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„Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych 

haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro”. 
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Zgodnie z harmonogramem prowadzono badania nad otrzymywaniem roślin 

haploidalnych i linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem 

metody kultur pylnikowych. 

 Celem projektu jest podwyższenie efektywności otrzymywania linii podwojonych 

haploidów pszenżyta jarego poprzez modyfikację metodyki opracowanej dla pszenżyta 

ozimego oraz ocena częstotliwości podwojeń liczby chromosomów pszenżyta ozimego 

i jarego, otrzymanych spontanicznie w kulturach pylnikowych jak również po 

kolchicynowaniu haploidów. 

Materiał i metody 

 Materiałem doświadczalnym było 14 mieszańców pokolenia F1 i F2 pszenżyta 

ozimego oraz 16 mieszańców pokolenia F1 pszenżyta jarego. 

 Z roślin rosnących w szklarni pobierano pylniki w stadium mikrospor i wykładano na 

pożywkę indukującą androgenezę C17 (Wang i Chen 1983) z dodatkiem 2,0 mg/l 2,4-D, 

0,5 mg/l KIN i 90,0 g/l maltozy. Stosowano szok termiczny umieszczając kłosy 

w temperaturze 4oC przez 6 dni, w roztworze zawierającym mikro i makroelementy 

wg pożywki N6 oraz 2,0 mg/l 2,4-D. Kultury pylnikowe inkubowano w temperaturze 28oC 

przez 4 tygodnie, a następnie androgeniczne struktury przenoszono na pożywkę regeneracyjną 

190-2 (Zhuang i Xu, 1983) zawierającą 1,0 mg/l KIN, 0,5 mg/l NAA oraz 30,0 g/l sacharozy, 

Organogenezę roślin indukowano w temperaturze 22oC, przy oświetleniu 12 godzin/dobę. 

Po przesadzeniu roślin do ziemi określano poziom ploidalności poprzez oznaczanie 

zawartości jądrowego DNA w komórkach liści, z wykorzystaniem cytometru przepływowego. 

Rośliny pszenżyta ozimego jarowizowano w chłodni przez 8 tygodni, a następnie podwajano 

liczbę chromosomów haploidów poprzez kolchicynowanie w 0,1% roztworze kolchicyny 

z dodatkiem 4% DMSO i 25mg/l GA3 w temperaturze 25oC przez 6 godzin.  
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Wyniki 

Rośliny otrzymane w ubiegłorocznych doświadczeniach nad indukowaniem 

androgenezy w kulturach pylnikowych hodowano w szklarni do dojrzałości. Uzyskano 634 

linie DH pszenżyta ozimego oraz 38 linii pszenżyta jarego. Całkowitą efektywność 

otrzymywania linii DH oceniono w 12 losowo wybranych genotypach ozimych, sumując 

spontanicznie podwojone haploidy (wyodrębnione na podstawie badań cytometrycznych) 

oraz podwojone haploidy uzyskane po kolchicynowaniu haploidów. Ogółem wyhodowano 

76,0% linii DH w stosunku do zregenerowanych roślin, w tym 49,1% (od 16,7 do 82,6% 

w zależności od genotypu) stanowiły spontanicznie podwojone haploidy oraz 53,3% linii DH 

(od 0 do 100,0% w zależności od genotypu) w stosunku do kolchicynowanych haploidów  

 W bieżącym roku wyłożono 21187 pylników z 14 mieszańców pszenżyta ozimego 

i uzyskano 15918 androgenicznych struktur, średnio 75,1/100 pylników (w zależności 

od genotypu od 4,7 do 153,8).  

Po 3-4 tygodniach inkubacji androgenicznych struktur na pożywce regeneracyjnej 

wyhodowano sumarycznie 724 zielonych roślin (średnio 3,4/100 pylników). Rośliny 

otrzymano ze wszystkich badanych genotypów, przy czym efektywność wahała się od 0,4 

do 11,0/100 pylników. Warto zwrócić uwagę na najwyższą częstotliwość występowania 

zielonych roślin (11,0%) w stosunku do pylników wyłożonych z genotypu Mo35435 oraz 

wysoką częstotliwość z trzech genotypów: Bo 2391, Mo 35552, Bo 2295 (odpowiednio 8,9; 

7,0; 5,9). 

 Na podstawie analiz cytometrycznych 365 roślin pochodzących z 9 losowo wybranych 

form mieszańcowych pszenżyta ozimego stwierdzono 189 (51,8%) spontanicznie 

podwojonych  haploidów (od 12,5 do 65,3% w zależności od genotypu), 166 (45,5%) 

haploidów (od 31,2 do 87,5%) oraz 10 (2,7%) aneuploidów. 

 Z szesnastu mieszańców pszenżyta jarego wyłożono 22414 pylników i otrzymano 

10126 androgenicznych struktur (średnio 45,2/100 pylników, w zależności od genotypu 

od 12,8 do 77,6). z których zregenerowano 368 zielonych roślin (średnio 1,6/100 pylników, 

w zależności od genotypu od 0 do 5,0). Warto zwrócić uwagę na cztery genotypy z których 

uzyskano wysoką efektywność regeneracji zielonych roślin: M362, TJ13133, TJ13146, M300 

(odpowiednio 5,0; 4,6; 4,4; 3,8). 

 Na podstawie analiz cytometrycznych 267 roślin pochodzących z 14 losowo 

wybranych form mieszańcowych pszenżyta jarego stwierdzono 68 (25,5%) spontanicznie 

podwojonych  haploidów (od 9,1 do 40,0% w zależności od genotypu), 194 (72,7%) 

haploidów (od 57,5 do 100,0%) oraz 5 (1,9%) aneuploidów. 
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 Podsumowując wyniki  wykazano, że regeneracja zielonych roślin pszenżyta jarego 

jest znacznie niższa (średnio 1,8 roślin/100 pylników) w porównaniu z pszenżytem ozimym 

(3,4 roślin/100 pylników), ponadto procent spontanicznie podwojonych haploidów dla 

pszenżyta jarego wynosi tylko 25,5% w porównaniu z ozimym – 51,8%. W konkluzji 

stwierdzono, że warto kontynuować badania nad zwiększeniem efektywności uzyskiwania 

roślin oraz podwyższeniem częstotliwości spontanicznych podwojeń liczby chromosomów 

w kulturach pylnikowych pszenżyta jarego poprzez modyfikacje pożywek i warunków kultur 

in vitro. 


