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1. WSTĘP 

Dotychczasowe postępy światowej hodowli pszenicy są w głównej 

mierze wynikiem wieloletniego stosowania przez hodowców różnych 

krajów metody rekombinacyjnej, tj. łączenia cech odpowiednio dobra- 

nych odmian rodzicielskich w drodze krzyżowania i selekcji mieszańców. 

Pierwszą podstawę teoretyczną dały tym metodom odkrycia Mendla, 

uzupełnione przez badaczy późniejszych o koncepcje czystych linii, dzie- 

dziczenia polimerycznego oraz sprzężeń i współdziałań czynników dzie- 

dzicznych. 

Jednak już pod koniec XIX w., a więc jeszcze przed powtórnym od- 

kryciem praw Mendla i rozwojem genetyki, krzyżowanie zaczęło odgrywać 

poważną rolę w pracach hodowlanych nad pszenicą, przy czym niektórzy 

hodowcy kierowali się już wówczas jasnymi koncepcjami kombinowania 

cech występujących w odmianach rodzicielskich [Janasz, 9]. 

Istotny wkład do współczesnego rozwoju metod rekombinacyjnych 
wniosła koncepcja krzyżówek wstecznych, postawiona w latach dwu- 

dziestych przez Harlane i Pope'a, a rozwinięta przez Briggsa i in. [cyt. 

za Mac Keyem, 13]. Krzyżowanie wsteczne stanowi dziś jeden z głównych 
elementów większości nowoczesnych metod hodowli pszenicy, których 

przegląd dał Mac Key [13, 14]. Trudno na tym miejscu pominąć fakt 

zastosowania w Polsce przez Janasza już w pierwszych latach bieżącego 

stulecia jednorazowej krzyżówki wstecznej, z wykorzystaniem ustalonej 

linii, co dało początek Dańkowskiej Graniatce [25]. Po dziś dzień uważać 

można pojęcie hodowli rekombinacyjnej nieomal za synonim hodowli 

nowych odmian w odniesieniu do pszenicy. Dotychczasowe praktyczne 

rezultaty stosowania metod mutacyjnych są w odniesieniu do tej rośliny 

bardzo nieliczne, a również heterozyjna hodowla pszenicy nie mogła jeszcze 

wydać rezultatów przekonywających o jej skuteczności. J akikolwiek prze- 

widywać można rozwój zastosowań tych i — być może — innych jeszcze
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metod, hodowla rekombinacyjna pozostanie podstawowym narzędziem 

hodowcy, a odmiany, jakie wejdą do uprawy w najbliższych latach, będą 

wynikiem dotychczasowych zastosowań tej metody. 

Niniejszy referat ma na celu przedstawienie aktualnych poglądów 

na niektóre ważniejsze momenty metodyczne hodowli rekombinacyjnej 

pszenicy ozimej w zastosowaniu do warunków Polski i do kierunku in- 

tensywnego, tj. do hodowli odmian o dużym potencjale plonowania, 

odpornych na wyleganie i dobrze wykorzystujących wysokie dawki na- 

wozowe. 

Przedstawione przykłady i wyniki są zaczerpnięte z realizacji progra- 

mu hodowlanego Paznańskiej Hodowli Roślin obejmującego 4 stacje. 

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Duży wpływ na wybór metody hodowlanej mają założenia programu 

wynikające z oceny aktualnego doboru odmian i z wytyczonego kierunku 

hodowli. Istotną rolę odgrywa przy tym ocena stopnia aktualnego i przy- 

szłego nasilenia potrzeb w zakresie nowych odmian, których wytworzenie 

jest celem programu hodowlanego. Innymi metodami pracuje hodowca 

szwedzki, wychodzący z założenia, że kraj jego dysponuje optymalnym 

typem pszenicy, wymagającym jedynie pewaych ulepszeń [4], a innymi 

hodowca jugosłowiański, dążący do jak 'najszybszego uzyskania odmian 

nowego typu, niezbędnych do intensywnej produkcji pszenicy [3]. 

Również w Polsce potrzeba obecnie nowego typu pszenicy o wydatnie 

poprawionej odporności na wyleganie i wyższym niż u dotychczasowych 

odmian potencjale plonowania. Uzyskanie takich odmian jest sprawą nie- 

zwykle pilną, co zmusza nas do wykorzystania wszelkich środków zmie- 

rzających do skrócenia cyklu hodowli, a również do przyśpieszenia oceny 

i rozmnożenia nowych odmian. Optymalne dla różnych rejonów typy psze- 

nicy będą się różnić pod względem długości okresu wegetacji, zimotrwa- 

łości i odporności na poszczególne choroby [28]. Jest przy tym możliwe 

pokrycie dużej części tych zapotrzebowań przez jedną wybitną odmianę, 

łączącą w sobie większą liczbę pożądanych cech. 

Hodowca musi mieć nie tylko jasny obraz optymalnej odmiany, do 

której zmierza przez łączenie poszczególnych korzystnych cech, lecz rów- 

nież winien zdawać sobie sprawę z hierarchii ważności tych cech, co 

decyduje o zamierzonej kolejności realizacji poszczególnych etapów pro- 

gramu. Jak bowiem wiadomo, zwiększanie liczby cech stanowiących kry- 

teria selekcji, pociąga za sobą znaczne obniżenie skuteczności tej selekcji 

w odniesieniu do każdej spośród rozpatrywanych cech [1]. 

Wychodząc z tych ogólnych założeń możemy rozróżnić 2 wyraźne etapy 

realizacji programu hodowli intensywnych odmian pszenicy ozimej 

w Polsce. Celem pierwszego z nich jest uzyskanie serii odmian nowego 

typu o dobrej odporności na wyleganie i wysokim potencjale plonowania,
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przy czym zalety te będą siłą rzeczy okupione większymi lub mniejszymi 
ustępstwami w zakresie innych cech, a więc przede wszystkim jakości 
ziarna i zimotrwałości. W związku z tym w drugim etapie hodowli zmierza 
się do uzyskania odpowiednio wysokich wartości wymienionych cech 
oraz do wprowadzenia do nowego typu pszenicy innych korzystnych właś- 
ciwości, a przede wszystkim odporności na najważniejsze choroby. 

Realizacja każdego z tych etapów wymaga zastosowania innych wa- 
riantów metody rekombinacyjnej, z tym że generalną tendencją całości 
programu jest maksymalne skrócenie cyklów hodowli. 

3. KOMPOZYCJA KRZYŻÓWĘK 

Większość dotychczasowych wybitnych polskich odmian pszenicy ozi- 
mej powstała na drodze łączenia różnych ekotypów. Wymienić tu można 

Dankowska Graniatke, Ekę, Wysokolitewkę Sztywnosłomą i Olzę. Prze- 

ciwną metodę stosowali hodowcy szwedzcy, pracujący nad stopniowym 

nagromadzeniem transgresji w krzyżówkach form zbliżonych. Po wielu 

sukcesach groziło jednak szwedzkiej hodowli pszenicy wyczerpanie zmien- 

ności genetycznej używanego materiału i zatrzymanie się na martwym 

punkcie, czemu zapobieżono przez wprowadzenie do krzyżówek ekotypu 

stepowego pochodzącego z Węgier [4, 13, 14]. 

Krzyżowanie odległych ekotypów pszenicy stanowi podstawę uwień- 

czonej dużymi sukcesami hodowli Łukjanenki [12]. Jego Bezostaja 1 za- 

wdzięcza swoje rozpowszechnienie w Europie południowo-wschodniej nie- 

zwykle korzystnemu połączeniu szeregu cech: wczesności, odporności na 

wyleganie, plenności, odporności na rdzę źdźbłową i brunatną, jakości 

ziarna oraz stosunkowo dobrej, jak na ten typ pszenicy, zimotrwałości. 

Przytoczone fakty, jak również zmienność warunków klimatycznych 

w różnych latach, przemawiają za stosowaniem krzyżówek oddalonych 

w aktualnej realizacji omawianego programu. 

Zachodzi teraz pytanie, na jakich przesłankach powinien się opierać 

dobór komponentów do krzyżówek w pierwszym etapie tego programu. 

Otóż wydaje się, że jeden spośród komponentów winien reprezento- 

wać dobre przystosowanie do warunków klimatycznych Europy środko- 

wo-wschodniej, wyrażające się stosunkowo małymi wahaniami plonów 

przy ich dobrym poziomie. Może to być zatem wypróbowana odmiana 

krajowa lub dobrze plonująca w Polsce odmiana radziecka, o zasięgu 

uprawy obejmującym strefę nieczarnoziemną ZSRR. 

Drugi komponent powinien przedstawiać sobą optymalne natężenie 

niewielu głównych cech najbardziej pożądanych przy możliwie nienaj- 

gorszym poziomie pozostałych właściwości, mających znaczenie w Polsce. 

Przy tym wydaje się pożądane, by taka odmiana pochodziła z szerokości 

geograficznej zbliżonej do naszej, a to ze względu na genetyczne różnice 

w reakcji fotoperiodycznej [18]. Takie ogólne założenia kompozycji krzy -
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żówki pokrywają się z tymi, jakimi kierowali się już hodowcy polscy na 
przełomie XIX i XX stulecia. 

Współczesny rozwój hodowli pszenicy stwarza jednak, mimo uwzględ- 

nienia omówionych przesłanek, poważne trudności z doborem komponen- 

tów, a to ze względu na liczebność wchodzących w grę odmian. Potrzebne 

są więc dalsze kryteria doboru. 

Pierwszym z nich może być analiza rodowodów rozpatrywanych od- 

mian i ich porównanie z pochodzeniem czołowych odmian polskich. Po- 

wtarzanie się tych samych lub pokrewnych odmian w porównywanych 

rodowodach może wskazywać na prawdopodobieństwo występowania w ge- 

notypie danej formy zagranicznej czynników, które okazały się wartościo- 

we w naszych warunkach. Przykładem takiej odmiany jest francuska 

Etoile de Choisy, która obejmuje swym rodowodem pszenice rosyjskie, 

angielskie, francuskie, holenderskie i włoskie [10, 19]. Wśród nich spoty- 

kamy Squarehead angielski, powtarzający się w rodowodach większości 

pszenic europejskich, a również i pszenic polskich [11, 24] oraz włoską 

Ardito, wykorzystaną w swoim czasie z dużym powodzeniem przez Ma- 

zurkiewicza. | 

Etoile de Choisy została w 1959 r. użyta do krzyżówek, które dały 

początek 3 spośród 4 nowych odmian Poznańskiej Hodowli Roślin. 

Drugim, nie mniej ważnym elementem ułatwiającym wybór odmiany 

zagranicznej do krzyżówki jest dokładna znajomość jej wartości, a głów- 

nie plenności, i to nie tylko w kraju pochodzenia, lecz również w warun- 

kach Polski. Na poparcie tej tezy przytoczyć można kilka przykładów. 

Spośród kilku pszenic niemieckich krzyżowanych w Polsce w okresie po- 

wojennym tylko 2 dały początek odmianom o szerszym zasięgu. Są to 

Dernburger Silberweizen i Heines IV, obydwie uprawiane w swoim czasie 

z powodzeniem w naszym kraju. Wspomniana tu Etoile de Choisy nie 

brała wprawdzie udziału w naszych doświadczeniach przed jej użyciem 

„do krzyżówek, ale w okresie późniejszym dała korzystne wyniki w rejonie 

południowo-zachodnim (rys. 7). Odmiana ta została zaliczona przez Jonar- 

da [10] i Simona [19] do grupy ówczesnych odmian francuskich najbar- 

dziej odpornych na wyleganie i najwcześniejszych. Według tych autorów 

Etoile de Choisy wykazuje w warunkach francuskich średnio dobrą zimo- 

trwałość oraz dobrą odporność na rdzę źdźbłową i żółtą, a słabą na rdzę 

brunatną. 

Za potrzebą badania rodów i odmian wybranych z szerokiej kolekcji 

przemawiają też wyniki badań Nettevicha [16] nad heterozją u pszenicy. 

Autor ten uzyskał największą zwyżkę plonu mieszańców pochodzących 

z krzyżówek odmian różniących się pochodzeniem, ale wysoko plonują 

cych w danej miejscowości. 

W świetle poglądów Borojevića [2] i Wienhuesa [23] plon F; stanowi 

cenną wskazówkę możliwości uzyskania plennych linii ustalonych w po- 

tomstwie odpowiedniej krzyżówki.
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W hodowli na plenność i odporność na wyleganie może wystarczyć - 
badanie odmian mających wejść do krzyżówek w odpowiednio rozmiesz- 
czonych doświadczeniach polowych. W Poznańskiej Hodowli Roślin pro- 
wadzone są 3 takie doświadczenia, połączone z badaniami jakościowymi 
wykonywanymi przez Laboratorium Technologii Zbóż IHAR. Dalsze etapy 
programu hodowlanego wymagają jednak badań bardziej wielostronnych, 
prowadzonych przez odpowiednie pracownie badawcze. 

Mimo zastosowania wszystkich wymienionych kryteriów, trudno na 
ogół hodowcy ograniczyć swój wybór do niewielkiej liczby par rodziciel- 
skich. Wynika to z faktu, że poza nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi 
niektórych cech odpornościowych, bada się cechy komponentów, a nie ich 
dziedziczne uwarunkowanie. 

Powstaje wówczas pytanie, czy lepiej jest operować niewielką liczbą 

kombinacji krzyżówkowych i prowadzić w obrębie każdej z nich liczne 

populacje mieszańców, czy też zwiększyć liczbę kombinacji kosztem li- 

czebności badanego potomstwa w obrębie każdej z nich. 

Dawniejsi hodowcy ograniczali się na ogół do niewielu kombinacji 

[13], obecnie jednak zaczynają przeważać poglądy dające wyższość dużym 

liczbom kombinacji [3, 4, 12]. Taki system umożliwia bowiem wybór naj- 

lepszej kombinacji na podstawie rzeczywistej wartości potomstwa, którą 

trudno przewidzieć. 

Do niedawna większość hodowców pracowała metodą krzyżówek pros- 

tych. Krzyżowano ze sobą 2 odpowiednio dobrane odmiany i w potomstwie 

poszukiwano form łączących w sobie zalety rodziców. Jednak „właściwości 

buforowe” plazmy zarodkowej wynikające ze sprzężeń i złożonych współ - 

działań związanych z heksaploidalnym genomem pszenicy [13] sprawiają, 

że w wyniku takiego postępowania uzyskuje się formy kompromisowe, 

mające zalety odmian rodzicielskich w mniejszym natężeniu od zamie- 

rzonego, a również kilka cech niekorzystnych. Przede wszystkim cechy 

dziedziczone polimerycznie kształtują się w potomstwie większości takich 

krzyżówek oddalonych w nasileniu zbliżonym do średniej odmian rodzi- 

cielskich. 

W takiej sytuacji stosowano niekiedy w Polsce jednorazową krzyżówkę 

wsteczną przy użyciu częściowo lub całkowicie ustalonego mieszańca 

(Dańkowska Graniatka, Eka Nowa), również wielokrotne krzyżówki na- 

warstwiające się (Wysokolitewka Sztywnosłoma, Olza). Zastosowanie oby- 

dwóch tych metod przyniosło duże sukcesy. 

Zachodzi teraz pytanie, jaki typ krzyżówek może nam oddać naj- 

większe usługi w pierwszym etapie hodowli pszenic intensywnych. 

Konieczne jest tu wprowadzenie dużego natężenia odporności na wy- 

leganie oraz plenności, z czym wiąża się u większości potencjalnych 

rodzicielskich form ujemne cechy, a przede wszystkim niedostateczna 

w naszym klimacie zimotrwałość. Krzyżówka prosta daje tu ograniczone 

możliwości, choć jest to najkrótsza droga do wyhodowania odmiany dla 

a
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określonego rejonu kraju. Wskazuje na to przykład pszenicy C 4863 *. 
Nie bez znaczenia wydaje się w tym wypadku fakt spotkania się czyn- 
ników dziedzicznych pochodzących z Ardito, która powtarza się w rodo- 
wodzie Wysokolitewki Sztywnosłomej i Etoile de Choisy (rys. 1). Być 
może dzięki temu udało się uzyskać transgresywne w stosunku do tej 
ostatniej skrócenie i usztywnienie słomy (rys. 4 i 5). 

Krzyżówka prosta nie daje jednak dużych możliwości wyhodowania 
odmiany obejmującej swym zasięgiem znaczną część Polski. Do tego celu 
prowadzą z większymi szansami powodzenia krzyżówki złożone i wsteczne 
[13, 25]. Znaczne przyśpieszenie programu hodowlanego daje tu krzyżo- 
wanie mieszańców F. Genetyczne zróżnicowanie gamet wytwarzanych 
przez F1 zmusza hodowcę do operowania odpowiednio licznymi populacja- 
mi Fy. Czynnik ten ogranicza liczbę odmian, które można by połączyć 
w takiej złożonej, piętrowej krzyżówce. Z tego względu nie wydaje się 
korzystne, przynajmniej w omawianym zastosowaniu, łącznie aż 8 odmian 
w 3-krotnych, kolejnych krzyżówkach, jak to zaproponowali Harlan 
i Martini [cyt. za 5]. W programie realizowanym przez stacje Choryń 

(pow. kościański), Dańków (pow. grójecki) i Dębina (pow. gdański) nie 

posunęliśmy się poza łączenie 4 odmian w 2 kolejnych krzyżówkach, wg 
formuły (A X B) X (C X D). Jednak krzyżówki takie nie dały oczekiwa- 
nych wyników. Obiecujące materiały uzyskaliśmy natomiast z krzyżówek 
3-odmianowych typu (AX B)XC. Przy użyciu odmiany zagranicznej 
jako A i dwóch odmian krajowych jako Bi C, taka krzyżówka trójodmia- 

nowa stanowi formułę zbliżoną do jednorazowej krzyżówki wstecznej 

typu (A X B) X B. Wprowadzenie 2 odmian krajowych zamiast powtórze- 

nia jednej daje większe możliwości uzyskania transgresji poszczególnych 

wartości. 

Krzyżówka trójodmianowa może być uznana, jak się wydaje, za jedną 

z najbardziej korzystnych do zastosowania w sytuacji, w której dążymy 

do wyhodowania pszenicy nowego typu, nie reprezentowanego dotąd 

przez żadną odmianę rodzimą. Programowanie takich krzyżówek w latach 

1959-1960 oparliśmy na założeniach zbieżnych z tymi, jakie wysunął Mac 

Key [13]. 

W pierwszej krzyżówce łączyliśmy wysoce intensywną odmianę za- 

graniczną A z odmianą krajową B, dobrze wypróbowaną, jak najlepiej 
przystosowaną do warunków całego kraju i o dobrej zimotrwałości. Fy 

krzyżowano następnie z odmianą polską Ć o stosunkowo wysokiej plen- 
ności. Taki dobór komponentów prowadził do uzyskania odmian inten- 

sywnych o szerszym zasięgu, co było głównym celem w pierwszym etapie 
naszego programu. Na rys. 1 przedstawiono rodowód C 51763, stanowiący 

typowy przykład wyżej omówionego systemu krzyżowania. Pochodzenie 

* © 48g3 została wpisana do Rejestru Odmian Oryginalnych w 1970 r. pod nazwą 

Luna, a C 517 3 została wpisana jednocześnie do Rejestru pod nazwą Grana.
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poszczególnych odmian występujących w tym rodowodzie podano za 

Jonardem [10], Wienhuesem i Giessenem [24] oraz zgodnie z Charakterysty- 

ką odmian roślin uprawnych, wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa (1968). 

Z chwilą, gdy pierwsze wyniki wskazywały na osiągnięcie zamierzo- 

nego celu, rozpoczęto realizację drugiego etapu hodowli. Dążenie do 

ulepszenia form intensywnych uzyskanych w pierwszym etapie kazało 

teraz położyć większy nacisk na krzyżowanie wsteczne przeważnie nie- 

kompletne (jedno- lub dwukrotne), chociaż wykonuje się również krzy- 

żówki trójodmianowe, z użyciem odmiany stanowiącej źródło pożądanej 

cechy oraz 2 własnych rodów intensywnych. Używa się przy tym w seriach 

równoległych krzyżówek zazwyczaj kilku odmian, z których każda ma 

stanowić źródło jakości, zimotrwałości, bądź odporności na poszczególne 

choroby. Wyhodowane na tej drodze linie będą mogły ulec następnie 

połączeniom w krzyżówkach zbieżnych, mających na celu uzyskanie 

optymalnego nasilenia pożądanych właściwości przez zgromadzenie zało- 

żeń dziedzicznych pochodzących z różnych źródeł [13, 14]. Krzyżówki 

zbieżne winny też umożliwić znaczne przybliżenie się do wyhodowania 

odmiany idealnej, charakteryzującej się zestawem pożądanych cech włą- 

czonych przez równoległe serie krzyżówek wstecznych. O liczbie zamie- 

rzonych kolejnych krzyżówek wstecznych decyduje charakter użytych od- 

mian — dawców. W większości wypadków, przy użyciu form nie odbiega- 

jących w sposób jaskrawy od typu pszenicy nowoczesnej, wystarczyć 

powinno krzyżowanie wsteczne niekompletne. 

Obok serii takich krzyżówek, zmierzających do wzbogacenia nowych 

odmian i rodów o cechy jakościowe i odpornościowe, krzyżuje się równiez 

w tym etapie hodowli rody intensywne między sobą celem spotęgowania 

pożądanych cech. Wprowadza się też do krzyżówek najnowsze wysoko- 

plenne odmiany zagraniczne, wybrane z corocznie aktualizowanej kolekcji 

roboczej, obejmującej obecnie ponad 500 pszenic ozimych. 

4. SELEKCJA MIESZAŃCÓW 

Tendencję do przechodzenia z metody populacyjnej na rodowodową 

można uznać za niemal powszechną we współczesnej europejskiej hodowli 

pszenicy. Wyjątek stanowi tu metoda stosowana w hodowli Weibulla 

w Szwecji [4]. Kompromisowe rozwiązanie podaje Mac Key [13, 14]. 

Zalecany przezeń wybór roślin w F4 pozwala na uniknięcie wpływu 

heterozji, który może grozić skierowaniem selekcji w niewłaściwym kie- 

runku. Hodowcy jugosłowiańscy [2, 3] stosują wczesną selekcję na cechy 

dziedziczone w sposób prostszy, przechodząc w dalszych pokoleniach do 

uwzględnienia plenności. Wienhues [22] wypowiada się również za wczesną 

selekcją. Wyniki jego badań nad heterozją [23] wskazują, że zjawisko to 

uchwycone w trakcie procesu selekcyjnego może świadczyć o szansach 

na uzyskanie wysokich wartości w liniach potomnych. Także dane z ho-
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dowli niemieckiej zestawione przez Vettela [20] przemawiają za skutecz- 
nością stlekcji już w F> i F3. Selekcję w tych pokoleniach stosuje również 
Łukjanenko [12]. 

Nie wdając się w bardziej szczegółowe rozważania można stwierdzić,- 
że wybór metody selekcji mieszańców zależy w dużej mierze od programu 
hodowlanego i związanego z tym programem doboru komponentów do 
krzyżowania. Względy te przemawiają w naszej aktualnej sytuacji za 
stosowaniem metody rodowodowej z ostrą selekcją osobników Fo. 

Decydujące o typie pszenicy cechy takie, jak długość słomy i wczesność 
uzależnione są od stosunkowo niewielkiej liczby genów głównych [3]. 
Pozwala to na znaczne ograniczenie materiału mieszańcowego już w Fa 
i F3. Selekcja na cechy dziedziczone polimerycznie (plenność, zimotrwa- 
łość) następuje nieco później, zaostrzając się w miarę zbliżania się linii 

do homozygotyczności. 

Dwie nowe odmiany, C 4863 i C 51763, wyhodowane w Choryni, po- 

chodzą z roślin sztywno- i krótkosłomych wybranych w Fo zgodnie 
z kryteriami odpowiadającymi celowi hodowli. Wybrane w tym pokoleniu 

rośliny średnio wysokie nie dały mimo dalszych rozszczepień równie 

wartościowych linii. Przykład ten przemawia za celowością opracowywa- 

nia jak najliczniejszego materiału F> i przeprowadzania w tym pokoleniu 

bardzo ostrej selekcji według pożądanych cech dziedziczonych w sposób 

stosunkowo prosty. 

Przy operowaniu dużą liczbą kombinacji krzyżówkowych, z użyciem 

linii własnych i odmian zagranicznych, niejednokrotnie nie dość dokład- 

nie przebadanych, celowe jest wczesne brakowanie całych kombinacji. 

Niektóre z nich usunąć można już w Fy, na ogół na podstawie do- 

datkowych dokładniejszych informacji o formach rodzicielskich. Ostrzej- 

szą eliminację krzyżówek można przeprowadzić już w Fa, opierając się 

na braku w tym pokoleniu pożądanych form. 

Istotnym elementem zwiększającym efektywność i przyśpieszającym 
realizację programu hodowlanego jest równoległe prowadzenie materiałów 

mieszańcowych w różnych warunkach środowiskowych, reprezentujących 

różne rejony kraju. 

W ramach omawianego programu hodowli pszenic intensywnych pod- 

dano kilkuletniej selekcji na 3 stacjach hodowlanych począwszy od Fo 

materiały pochodzące z szeregu pojedynczych i złożonych krzyżówek 3 od- 

mian polskich z 6 francuskimi. Krzyzowki z Etoile de Choisy wykazaly 
zdecydowaną wyższość w Choryni i w Dańkowie, krzyżówki z Petit 

Quinquin — tylko w Dębinie, a krzyżówki z Cappelle — w Dębinie i Cho- 

ryni. Ta ostatnia odmiana dała korzystne wyniki tylko w krzyżówkach 

trójodmianowych, w przeciwieństwie do Petit Quinquin, która dała war- 

tościowe linie tylko z krzyżówek prostych, natomiast Etoile de Choisy 

okazała się cennym komponentem w obydwóch rodzajach krzyżówek. 

Wczesną orientację w wartości i możliwości zastosowania nowych linii
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dają hodowcy porównania rodów przeprowadzane w kilku miejscowoś- 

ciach. Stanowi to integralną część wielostacyjnego programu. * 

Z postulatu maksymalnego skrócenia cyklu hodowli wynika potrzeba 

pewnej rewizji dotychczasowych wymagań dotyczących wyrównania 

i stałości typu nowo zgłaszanych odmian. Jest to związane z tendencją 

do stosunkowo wczesnego zgłaszania do doświadczeń oficjalnych i badań 

rejestrowych odmian, reprezentujących wprawdzie wyraźny typ użytko- 

wy, ale niezupełnie wyrównanych pod względem niektórych, przeważnie 

drugorzędnych cech. Odmianę taką uzyskuje się przez rozmnożenie, z do- 

datkową selekcją negatywną, potomstwa rośliny wybranej często już 

w pokoleniu F3 lub F4. Zgłoszenie następuje wówczas w siódmym lub 

ósmym roku po wykonaniu krzyżówki, a możliwość wpisania do rejestru 

już począwszy od 10 lub 11 roku. Przy stosowaniu rozmnażania w ramach 

kwalifikacji warunkowej, jednocześnie następuje wprowadzenie odmiany 

do produkcji w stopniu oryginału. 

Podobną procedurę zastosowano w ostatnich latach w Jugosławii w sto- 

sunku do nowych intensywnych odmian pszenicy [3]. Taka nowa odmiana 

podlega w toku opracowania hodowlanego, którego duża część następuje 

już po zgłoszeniu, stopniowemu rozbiciu na szereg sublinii, które mogą 

się różnić kształtem kłosa, zabarwieniem w okresie kłoszenia, plennością, 

zimotrwałością i odpornością na choroby. Na drodze badań polowych 

i laboratoryjnych określa się te różnice i wybiera jedną lub kilka sublinii, 

łącznie tworzących odmianę. W ten sposób mogą następować pewne prze- 

sunięcia w składzie liniowym i pewne zmiany cech drugorzędnych cha: 

rakteryzujących odmianę. Przy całej swej efektywności metoda ta nie 

pozwala na ogół na osiągnięcie takiego stopnia wyrównania, jakie cechuje 

odmianę pochodzącą z rośliny wybranej w dalszym pokoleniu mieszań- 

cowym. Natomiast dostrzec tu można pewne analogie z hodowlą roślin 

obcopylnych, gdzie przy: zastosowaniu metody ogólnego przekrzyżowania 

następują również przekształcenia, na ogół jednak nie zmieniające ważnych 

właściwości. 

Omawiana metoda przedstawiona jest schematycznie na rys. 2 na przy- 

kładzie C 51763, z uwzględnieniem maksymalnego skrócenia cyklu hodowli. 

Do takich metod należałoby dostosować wymogi rejestrowe i kwalifi- 

kacyjne. Przemawia za tym również możliwość znacznego ulepszenia 

nowej odmiany przez dalsze reselekcje. Prawdopodobieństwo obniżenia na 

tej drodze wartości jest tym mniejsze, a prawdopodobieństwo ulepszenia 

odmiany tym większe, im dokładniejsze i bardziej wszechstronne badania 

zostaną zastosowane w toku procesu hodowlanego. 

Przy intensywnie prowadzonej hodowli odmiana powinna ustąpić 

nowszej, lepszej od niej, już po ok. 10-15 lat. Wynika to z faktu, że odmiana 

taka jako nowa obiecująca linia wchodzi do następnego cyklu krzyżówek 

już w pokoleniu F6ę, tj. na rok przed jej zgłoszeniem, a na 4 lata przed 

najwcześniejszym terminem jej wpisania do Rejestru. Przy użyciu jedno-
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razowej krzyżówki wstecznej, co nie zawsze moze wystarczyć, w 10 lat po 
zgłoszeniu pierwszej odmiany, a w 7 lat po jej wpisaniu do Rejestru, 
może już nastąpić zgłoszenie drugiej odmiany, stanowiącej w stosunku do 
pierwszej formę ulepszoną. Licząc, że każdy stopień takiego programu 
przynosi określone korzyści, należałoby dążyć do jak najszybszego wpro- 
wadzania do produkcji nowych odmian, co nie znaczy, by rezygnować 
z dokładnego i wszechstronnego ich badania. 
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Rys. 2. Schemat selekcji mieszańców na przykładzie wyhodowania pszenicy ozimej 
С 51763. 1 — doświadczenia, 2 — rozmnożenia, 3 — pola selekcyjne, 4 — mikrodo- 
świadczenia; a — ziarno rośliny pojedynczej, b — ziarno rośliny z pólka doświad- 

czalnego, c — ziarno rośliny z rozmnożenia 

5. NIEKTÓRE UZYSKANE WYNIKI 

Wartość nowych odmian jest tylko częściowym sprawdzianem skutecz- 

ności stosowanych metod, gdyż jest ona również wynikiem właściwości 
użytego materiału wyjściowego oraz działania selekcji dokonywanej przez 

hodowcę i przez środowisko, w którym on pracuje. Z tego względu wnios-
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kowanie o metodach na podstawie wyników hodowli może budzić uza- 
sadnione zastrzeżenia. Pewna wartość przyczynkowa takich danych wy- 
nika jednak stąd, że badania porównawcze nad różnymi równolegle stoso - 
wanymi 
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pracochionne i trudne do pogodzenia z dazeniem do uzyskania praktycz- 
nych efektow. 

Badania nowych odmian prowadzone na stacjach hodowlanych znacz- 
nie ustępują reprezentatywnością doświadczeniom oficjalnym obejmują- 
cym większą liczbę miejscowości. Wartość doświadczeń hodowlanych 
w ocenie nowych odmian wynika jednak z faktu, że reprezentują one 
większą liczbę lat. 

Celem przedstawienia przybliżonej charakterystyki 2 nowych odmian, 
С 4863 1С 51753, wyhodowanych w Choryni wykorzystano wyniki 3-let- 
nich doświadczeń z Choryni i Dańkowa oraz 2-letnich z Lasek i Dębiny. 
W doświadczeniach tych porównywano (na poletkach 10-20 m*, w 4-9 
powtórzeniach) nowe odmiany z kilkoma pszenicami krajowymi i zagra- 
nicznymi, reprezentującymi niektóre ważniejsze typy odmian uprawia- 
nych w Polsce, bądź też zbliżonych typem do naszych nowych odmian 
(Heine VII). 
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Celem porównania C 4863 i C 51763 z ich odmianami rodzicielskimi 

przedstawiono też 1 doświadczenie z Choryni (z 1966 r.), w którym brała 

udział Etoile de Choisy, oraz średnie wartości 4 doświadczeń przeprowa- 

dzonych w 1968 r. na Stacjach Oceny Odmian w woj. wrocławskim, 

a udostępnionych autorowi przez Departament Produkcji Roślinnej Mi- 

nisterstwa Rolnictwa. Są to doświadczenia ze stacji Zybiszów, Płuczki 

Dolne, Kwietno i Tarnów Śląski. Podana przybliżona charakterystyka 

obejmuje wczesność, wysokość roślin, odporność na wyleganie, stopień 

porażenia rdzą brunatną, plenność i zimotrwałość, nie uwzględnia nato- 

miast cech jakościowych ziarna. 

Na rys. 3 przedstawiono przeciętne daty kłoszenia się jako miernik 

wczesności odmian. Zarówno C 4863 jak C 51763 wykazują pośrednie 

wartości tej cechy w stosunku do odmian rodzicielskich, przy czym oby- 

dwie (C 4863 wyraźnie, a C 517ę3 nieznacznie) kłoszą się wcześniej od 

badanych odmian polskich. Wczesność dojrzewania jest cechą pożądaną 

ze względu na rozkład żniw oraz zmniejszenie strat spowodowanych 

przez rdze zbożowe i „przypalenie ziarna”. 

Na rys. 4 przedstawiono wysokość łanu, mierzoną w cm. Cecha ta jest 

jednym z najważniejszych czynników warunkujących odporność na wy- 

leganie, a zarazem jest stosunkowo łatwo uchwytna w toku procesu hodo- 

wlanego. Redukcja długości słomy jest w większości krajów ściśle związana 

z hodowlą wysokoplennych odmian zbóż. Jak podaje Paquet [17] wysokość 

roślin uprawianych we Francji odmian pszenicy uległa w ciągu bieżącego 

stulecia obniżeniu z ponad 150 cm do poniżej 100 cm, a spodziewać się 

można dalszego ciągu tego procesu. 

C 4863 wykazuje krótszą słomę od wszystkich badanych odmian, w tym 

również od Etoile de Choisy. Transgresja ta znajduje potwierdzenie w wie- 

lu dalszych obserwacjach. Długość słomy C 517g3 jest również znacznie 

mniejsza od średniej odmian rodzicielskich, a zbliżona do Etoile de Choisy. 

Na rys. 5 przedstawiono odporność na wyleganie nowych odmian 

ocenioną w skali 5-stopniowej [wg 8]. Cecha ta oceniana w różnych latach 

i miejscowościach podlega stosunkowo dużym wahaniom, zależnym nie 

tylko od różnorodności gleb, przedplonów, nawożenia i przebiegu opadów 

i temperatur, lecz również od różnego stopnia porażenia łamliwością pod- 

stawy źdźbła (Cercosporella herpotrichoides). Wobec różnic we wrażliwości 

odmian czynnik ten może być powodem różnych niezgodności ocen między 

poszczególnymi doświadczeniami. Tym niemniej we wszystkich przedsta- 

wionych doświadczeniach obydwie nasze odmiany wykazują dużą odpor- 

ność na wyleganie, nawet z pewną transgresją w stosunku do Etoile de 

Choisy. 

Na rys. 6 przedstawiono stopień porażenia rdzą brunatną (Puccinia 

recondita tritici), która stanowi w Polsce chorobę liściową o największym 

znaczeniu. | | 

Oznaczenia wykonywano w skali 0-4, wg skali Stackmanna i Levine'a
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Rys. 5. Odporność na wyleganie odmian pszenicy ozimej 
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1966—1968 r., 4 — Laski 1967—1968 r. 

Zagadnienia — 13
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[cyt. za 7]. Uderzajaca jest tu transgresja odporności polowej C 51763 

w stosunku do 3 odmian rodzicielskich. Jednoroczne wyniki z Choryni 

można uznać za miarodajne w stosunku do Etoile de Choisy w świetle 

przytoczonej wyżej charakterystyki tej odmiany, jaką dają Jonard [10] 
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i Simon [19]. C 51763 nie wykazuje zresztą odporności w stadium siewki 
w badaniach szklarniowych, jak również polowo w warunkach silnego 
porażenia. Sądząc z fragmentarycznych obserwacji obydwie nowe od-' 
miany są również polowo odporne na rdzę żółtą (Puccinia striiformia), 
a ponadto C 4863 na rdzę źdźbłową (Puccinia graminis). 

Na rys. 7 przedstawiono plony ziarna nowych odmian. Ocena plenności. 
jako cechy podlegającej stosunkowo dużej zmienności jest w tym wypadku 
najbardziej problematyczna. Skoro jednak trudno pominąć tę cechę 
o największym znaczeniu praktycznym, trzeba stwierdzić, że podane 
wyniki zdają się świadczyć o osiągnięciu zamierzonego celu. Niższa 
plenność C 4863 w stosunku do C 51763 jest kompensowana wczesnością 

i większą odpornością na wyleganie. 

Wreszcie na rys. 8 zebrano fragmentaryczne dane o zimotrwałości 
nowych odmian. Pszenice te były badane przez 2 lata w Dębinie metoda 
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Rys. 8. Przezimowanie odmian pszenicy w 3 doświadczeniach; doświadczenia 
Debinie: 1 — 1967 r., 2 — 1968 r., 3 — średnia; 4 — doświadczenia skrzynkowe w Dę polowe w Dańkowie 1962 r. 

skrzynkową (w 4 powtórzeniach po 50 roślin), w porównaniu z zestaweni 

odmian i rodów zbliżonego typu. Celem tych doświadczeń było zbadanie 

zimotrwałości nie w pełnej skali pszenic polskich, lecz w przedziałach 

właściwych uprawianym u nas pszenicom intensywnym, a więc w gra- 

nicach Żelazna-Starke-Odin. Skrzynkowa metoda badania zimotrwałości 

[6, 21] została przed kilkoma laty opisana przez autora [26, 27]. Przy wszel- 

kich wysuniętych wówczas zastrzeżeniach, stwierdzono zadowalającą 

zgodność wyników z danymi polowymi, uzyskiwanymi w latach o ostrzej--
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szych zimach. Wobec nieuwzglednienia w badaniach w Debinie odmian 

rodzicielskich w stosunku do C 4863 i C 51763, podano też jednoroczne 

wyniki polowe z Dańkowa z 1962 r. [27%]. Wyniki te obejmują szerszy 

zestaw odmian i wykazują zadowalającą zgodność z wynikami innych 

lat i z opinią o zimotrwałości odmian lepiej zbadanych. Analiza statys- 

tyczna 3 wymienionych doświadczeń wykonana na procentach przekształ- 

conych na stopnie Blissa wykazała istotne zróżnicowanie badanych od- 

mian, przy czym najmniejsza udowodniona różnica wynosiła (na poziomie 

P = 0,95) 12,2 w 1962 r. w Dańkowie oraz 11,0 i 11,7 w latach 1967 i 1968 

w Dębinie (w stopniach Blissa). W związku z tym w doświadczeniach 

skrzynkowych można uznać za istotną różnicę w przezimowaniu na ko- 

rzyść C 51763 w stosunku do C 4863 i Żelaznej w obydwóch latach badania, 

w stosunku do Starke — w 1967 r. (Odin znalazł się na granicy istotności), 

a w stosunku do Fanala i Erosa — w 1938 r. W doświadczeniu polowym 

w Dańkowie Etoile de Choisy wykazała istotnie gorsze przezimowanie 

w stosunku do wszystkich omawianych odmian, a Żelazna — do Odina, 

Starke, Dańkowskiej Białej i Wysokolitewki Sztywnosłomej. Etoile de 

Choisy zimowała znacznie słabiej od odmian polskich dawnego typu 

(Dańkowskiej Selekcyjnej i Dańkowskiej Graniatki) również w doświad- 

czeniach niemieckich, podanych przez Wienhuesa [21]. 

Oczywiście wyniki przedstawione na rys. 8 odnoszą się do określonych 

temperatur i ich wahań. Przy zaostrzeniu tych warunków różnice w po- 

szczególnych przedziałach zimotrwałości mogłyby ulec zmianom, np. Wy- 

sokolitewka Sztywnosłoma wykazałaby swą wyższość w stosunku do 

Dańkowskiej Białej. 

W świetle podanych wyników wydaje się, że można uznać za uzasadnio- 

ne określenie zimotrwałości C 51763 jako zbliżonej do Odina, co odpo- 

wiada poziomowi Szelejewskiej (Wolski, 27) a zimotrwalosci C 4863 — 

jako zbliżonej do Żelaznej. Tym samym nowe odmiany wykazałyby zimo- 

trwałość znacznie lepszą niż Etoile de Choisy, co świadczyłoby o uniknię- 

ciu najbardziej szkodliwych skutków użycia do krzyżówki odmiany po- 

chodzącej z rejonu Europy o znacznie łagodniejszym klimacie. Obydwie 

nowe odmiany pochodzą od roślin wybranych w 1963 r. w Choryni po 

ostrej zimie, która spowodowała duże straty w większości materiałów 

hodowlanych pszenicy, niszcząc pólka Żelaznej prawie w 100°/o. 

Wnioski dotyczące plenności i szczególnie zimotrwałości nowych od- 

mian należy oczywiście traktować jako wstępne, wymagające potwierdze- 

nia wynikami większej liczby lat. 
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Тадеум Вольски 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В СОВРЕМЕН- 

НОЙ СЕЛЕКЦИИ, ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЛЬШЕ 

Резюме 

Самой важной задачей селекционеров пшеницы-в настоящее время в Польше явля- 

ется сдача в производство серии сортов нового типа с повышенной устойчивостью к по- 

леганию и со способностью производства высокого урожая зерна. 

К этой цели ведут простые и сложные (трёхсортовые) скрещивания с использованием 

исключительно устойчивых к полеганию зарубежных и, соответствующе подобранных, 

отечественных сортов. 

Вследствие необходимости сокращения цикла селекционной разработки, кажется це- 

лесообразным применение родословного метода с острым отбором в РЁ, в направлении 

келаемого типа. Отбор по урожайности начинается позже и постепенно обостряется в меру 

стабилизации гибридов. 

Предложение нового сорта может последовать уже в Е; или Fg, причём таким сортом 

является потомство растения Р. или Р., представляющее определенный тип, но не совсем 

выравненное. 

Представленные результаты полевых исследований двух новых сортов Познаньской 

селекции растений Глта и Сгапа свидетельствует о получении благоприятных соединений 

ряда признаков, а также трансгрессии некоторых из них. Вышеупомянутые сорта явля- 

ются, кажется, достижением определённого этапа на пути к выведению интенсивных 

сортов пшеницы, приспособленных оптимальным образом к условиям возделывания в Поль- 

ше. 

Оказывается, что скрещивая ипытанные польские сорта с соответствующими зару- 

бежными сортами, можно получить озимую пшеницу с короткой соломиной, приближен- 

ную по устойчивости к полеганию к западно-европейским образцам. 

Следующие этапы селекционной программы охватывают у этого типа пшеницы улуч- 

шения качества зерна, зимостойкости и устойчивости к болезням. 

Tadeusz Wolski 

SOME ASPECTS OF RECOMBINATION METHODS IN MODERN WINTER WHEAT 

BREEDING IN POLAND 

Summary 

The most important problem of present-day wheat breeding in Poland is the 

prompt releasing of high yielding and lodging resistant varieties. This can be
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achieved through simple and triple crosses between the stiffest foreign varieties 
and well-adapted domestic varieties. The breeding cycle can be shortened by using 
the pedigree method with strong selection for desired types in Fa. Selection for high 
yield should start later and be intensified with the increase of homozygosity in the 
segregating progeny. The release of a new variety for official trials may by done in 
the F7 or Fg generation. Such a variety descending from a single F3 or F4 plant repre- 
sents a distinct type, although beeing not yet fully homogeneous. The results of field 
tests of two new varieties designated Luna and Grana confirm the feastibility of com- 
bining several favourable features and also transgression in some characteritsicts. The 
release of these two varieties has been an important step towards developing wheat 
varieties best adapted to Polish conditions. The recombination method makes it pos- 
sible to obtain short and stiff winter wheat varieties similar to West European stan- 
dards. Further selection should result in improvement of grain quality, winter hardi- 
ness and disease resistance.


