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Cele projektu: 
1. Charakterystyka i analiza składu ilościowego i jakościowego alkaloidów w segregujących 

materiałach mieszańcowych łubinu. 
2. Ocena stopnia porażenia i zakresu odporności/podatności na choroby w warunkach 

sztucznej infekcji (testy polowe i szklarniowe), materiałów mieszańcowych 
z uwzględnieniem dwu patogenów (Fusarium sp., Colletotrichum sp.). 

3. Wzbogacanie mapy genetycznej nowymi markerami zdefiniowanymi sekwencyjnie, które 
mogą stanowić podstawę wytypowania markerów bliskosprzężonych z QTL, 
upraszczających procedury testowania i selekcji materiałów hodowlanych. 

4. Poszukiwanie regionów genomu L. angustifolius warunkujących odporność na Fusarium 
sp. w populacji mapującej L. angustifolius (DxW). 

5. Poszukiwanie regionów genomu L. angustifolius warunkujących odporność na antraknozę 
(Colletorichum lupini). 

6. Uzyskanie kombinacji krzyżówkowych uwzględniających wyniki badań i zanalizowane 
materiały o korzystnych cechach użytkowych. 

7. Testowanie opisanych w literaturze markerów sprzężonych z genami warunkującymi 
ważne cechy użytkowe w materiałach kolekcyjnych i rodach hodowlanych 
L. angustifolius. 

 
Materiały i metody: 
Materiał badawczy obejmował odmiany, linie kolekcyjne i linie hodowlane łubinu żółtego, 
wąskolistnego i białego z zasobów PHR o/Wiatrowo i HR Smolice o/ Przebędowo, łącznie z 
nowymi rodami wytworzonymi w trakcie badań na drodze krzyżowań. W badaniach 
wykorzystano również populację mapującą łubinu wąskolistnego DxW złożoną z 87 linii RIL, 
pulę starterów Leg oraz pulę opublikowanych markerów sprzężonych z cechami użytkowymi 
łubinu wąskolistnego. 

Wyniki: 

Ad1. 
Określono zakres zmienności zawartości alkaloidów w segregujących materiałach 
mieszańcowych łubinu wąskolistnego i żółtego z uwzględnieniem składu jakościowego 
i zawartości tych związków w nasionach. W analizowanym materiale łubinu żółtego zwartość 
alkaloidów ogółem wahała się od 0,004157 % s.m. do 0,09640% s.m. Mieszańce łubinu wąskolistnego 
zawierały alkaloidów ogółem od 0,001422 % s.m. do 0,2123% s.m. Szczególną wartość mają 
mieszańce zawierające zaledwie tysięczne części procenta. Stwarzają one nową jakość dla hodowli 



gatunku tzw. odmian „dwuzerowych”. Skład jakościowy u łubinu wąskolistnego nie odbiegał od 
typowego dla gatunku. Dominującymi alkaloidami łubinu żółtego są lupanina i sparteina. 
Niekorzystną cechą niektórych form jest obecność graminy. 

Ad. 2. 
Doświadczenia polowe – „pole antraknozowe” 
W roku 2013 przetestowano w warunkach polowych 122 genotypy łubinu żółtego  pod kątem 
odporności/podatności na antraknozę pochodzące z PHR o/Wiatrowo i HR Smolice 
o/Przebędowo. Uzyskane wyniki potwierdzają istotne zróżnicowanie genetyczne badanych 
materiałów pod względem odporności/podatności na antraknozę i możliwość skutecznej 
selekcji. Na obecnym etapie tych badań można już wskazać formy, które są nosicielami 
genów warunkujących podwyższoną odporność. Oprócz zróżnicowania obserwuje się też 
postęp w hodowli odpornościowej. Należy zwrócić uwagę, że najwyższe miejsca w 
rankingach selekcyjnych zaczynają zajmować obiekty nowe, będące liniami wytworzonymi 
przez hodowców na bazie materiałów wyselekcjonowanych w ramach projektu we 
wcześniejszych latach. Świadczy to o skuteczności testów, selekcji, a w konsekwencji o 
postępującej poprawie poziomu odporności w materiałach hodowlanych.  

Doświadczenia polowe – „pole fuzarialne” 
Łącznie przetestowano 92 obiekty łubinu żółtego pochodzące z PHR o/Wiatrowo i HR 
Smolice o/Przebędowo) pod kątem podatności na więdnięcie fuzaryjne w warunkach 
polowych. Zestawienie wyników doświadczeń z 4 ostatnich lat uwidacznia wysoką 
powtarzalność wyników, uzyskiwanych w testach na polu fuzarialnym z łubinem 
wąskolistnym. Pozwala również wskazać obiekty, które są najlepszym materiałem do dalszej 
hodowli, ponieważ posiadają geny warunkujące odporność na więdnięcie fuzaryjne.  
 
Doświadczenia szklarniowe: 
W roku 2013 przeprowadzono doświadczenie szklarniowe, którego celem było testowanie 
stopnia odporności/podatności na porażenie antraknozą w warunkach kontrolowanych. 
Obejmowało ono 122 genotypy łubinu żółtego przetestowane wcześniej w doświadczeniach 
polowych, oraz 89 genotypów łubinu wąskolistnego. Pozytywną weryfikację wyników 
polowych należy uznać w przypadku 67 obiektów, których średni stopień porażenia był 
niższy od wzorca odporności - odmiany Mister - i różnica ta jest istotna statystycznie. 
Z materiałów Poznańskiej Hodowli Roślin najlepszym genotypem w teście szklarniowym 
okazała się linia Z565E, a z materiałów Hodowli Roślin Smolice R-646/10. 

Ad 3.  
W 2013 roku przeanalizowano 23 pary starterów Leg. W przypadku 13 analizowanych par 
starterów uzyskano produkty specyficzne, które sekwencjonowano u obu linii rodzicielskich. 
Uzyskane sekwencje nukleotydowe wykorzystano zarówno dla potwierdzenia homologii do 
sekwencji wyjściowych wykorzystanych w projektowaniu starterów (BLASTN), jak 
i późniejszego poszukiwania polimorfizmu na poziomie pojedynczego nukleotydu (SNP) przy 
braku polimorfizmu obserwowanego bezpośrednio w żelu agarozowym. Na podstawie analizy 
sprzężeń na mapie genetycznej łubinu wąskolistnego zidentyfikowano położenie 13 badanych 
markerów. Łączna liczba markerów zmapowanych w naszym zespole wynosi 94 markery. 
Markery dodane do mapy genetycznej zlokalizowano we wszystkich 20 opisanych grupach 



sprzężeń gatunku. Całkowita długość mapy jest równa 3649,26 cM (1150 markerów), 
a średnia odległość pomiędzy sąsiadującymi markerami wynosi 3,18 cM.  

Ad.4. i Ad 5. 
Zidentyfikowano regiony genomu łubinu wąskolistnego warunkujące odporność na 
antraknozę oraz więdnięcie fuzaryjne. Wyniki badań umożliwiły identyfikację 
konserwatywnych QTL warunkujących odporność na choroby grzybowe w grupie sprzężeń 
NLL-07. Biorąc pod uwagę zaobserwowane grupowanie QTL w NLL-07, zaangażowanych 
w odporność na różne patogeny grzybowe, prawdopodobne jest, że loci warunkujące cechy 
użytkowe u łubinu wąskolistnego nie są równomiernie rozmieszczone w genomie, ale 
występują w grupach, w pewnych regionach chromosomów. Zostało to odnotowane 
w badaniach dotyczących wielu gatunków roślin, w tym także gatunków motylkowatych 
(Barrett et al., 2005; Ross-Ibarra, 2005; Gondo et al., 2007). Może to wskazywać na bliskie 
sprzężenie sąsiadujących loci, kontrolujących odrębne cechy ilościowe lub efekt plejotropowy 
jednego locus wpływający na kształtowanie kilku różnych cech (Irzykowska and Wolko, 
2004). Potwierdzona lokalizacja regionów warunkujących cechy użytkowe stanowi punkt 
wyjścia dla wytypowania markerów blisko sprzężonych, które mogą ułatwić selekcję 
materiału hodowlanego pod kątem badanej cechy. Niestety ze względu na bardzo słabe 
wysycenie zidentyfikowanego regionu NLL-07 w markery zdefiniowane sekwencyjnie, 
niemożliwe jest obecnie wytypowanie markerów bliskosprzężonych z powtarzalnymi QTL 
odporności patogeny grzybowe i zawartość alkaloidów. Źródłem informacji umożliwiającym 
dalsze wykorzystanie uzyskanych przez nas rezultatów będą wyniki trwającego projektu 
sekwencjonowania genomu łubinu wąskolistnego (Gao et al., 2011).  

Ad.6. 
Wykonano krzyżowania 3 kombinacji form łubinu wąskolistnego zróżnicowanych pod 
względem zawartości alkaloidów. Uzyskane nasiona zostaną wykorzystane do analizy 
podłoża genetycznego odpowiedzialnego za zawartość alkaloidów w nasionach łubinów.  W 
łubinie żółtym wykonano krzyżowania zmierzające do uzyskania form odpornych na 
antraknozę i o niskiej zawartości alkaloidów. Formami rodzicielskimi były linie o najlepszej 
odporności na antraknozę oraz odmiany hodowlane o niskiej zawartości alkaloidów i wysoko 
plonujące. Wykonano 14 kombinacji krzyżówkowych. Uzyskane nasiona zostaną 
wykorzystane jako materiał wyjściowy do dalszej hodowli odpornościowej odmian 
odpornych na antraknozę. 

Ad.7. 
W pracach własnych badaliśmy możliwość wykorzystania wybranych, opublikowanych 
markerów, w polskich materiałach hodowlanych. Tylko część analizowanych markerów 
okazała się użyteczna. W przypadku analizy markera AnSeq3, sprzężonego z genem 
odporności na antraknozę, kolejne zastosowane metody molekularne nie umożliwiły 
powtórzenia opublikowanych wyników. W przypadku markera sprzężonego z genem lentus 
nie udało się powtórzyć opublikowanego wyniku nawet w tym samym materiale roślinnym. 
Kwestionuje to użyteczność obu markerów i możliwość zastosowania w rutynowej selekcji 
hodowlanej. Dwa pozostałe analizowane markery (MoLi bliskosprzężony z genem mollis 
i TaLi bliskosprzężony z genem tardus) mogą zostać wykorzystane w badaniach polskich 



materiałów hodowlanych. Należy jednak pamiętać, że są to markery bliskosprzężone 
z genami cech użytkowych, a nie markery projektowane w oparciu o sekwencje tych genów. 
Dlatego też możliwa jest rekombinacja genetyczna pomiędzy markerem i genem, która 
przekłada się na brak całkowitej zgodności obserwacji molekularnych i fenotypowych 
(uzyskanie wyników „fałszywie pozytywnych”). 
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