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SPRAWOZDANIE 
 Celem badań prowadzonych w ramach projektu jest opracowanie podstaw metodycznych 
uzyskiwania z mieszańców jęczmienia jarego linii homozygotycznych. Stosowane są dwa 
podejścia: haploidyzacja mieszańców F1 poprzez androgenezę i otrzymywanie linii 
podwojonych haploidów (DH) oraz wyprowadzanie linii homozygotycznych techniką 
pojedynczego ziarna (SSD) w połączeniu z kulturą in vitro. Androgeneza jest to proces 
rozwoju roślin z gametofitu męskiego. Proces ten może zachodzić poprzez kultury in vitro 
pylników lub izolowanych mikrospor. W kulturze in vitro pylników rozwój zarodków 
zachodzi z mikrospor znajdujących się w pylnikach, natomiast w  kulturze in vitro 
izolowanych mikrospor rozwój zarodków zachodzi z mikrospor uwolnionych w sposób 
mechaniczny z pylników. W roku sprawozdawczym podjęto próbę optymalizacji procedury 
uzyskiwania podwojonych haploidów z kultur izolowanych mikrospor jęczmienia jarego.  

Skracanie cyklu hodowlanego jęczmienia jarego, zarówno za pomocą androgenezy jak 
i techniką SSD, wiąże się z koniecznością prowadzenie roślin w szklarni przez cały rok. W 
przypadku stosowania techniki SSD istotne jest maksymalne skrócenie czasu trwania 1 cyklu 
pokoleniowego, aby można było otrzmać więcej niż 2 pokolenia rocznie. W bieżącym roku 
prowadzono badania nad uzyskaniem z mieszańców F1 jęczmienia jarego linii podwojonych 
haploidów  za pomocą izolowanych mikrospor oraz prace związane z zastosowaniem techniki 
SSD w powiązaniu z kulturą in vitro niedojrzałych zarodków z mieszańców pokolenia F1 i 
F2.  
Andogeneza 
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano pięć genotypów jęczmienia jarego. Młode 
siewki wzrastały w temperaturze 21ºC przy 16/8 h fotoperiodzie i 200 µmol·s-1·m-2 

intensywności światła. Następnie, rośliny przesadzono do dużych doniczek z dodatkiem długo 
działającego nawozu i wzrost roślin kontynuowano w fitotronie,  w temperaturze 16ºC w 
dzień i 12ºC w nocy, przy 16/8 h fotoperiodzie i 230 µmol·s-1·m-2 intensywności światła. 
Zbierano kłosy zawierające mikrospory w średnio-późnym lub późnym stadium rozwojowym. 
Pędy sterylizowano w 70% alkoholu, kłosy wyciągano z pochwy liściowej i traktowano  

Kultura in vitro pylników. Pylniki pochodzące z kłosów przedtraktowanych przez dwa 
tygodnie w chłodzie wykładano na pożywkę BAC3. Kulturę prowadzono w 26ºC w 



ciemności. Po dwóch i czterech tygodniach kultury dodano 1 ml świeżej pożywki indukującej 
BAC3 i następnie po 30 dniach kultury, struktury o średnicy większej niż 1 mm wykładano na 
pożywkę regenerującą BAC3. Regenerację prowadzono w 24ºC przy 16/8 h fotoperiodzie. 

Kultura in vitro izolowanych mikrospor. Kultura izolowanych mikrospor opierała się na 
protokole wykorzystywanym w The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 
Research (IPK, Gatersleben). Izolację mikrospor przeprowadzono według protokołu 
Coronado i współpracowników (2005) z kłosów przedtraktowanych chłodem (4oC) przez 2 
tygodnie.  

Wyniki.  Efektywność kultur pylnikowych oraz kultur izolowanych mikrospor określano na 
podstawie ilości struktur wielokomórkowych (zarodków/kalusów) oraz zregenerowanych 
roślin w przeliczeniu na 1 kłos wykorzystany do kultur. Liczba uzyskanych struktur 
wielokomórkowych na 1 kłos  była średnio 4,8 razy wyższa w kulturach izolowanych 
mikrospor niż w kulturach pylnikowych. W zależności od genotypu, dla kultur izolowanych 
mikrospor uzyskano od 935 do 1270 struktur wielokomórkowych na kłos, natomiast dla 
kultur pylników od 83 do 337. Regeneracja roślin z zarodków była zbliżona dla obu 
zastosowanych metod i wynosiła średnio 18,7 i 18,9 roślin w przeliczeniu na 1 kłos 
wykorzystany odpowiednio do kultur izolowanych mikrospor i kultur pylnikowych. Badane 
genotypy różniły się jednak pod względem tego wskaźnika – zależnie od genotypu w 
kulturach pylnikowych uzyskano od 5,8 do 29 roślin na 1 kłos, a w kulturach izolowanych 
mikrospor od 12,8 do 30,3 roślin. Kultury izolowanych mikrospor znacznie przewyższały 
natomiast kultury pylnikowe pod względem regeneracji roślin zielonych, uzyskano w nich 
średnio 5,3 zielonych roślin w przeliczeniu na 1 kłos, w porównaniu do 2,0 zielonych roślin 
na 1 kłos otrzymanych w kulturach pylnikowych. Stosunek roślin zielonych do 
albinotycznych wynosił 1 do 2,5 dla kultur izolowanych mikrospor i 1 do 8,25 dla kultur 
pylnikowych. Biorąc pod uwagę podobną, w obu metodach, efektywność regeneracji roślin 
ogółem, można stwierdzić, że różnica w stosunku zregenerowanych roślin zielonych do 
albinotycznych wynika z zastosowanej metody. 
 Uzyskane wyniki wskazują na wyższą indukcję androgenezy w kulturach izolowanych 
mikrospor w porównaniu z kulturami pylnikowymi. Regeneracja roślin dla obu 
wykorzystanych protokołów była zbliżona jednak w przypadku kultury in vitro izolowanych 
mikrospor uzyskano wyższą częstotliwość roślin zielonych w porównaniu z kulturami 
pylnikowymi.  
Otrzymywanie linii SSD 

Materiał i metody. Badania dotyczące skrócenia czasu poptrzebnego do otrzymania jednego 
pokolenia w technice SSD prowadzono na mieszańcach jęczmienia jarego z 32 kombinacji 
krzyżówkowych. W bieżącym roku zwrócono szczególną uwagę na termin przeprowadzenia 
krzyżowań. Prace były prowadzone dwukierunkowo, przy czym punktem wyjścia były 
niedojrzałe ziarniaki uzyskane bezpośrednio z krzyżowań przeprowadzonych wiosną w 
warunkach szklarniowych oraz ziarniaki z krzyżowań przeprowadzonych latem  w warunkach 
polowych.  

Cykl SSD u 16 kombinacji krzyżówkowych rozpoczęto pobierając zarodki z 
niedojrzałych ziarniaków uzyskanych bezpośrednio po skrzyżowaniu roślin wczesną wiosną 
w warunkach szklarniowych. Termin rozpoczęcia kultury in vitro miał zasadnicze znaczenie. 
W tych kombinacjach, w których zarodki izolowano 15 maja, pod koniec2013 r., a więc po 7 
miesiącach, uzyska się dojrzałe nasiona z roślin pokolenia F3, natomiast opóźnienie o 2 
tygodnie spowodowało, że pod koniec roku uzyska się dojrzałe nasiona z roślin pokolenia F2.  



 W przypadku krzyżowań przeprowadzonych w warunkach polowych, kulturę in vitro 
niedojrzałych zarodków rozpoczęto w pierwszej połowie lipca, natomiast drugi etap w 
październiku.  Dla 8 kombinacji krzyżówkowych prowadzono 2-letni cykl stosowania 
techniki SSD. Pozwoliło to na uzyskanie na koniec bieżącego roku (tj. po 18 miesiącach) 
dojrzałych roślin pokolenia F5. Należy jednak podkreślić, że możliwe byłoby otrzymanie 
jednego pokolenia więcej, gdyby nie konieczność zakończenia projektu w 2013 r.   
Analizy molekularne. Celem zbadania stopnia homozygotyczności populacji linii SSDF5 

wykorzystane zostały chromosomo-specyficzne markery SSR. Wcześniejsze badania 
pozwoliły na wytypowanie markerów mikrosatelitarnych, które okazały się być szczególnie 
przydatne do badań związanych z zagęszczaniem rejonów wokół interesujących loci w 
genomie jęczmienia. Ich polimorfizm, jak również przypisanie do różnych chromosomów 
jęczmienia stanowiły kryterium ich wyboru do oceny stopnia homozygotyczności badanego 
materiału roślinnego. Materiałem do badań były populacje linie SSDF5: N20, N136, N249, 
STH1, DC12142, NAD03, BKH304 x Ella, KWS Thessa x Henrike. Materiał do izolacji 
DNA stanowiło 30 linii każdej z populacji dając pulę 240 prób do analiz. DNA do analizy z 
użyciem markerów molekularnych izolowano za pomocą zestawu Wizard Genomic DNA 
Purification Kit firmy PROMEGA. Multipleksowanie reakcji PCR i znakowanie markerów 
SSR barwnikami fluorescencyjnymi umożliwiło przeprowadzenie jednoczesnej analizy dla 
czterech różnych markerów. Jednakże ze względu na dużą liczbę prób do analiz zdecydowano 
się wykorzystać w badaniach homozygotyczności 16 par markerów. Po przeprowadzeniu 
elektroforezy kapilarnej (Analizator Genetyczny DNA Applied Biosystems) zwizualizowano, 
za pomocą programu GeneMapper, 3840 produkty reakcji. Na podstawie analiz 
molekularnych spośród 30 badanych linii każdej populacji obserwowano stan 
heterozygotyczny w następującej liczbie prób: 4 dla N20, 5 dla N136, 5 dla N249, 6 dla 
STH1, 4 dla DC12142, 7 dla NAD03, 6 dla BKH304 x Ella, 4 dla KWS Thessa x Henrike. 
Największy stopień polimorfizmu uzyskano dla populacji STH1, gdyż 15 spośród 
wytypowanych do analiz 16 markerów SSR pozwoliło na uzyskanie polimorficznych 
produktów reakcji. Dla pozostałych populacji produkty polimorficzne uzyskano dla 13 
markerów – N20, 12 markerów – N249 i NAD03, 11 markerów - N136, 9 markerów - 
BKH304 x Ella i  KWS Thessa x Henrike. Natomiast najmniejszy polimorfizm uzyskano dla 
populacji DC12142, ponieważ produkty różnicujące badane linie uzyskano przy zastosowaniu 
8 markerów mikrosatelitarnych 
Obserwacje fenotypowe linii SSD  

Obserwacje fenotypowe linii dotyczyły następujących cech: owłosienie pochew liściowych 
liści dolnych w czasie krzewienia, nalot woskowy na pochwie liścia, termin kłoszenia, nalot 
woskowy na kłosie, kształt kłosa,  rozwój kłoska płonnego,  długość dolnej plewy z ością w 
stosunku do długości ziarna, typ owłosienia szczoteczki, owłosienie bruzdki, położenie 
łuszczek. Ocenę przeprowadzono wg skali przyjętej zgodnie z metodykami CPVO – TP/019/3 
i UPOV – TG/19/10 (zakres skali w nawiasach). W poniższej tabeli podano procent linii 
heterozygotycznych w wybranych populacjach linii SSD. 

Z przeprowadzonych badań dotyczących analiz fenotypowych oraz molekularnych  
wynika, że stopień wyrównania w obrębie linii SSD jest znaczny. Cechami najmniej 
wyrównanymi najczęściej były: wykształcenie kłosków bocznych i termin kwitnienia. W 
odniesieniu do cech morfologicznych liczba linii SSD wyrównanych zależała od pokolenia i 
kombinacji krzyżówkowej. Największą rozbieżność między oczekiwanym a obserwowanym 
wyrównaniem zanotowano w pokoleniach F4-F5 dla wykształcenia kłoska płonnego oraz 
terminu kłoszenia (powyżej 30%). W analizowanych populacjach SSDF6 powyżej 90% linii 
było wyrównanych w stosunku do analizowanych cech, z wyjątkiem terminu kłoszenia w 
niektórych populacjach, gdzie ok. 20% linii wykazało jeszcze wewnątrzliniowe 
zróżnicowanie, przy czym należy zaznaczyć, że cecha ta jest także uwarunkowana 
środowiskiem. Heterozygotyczność badanych linii SSDF6 określona na podstawie markerów 
molekularnych wynosiła od 0,7  do 8,6%, natomiast w SSDF5 13-20%. W wyniku realizacji 



projektu stwierdzono, że stosowanie techniki SSD w powiązaniu z kulturą in vitro zarodków 
umożliwia otrzymanie 3-4 pokoleń jęczmienia jarego w ciągu roku, co pozwala znacząco 
skrócić czas potrzebny do uzyskania zaawansowanych pokoleń mieszańcowych, a tym 
samym cykl wyhodowania nowych odmian. 
Porównanie efektywności kultur pylnikowych z kulturami izolowanych mikrospor wykazało 
wyższą indukcję androgenezy w kulturach izolowanych mikrospor w porównaniu z kulturami 
pylnikowymi. Regeneracja roślin dla obu wykorzystanych protokołów była zbliżona, jednak 
w przypadku kultury in vitro izolowanych mikrospor uzyskano wyższą regenerację roślin 
zielonych w porównaniu z kulturami pylnikowymi.  
 
Poznań, 10.01.2014      prof. dr hab. Maria Surma 


