieznaczne polepszenie się regularności mejozy. Należy przy 
tym podkreślić, iż jednorazowa selekcja nie daje zadowalających wyników. 
Dopiero powtarzająca się selekcja na wysoką płodność oraz odpowiednie 
kojarzenie osobników i rodów może przynieść oczekiwane wyniki. Przy 
selekcji roślin należy zwracać uwagę na ogólną żywotność roślin, bowiem 

Tabela 1. Średnia liczba ziarniaków przypadających na 1 kłosek 

selekcjonowanych roślin i otrzymanych z nich rodów żyta Tetra- 

-Czesławickiego 

    

Płodność selekcjonowanych 
  

  

Lata 
rodów roślin 

1962/63 — 1,33 

1963 [64 1,25 1,36 

1964/65 1,32 1,47 

1965/66 1,46 1,59 

1966/67 1,41 — 
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aneuploidy często się słabiej krzewią, są niższe i mniej żywotne niż euplo- 
idy. 

Poliploidyzacja roślin prowadzi do następstw utrudniających repro- 
dukcję roślin. Selekcja prowadzona w kierunku zwiększenia płodności 

ł roślin może polepszyć stabilność cytogenetyczną. Wielu badaczy prowa- 
dziło selekcję na regularną mejozę, jednak nie zawsze przynosiła ona pozy - 
tywne rezultaty. Jakkolwiek zmniejsza się nieznacznie częstotliwość uni- 
walentów i multiwalentów, a także aneuploidów, to jednak nie zostaje 
usunięta przyczyna tych zakłóceń, tj. duża homologia chromosomów. Dla- 
tego też zakłócenia pojawiają się na nowo. Selekcja na regularną mejozę 
ma więc charakter niejako porządkowy, zmniejsza doraźnie liczebność 
osobników aneuploidalnych, lecz nie likwiduje przyczyn tego zjawiska. 

W celu zlikwidowania ujemnych następstw poliploidyzacji należy więc 
prowadzić prace zmierzające do diploidyzacji, a właściwie alloploidyzacji, 
tj. zachowania poliploidalnej liczby chromosomów i związanej z tym 
bujności roślin a jednocześnie uzyskania biwalentnej koniugacji i diso- 
micznej segregacji oraz do eliminacji dysharmonii w rozwoju roślin. 

2. TRITICALE 

Dotychczas zostały wytworzone przez hodowców 2 formy Triticale, 
a mianowicie forma oktoploidalna, powstała ze skrzyżowania pszenicy 
Triticum aestivum i żyta Secale cereale, mająca 56 chromosomów i forma 
heksaploidalna mająca 42 chromosomy. Chociaż forma pierwsza jest 
o wiele starsza, to jednak znacznie większe postępy w polepszeniu płodno- 
ści i plenności osiągnięto u tej drugiej formy, heksaploidalnej, która za- 
równo na Węgrzech, jak i w Kanadzie jest wprowadzona do uprawy. Moje 
obserwacje i uwagi dotyczą heksaploidalnego Triticale pochodzenia japoń- 
skiego, które ogólnym pokrojem i typem niewiele się różni od pszenżyta 
wyhodowanego przez Kissa na Węgrzech. Triticale Kissa jest tzw. formą 
wtórną uzyskaną przez skrzyżowanie pszenżyta oktoploidalnego z heksa- 
ploidalnym. W pokoleniu F; uzyskuje się pentaploidy o 49 chromosomach. 
Poprzez rozmnażanie tych mieszańców eliminuje się genom D pochodzący 
od pszenicy heksaploidalnej i w pokoleniu 5-7 powstaje forma mająca 
skład genomowy AABBSS, a więc taki sam jak wyjściowa forma heksaplo- 
idalna, z tym jednak, że chromosomy genomów 4 i B pochodzą wówczas 
zarówno od pszenic tetraploidalnych, jak i heksaploidalnych. Ponieważ 
genomy te różnią się między sobą, powstaje forma, która ma cechy 
poliploidow  segmentalnych, mająca często znacznie korzystniejsze 
właściwości niż inne typy poliploidalne. Triticale Kissa, chociaż jest 
znacznie lepsze niż formy wyprowadzone przez innych hodowców, 
wykazuje w dalszym ciągu pomarszczenie nasion, które jest główną 
wadą wszystkich dotychczas wytworzonych form Triticale. Pomar- 
szczenie to jest u pszenżyta Kissa stosunkowo małe, lecz grubość okry-
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wy owocowo-nasiennej dość duża. Ponieważ jednak plenność jest już dość 

dobra, a zawartość białka w ziarnie wysoka (ok. 18'/0), Triticale to ma ra- 

czej znaczenie jako roślina pastewna, a nie chlebowa. Być może dalszę 

prace hodowlane doprowadzą do polepszenia jego właściwości przemiało- 

wych i wypiekowych i wówczas można będzie wykorzystać je do celówi 

konsumpcyjnych. 

Tabela 2. Płodność roślin heksaploidalnego pszenżyta 
  

Liczba ziarn w kłosku 
  

    

Liczba 

Data roślin oa. wahania w zależności 
badanych średnia od rośliny 

1964/65 ‚ 230 1,88 0,9—3,1 

1965 [66 518 2,06 0,7—3,2 

1966 [67 300 1,70 0,5—3,0 

1967/68 300 2,47 1,3—3,5 

U Triticale oktoploidalnego procent aneuploidów jest bardzo wysoki 

i sięga nieraz do 100. Obecność aneuploidów w tym wypadku nie jest 

jednak wynikiem multiwalentnej koniugacji, gdyż forma ta tworzy głów- 

nie biwalenty w mejozie, lecz wynikiem działania wrzeciona podziałowego 

komórki (1966), które powstaje u pszenżyta z cytoplazmy kontrolowanej 

głównie przez chromosomy pszenicy. Chromosomy żyta wykazują tym 

samym słaby kontakt z włóknami wrzeciona i to powoduje powstawanie 

uniwalentów, nierównomierny podział chromosomów i tworzenie gamet 

aneuploidalnych. U oktoploidalnego pszenżyta na 3 chromosomy pszenicy 

przypada tylko jeden żyta. Ta zbyt duża przewaga jednych chromosomów 

nad drugimi powoduje dysharmonię genetyczną i fizjologiczną. 

Znacznie korzystniejsze stosunki występują u pszenżyta heksaploidal- 

nego. W tym przypadku na 2 chromosomy pszenicy przypada jeden żyta. 

Przewaga tych pierwszych nad drugimi jest mniejsza. Stąd chromosomy 

żyta wykazują większy kontakt z wrzecionem podziałowym i zakłócenia 

w mejozie są znacznie mniejsze niż u Triticale oktoploidalnego. Często- 

tliwość występowania osobników aneuploidalnych jest także stosunkowo 

mała. Dlatego też postęp w pracach hodowlanych jest w ostatnich latach 

znacznie większy u pszenżyta heksoploidalnego niż oktoploidalnego. Pro- 

wadzona przez nas selekcja na płodność roślin dała zadowalające wyniki 

(tab. 2). 
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Чеслав Тарковски 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕТРАПЛОИДНОЙ 

РЖИ И TRITICALE 

Резюме 

Цитогенетические и селекционные исследования были проведены в 1963-1967 гг. 

У тетраплоидной ржи установлено расстройства мейотических делений. Одной из основ- 

ных причин расстройства мейотических делений является слишком болышая гомология 

хромосом. Отбор на регулярность мейоза только незначительно снижает частотность уни- 

валентов и мультивалентов..Самым лучшим методом является, следовательно, диплоиди- 

зация автотетраплоидной ржи, которая ведёт к бивалентной конъюгации, дисомической 

сегрегации и ликвидации причин расстройств цитогенетического и физиологического ха- 

рактера. 

Положительные результаты были получены при отборе ржи на хорошее расположе- 

ние зерновок. 

Гексаплоидная Тянсае проявляет болышую цитогенетическую стабильность, чем 

октоплоидная, что обусловлено более благоприятным отношением хромосом пшеницы 

и ржи. Отбор на плодовитость дал, в основном, положительные результаты. При полу- 

чении новых форм Тиисайе, лучше всего скрещивать октоплоидный ржано-пшеничный 

гибрид с гексаплоидным. Отбор на регулярный мейоз и плодовитость гибридов исклю- 

чает геном Д и улучшает свойства Тчисае. Таким образом возникают вторичные формы 

Тиисе, имеющие геномы А и В, а также геном ржи 5. 

Czesław Tarkowski 

INVESTIGATIONS INTO THE CYTOGENETICS AND BREEDING 

OF TETRAPLOID RYE AND TRITICALE 

Summary 

The investigations into the cytogenetics and breeding were performed in 

1963-1967. In tetraploid rye disturbed meiotic divisions were stated. One of the 

major reasons of these disturbances was too high homology of chromosomes. Selection 

form regular meiosis resulted in only slight decrease of the frequency of uni- and 

multivalents. Therefore, the best method is diploidization of autotetraploid rye, 

which leads to bivalent chromosome pairing, disomic segregation and stamping out 

of cytogenetical and physiological disturbances. 

Positive results have been reached in selecting rye for good seed setting. 

Hexaploid Triticale shows higher stability then the octoploid one, owing to more 

favourable ratio of wheat and rey chromosomes. Selection for fertility was effective 

The best method for obtaining new forms of Triticale is crossing of octoploid and 

hexaploid wheat-rye hybrids. Selection for regular meiosis and fertility results 

in elimination of genome D and improvement of Triticale characteristics. In this way 

secondary forms of Triticale are being produced with genomes A and B and the rye 

genome S. `


