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Zdolność adaptacji roślin pszenicy do zróżnicowanych warunków środowiskowych    
jest związana między innymi z terminem  kwitnienia. Termin kwitnienia jest  determinowany 
przez trzy grupy genów: wernalizacji Vrn, reakcji fotoperiodycznej (Ppd) i genów tempa 
rozwoju (wczesności per se, Eps). Stwierdzono, że obecność genu Ppd-D1 przyspiesza 
kwitnienie o 9-12 dni. W literaturze nie ma jednoznacznych wyników wskazujących, że gen 
ten wpływa na plon i elementy jego struktury. Wykazano, że mutacja genu fotoperiodyzmu w 
formie nieczynnej (the photoperiod-insensivity gene Ppd1) powoduje brak wrażliwości 
genotypów  posiadających tę mutację na zmienne warunki środowiska powodując  tym 
samym ich większą adaptację.  
 W ramach  projektu przeprowadzono charakterystykę wybranych genotypów pszenicy 
ozimej pod względem obecności alleli genów warunkujących reakcję fotoperiodyczną,  
założono  serię doświadczeń polowych w różnych warunkach środowiska z wybranymi 
rodami pszenicy ozimej, przeprowadzono obserwacje dotyczące terminu kłoszenia, 
wysokości roślin, plonu ziarna, a także wykonano analizy uzyskanych wyników za pomocą 
odpowiednich metod statystycznych, pozwalających określić charakter reakcji 
poszczególnych genotypów na warunki środowiska.  Przeprowadzone badania pozwoliły  na 
stwierdzenie, czy istnieje zwiazek między reakcja fotoperiodyczną roślin a ich stabilnością 
jak również na określenie  wpływu alleli genów reakcji fotoperiodycznej Ppd-D1, Ppd-B1 na 
plon  i wybrane cechy użytkowe.    .   

Materiał do badań stanowiło 30 odmian pszenicy ozimej o zróżnicowanej wrażliwości 
na długość dnia. Ponadto wykorzystano odmiany o znanym składzie alleli w loci Ppd-1 oraz 
Ppd-2 jako odmiany wzorcowe. W roku sprawozdawczym włączono do badań molekularnych 
196 linii pszenicy ozimej pochodzących z różnych stacji hodowli roślin.  

Doświadczenie polowe założono w 6 lokalizacjach (Cerekwica, Dębina, Kobierzyce, 
Nagradowice, Smolice, Strzelce). Spośród 30 badanych odmian sześć  posiadało  gen Ppd-
D1a niewrażliwości na długość dnia. Wyniki analizy wariancji wykazały wysoce istotny 
wpływ środowiska na kształtowanie się wszystkich analizowanych cech. Istotna była także 
zmienność genotypów oraz interakcji genotypowo-środowiskowej (GxE)  

Efekty główne dla plonu ziarna w grupie W (niewrażliwych na fotoperiod) istotne 
okazały się dla odm. Baletka i Satyna i w obu wypadkach były one ujemne. W grupie P 
(wrażliwych na  fotoperiod) zanotowano 5 odmian wykazujących istotny efekt dodatni 
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(Askalon, Henrik, KWS Magic, KWS Ozon i Linus) oraz 5  odmian z efektami ujemnymi 
(Finezja, Ostroga, Tonacja, Turkis, Wydma). Odmiany w większości były stabilne w 
plonowaniu, istotną interakcję GxE  odnotowano dla 11 odmian (36,7%), przy czym w obu 
grupach procent linii niestabilnych był zbliżony. 

 Masa 1000 ziaren w większości przypadków nie różniła się istotnie od średniej 
ogólnej. Jednakże tylko 4 spośród 30 odmian były stabilne pod względem masy 1000 ziaren, 
w tym tylko 2 odmiany o wysokim CTN – Astoria i Bamberka.  
 Efekty główne dla wysokości roślin były silnie zróżnicowane i w większości 
przypadków (66,7%) istotne. Można zauważyć, że odmiany o istotnych dodatnich efektach 
dla plonu ziarna odznaczały się istotnie mniejszą  wysokością roślin niż średnia dla całego 
zestawu odmian (Askalon, Henrik, KWS Magic, KWS Ozon i Linus). 
 Efekty główne dla wczesności, mierzonej liczbą dni od 1 stycznia do kłoszenia i 
dojrzałości woskowej ziarna, okazały się istotnie ujemne  wszystkich odmian w grupie W 
(jedynie w przypadku odm. Naridana  efekt główny dla dojrzałości woskowej był ujemny ale 
nieistotny). Pod względem terminu kłoszenia większość odmian okazała się stabilna, jedynie 
w 7 przypadkach statystyka F dla interakcji była istotna, przy czym dla 2 odmian w grupie W 
(Astoria i Baletka). W przeciwieństwie do kłoszenia interakcja GxE dla liczby dni do 
dojrzałości woskowej była istotna dla 27 spośród 30 badanych odmian. 

Pod względem średniego plonu ziarna i masy 1000 ziaren  grupa odmian 
niewrażliwych na fotoperiod  nie różniły się istotnie od grupy odmian reagujących na długość 
dnia. Wysokość roślin w grupie odmian z genem Ppd-D1b była istotnie niższa we wszystkich 
miejscowościach z wyjątkiem Nagradowic. Termin kłoszenia i dojrzałości woskowej w tej 
grupie odmian był jednak istotnie dłuższy aniżeli u odmian niewrażliwych na długość dnia.  

Stopień porażenia odmian mączniakiem rdzą oraz septoriozą liści dla obu grup odmian  
okazały się  zbliżone, jedynie w przypadku septoriozy liści różnica P-W okazała się istotna, 
co oznacza, że odmiany grupy P z genem Ppd-D1b były bardziej odporne.  

Analizy odmian z wykorzystaniem markerów allelospecyficznych dla locus Ppd-D1  
wykonano na 196 liniach pszenicy ozimej. Zmutowaną formę genu związaną z brakiem 
wrażliwości na długość dnia stwierdzono u siedmiu spośród 196 badanych linii pszenicy 
(AND34/68, JX01011/2, SX6511/1, JX0111/19, AND 314/123, SM40/47, KBP81/550. 
Stwierdzono u nich obecność produktu o długości 288 bp. Pozostałe linie generowały produkt 
o długości 414 bp związany z allelem Ppd-D1b charakterystycznym dla większej wrażliwości 
na fotoperiod. Badania poszerzono o markery mikrosatelitarne zlokalizowane  w pobliżu genu 
Ppd-D1 (chromosom 2D) w celu sprawdzenia, czy linie hodowlane charakteryzujące się 
obecnością allelu dominującego Ppd-D1a generują określone długości produktów. Do analiz 
wybrano 15 markerów mikrosatelitarnych (cfd36, wmc112, cfd2, gwm261, gwm484, 
wmc470, wmc453,  gwm455, gwm102, gwm210, brac90, wmc503,cfd43, cfd65, gwm296). 
Większość wybranych do badań markerów mikrosatelitarnych w badanych liniach 
charakteryzowało się wysokim polimorfizmem. Różne allele markerów mikrosatelitarnych 
ujawniane były w formie produktów amplifikacji o różnej wielkości. Nie stwierdzono 
zależności miedzy długością generowanych produktów a wrażliwością na długość dnia w 
testowanych materiałach.  
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Prowadzone badania z wykorzystaniem markera xgwm257 na odmianach referencyjnych, 
wnoszących różne formy alleliczne genu Ppd-B1 nie potwierdziły  jego efektywności, tym 
samym nie pozwalając na wnioskowanie o obecności  recesywnego bądź  dominującego 
allelu tego genu  
 
Podsumowanie: 

1. Badane odmiany były istotnie zróżnicowane pod względem reakcji fotoperiodycznej.  
Odmiany niewrażliwe na długość dnia uwarunkowaną genem Ppd-D1a  odznaczały 
się istotnie krótszym okresem wegetacji – wcześniej się kłosiły i dojrzewały niż 
odmiany wrażliwe przy jednocześnie wyższej wysokości roślin. Różnice te nie 
wpływały jednak znacząco na wysokość plonu ziarna. Wyniki obserwacji porażenia 
chorobami sugerują, że mogą one być bardziej porażane septoriozą liści. 

2. Zmutowaną formę genu związaną z brakiem wrażliwości na długość dnia 
zidentyfikowano tylko u siedmiu spośród 196 badanych linii pszenicy, co stanowi 
3,6%. 

3. Nie potwierdzono efektywności markera xgwm257 w identyfikacji allelu genu Ppd-B1  
związanego ze reakcją roślin na fotoperiod.  

4. Spośród badanych odmian Astoria, Baletka, Bogatka, Naridana, Fidelius i Satyna 
(odmiany niewrażliwe na długość dnia) kłosiły się i dojrzewały  wcześniej od 
pozostałych odmian pszenicy. Potwierdza to tym samym efektywność stosowania 
allelospecyficznego markera molekularnego dla genu Ppd-D1. 

5. Odmiany posiadające gen  Ppd-D1a wykazały ujemne bądź nieistotne efekty główne 
dla plonu ziarna. Najwyżej plonującymi  odmianami były Askalon, Henrik, KWS 
Magic, KWS Ozon i Linus należące do grupy wrażliwych na fotoperiod. Na podstawie 
przeprowadzonych badań nie stwierdzono jednoznacznej zależności między reakcją 
fotoperiodyczną roślin a ich stabilnością. 

 


