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Projekt MR – 78 „Poszukiwanie markerów odporności na wyleganie i cech 
jakościowych nasion grochu”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Wykonawcy: prof. W. Święcicki, dr Lech Boros, dr hab. L. Lahuta, dr hab. A. Górny, dr M. 
Gawłowska, mgr D. Ratajczak, mgr M. Knopkiewicz 

Celem badań na 2013 r. było:  

1. Rozpoznanie odporności na wyleganie w populacji mapującej Wt10245 x Wt11238 w 

sezonie wegetacyjnym 2013 i korelacja tej cechy z zawartością lignin i parametrami 

mechanicznymi łodygi, 

2. Analiza zmienności parametrów związanych ze sprawnością i aktywnością aparatu 

fotosyntetycznego w populacji mapującej Carneval x MP1401,  

3. Analiza zmienności parametrów związanych z efektywnością wykorzystania azotu i 

fosforu, jako istotnych czynników, wpływających na wyleganie w wybranych liniach 

grochu, 

4. Ocena materiałów hodowlanych grochu pod względem korelacji między 

plonowaniem, a wyleganiem w zróżnicowanych warunkach doświadczeń polowych 

dla przyszłościowej selekcji z wykorzystaniem markerów, 

5. Analiza pod względem zawartości oligosacharydów populacji mapującej z genem R 

(gładkie nasiona) oraz weryfikacja markerów do selekcji materiałów hodowlanych, 

6. Ustalenie loci konserwatywnych w różnych tłach genetycznych, warunkujących 

sprawność aparatu fotosyntetycznego i zawartość oligosacharydów w nasionach, 

7. Wzbogacenie istniejącej mapy grochu Wt10245 x Wt11238 o nowe markery w celu 

prowadzenia selekcji z wykorzystaniem markerów. 

  W przypadku wylegania i wysokości roślin nie stwierdzono interakcji w latach, stąd 

dla obliczeń korelacji i lokalizacji QTL uśredniono wyniki z obu lat. Analiza parametrów 

mechanicznych łodygi została wykonana w latach 2008, 2010 i 2011. Wyleganie skorelowane 

było ujemnie z wysokością rośliny, szczególnie w fazie wylegania przed zbiorem. Wyleganie 

na początku kwitnienia skorelowane było w niewielkim stopniu ze średnicą łodygi w dolnej 

jej części. Wyleganie w końcu kwitnienia skorelowane było słabo z wytrzymałością łodygi w 

jej dolnej części, sztywnością  w jej środkowej części, średnicą (ujemnie) w jej górnej części i 

grubością ściany łodygi. Wyleganie przed zbiorem skorelowane było ze średnicą łodygi w jej 

dolnej części, grubością ściany łodygi w dolnej i środkowej jej części. Wykryto 4 loci 

warunkujące wyleganie roślin w końcu kwitnienia, wyleganie przed zbiorem i wysokość 
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roślin. Potwierdziła się lokalizacja rejonów warunkujących wyleganie w VA grupie sprzężeń 

w okolicach markera tl i P108. 

Średnia  zawartość lignin  w  łodygach  roślin  badanych rodzin  populacji  mapującej grochu 

wynosiła  17,8% przy  zakresie  zróżnicowania  pomiędzy  rodzinami od 15,9% dla IGR 59 

do 19,2% dla IGR 50 (CV-5,11%), przy  zawartości  u  form  rodzicielskich  WT 10245 i WT 

11238 odpowiednio 17,6% i 16,3%. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy % zawartością 

lignin w łodydze, a pozostałymi parametrami, takimi jak wyleganie, parametry mechaniczne 

łodygi i parametry sprawności fotosyntetycznej roślin. 

W porównaniu do wcześniej analizowanej populacji Wt10245 × Wt11238, badana 

populacja Carneval × MP1401 reprezentowała wyraźnie inny zakres zmienności. Była to 

populacja o zdecydowanie mniejszym wigorze (ok. 40%) i znacznie zredukowanej (o 64%) 

powierzchni liści, których aktywność była niższa o 17-46%. Efektywność fotosyntetyczna 

liści oraz WUE roślin w tej populacji były również zmniejszone o ok. 20-40% w porównaniu 

do liści populacji Wt10245×Wt11238. W tym materiale czynnikiem decydującym o 

intensywności fotosyntetycznej liści było funkcjonowanie aparatów szparkowych, a tylko w 

bardzo małym stopniu – czynniki poza-szparkowe (metabolizm komórek mezofilu: ATP, 

regeneracja RuBP, aktywność Rubisco, karboksylacja, itd.). W badanej, wąsolistnej Carneval 

× MP1401 relacja między np. intensywnością fotosyntezy a biomasą była pozytywna, choć 

dość słaba. Obserwacja ta jest odmienna od tej z akacjowato-tradycyjnymi i znacznie 

bujniejszej populacji Wt10245× Wt11238. Zapewne obie populacje grochu funkcjonowały w 

inny sposób. Jednym z powodów może być możliwy brak równowagi (w gospodarowaniu C) 

między fotosyntezą, a oddychaniem w populacji Wt10245 × Wt11238, bowiem nie można 

wykluczyć sytuacji, w której znacznie bujniejsze linie tej populacji wykorzystywały 

zdecydowanie więcej C w procesie respiracji. Możliwa jest także sytuacja, w której proces 

asymilacji CO2 przez liście tej bujnej, akacjowato-tradycyjnej populacji (i w tym jej stadium) 

był mniej istotnym determinantem wzrostu, a brak zdecydowanego „biorcy” (np. 

rozwijających się nasion) częściej redukował Pn (intensywność fotosyntezy) z powodu np. 

nadmiernej akumulacji skrobi w chloroplastach. Warto także podkreślić, że populacja 

Wt10245 × Wt11238 była tutaj charakterystyczna, bowiem znacząca część jej najbujniejszych 

linii wykształcała duże liście o zredukowanej zawartości chlorofilu w blaszkach, co miało 

negatywny wpływ na intensywność fotosyntezy. W populacji mapującej Carneval × MP1401 

w roku 2013 zidentyfikowano 3 rejony odpowiedzialne za warunkowanie sprawności i 

aktywności aparatu fotosyntetycznego. 1 locus warunkował % suchej masy w V grupie 

sprzężeń, w pobliżu markera AB83 typu SSR. W populacji Wt10245 x Wt11238 w 
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podobnym rejonie zlokalizowane zostały QTL warunkujące zawartość chlorofilu w listkach, 

przewodnictwo szparkowe, intensywność transpiracji i sprawność karboksylacji. W 

zbliżonym rejonie (te - Pis_GEN_9_3_1) ulokowały się regiony warunkujące wytrzymałość i 

sztywność łodygi (2008 i 2011). W zależności od wybranego parametru, korzystny allel może 

pochodzić od rodzica Wt10245 (320 pz) lub Wt11238 (340 pz). 

Analiza wariancji potwierdziła, że 4 odmiany (Carneval, Ergo, Messire, Set) oraz 3 

linie (Wt11238, Wt10245, MP1401) i 1 linia (P665) ssp. syriacum różniły się pod względem 

efektywności wykorzystania fosforu, azotu i wody. Najplenniejszymi okazały się: linia 

Wt10245 i odmiana Set. Najgorzej plonowała linia P 665 ssp. syriacum.  Wysokie linie 

(zwykle pastewne) o dużej masie wegetatywnej, zwykle charakteryzowały się zwiększoną 

koncentracją azotu w nasionach, ale także nieco mniejszą koncentracją fosforu w nasionach. 

Wyższe linie (odmiany) plonowały lepiej i efektywniej wykorzystywały wodę (WUEg). Plon 

nasion (s.m.) był pozytywnie skorelowany przede wszystkim z WUEg. Korelacje tego plonu z 

efektywnością azotową i fosforową były słabe i nieistotne, sugerując pewną odrębność 

genetyczną poziomu plonowania od efektywności plonowania. Efektywność wykorzystania 

wody (WUEv,g) była silniej skorelowana z efektywnością wykorzystania fosforu, niż azotu. 

Linie (odmiany) o zwiększonej koncentracji azotu i fosforu w nasionach i masie 

wegetatywnej cechowały się obniżoną efektywnością wykorzystania azotu i fosforu w 

formowaniu masy nasion (NERg, PERg).Efektywność wykorzystania azotu i fosforu w 

formowaniu masy nasion była silnie uzależniona od azotowego i fosforowego indeksu 

plonowania (NHI, PHI), tj. zdolności roślin do translokacji pobranego azotu i fosforu z części 

wegetatywnych do części generatywnych. Formy rodzicielskie populacji Wt10245 x Wt11238 

są wyraźnie różne od siebie, ale tylko wtedy, gdy oceniamy plenność, wigor roślin i 

efektywność wykorzystania wody. Formy te nie różnią się od siebie głównymi komponentami 

efektywności azotowej i fosforowej. Linie P665 i MP1401 to formy dość odrębne od 

pozostałych. Podobnie, Set, Messire i Ergo tworzą grupę odmian wyróżniających się wysoką 

WUEg oraz wysoką NERg i PERg. Biorąc pod uwagę współzależność między gospodarką 

azotową (fosforową) i wodną [np. relację między intensywnością fotosyntezy (np. aktywność 

RUBISCO, enzymu z ↑ zawart. N; transportem/dystrybucją energii) i transpiracją (WUE)], 

jest to materiał bardzo interesujący.  

Nie stwierdzono wyraźnej korelacji między wyleganiem, a wysokością plonu. Jednak 

odporność na wyleganie jest ważnym czynnikiem, decydującym o plonowaniu, którego 

znaczenie wzrasta przy silnych opadach w końcowym okresie wegetacji. 
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W porównaniu z populacją Wt10245 x Wt11238 populacja Carneval x MP1401 

wykazała wyższą zawartość fruktozy i rafinozy oraz niższą zawartość sacharozy, werbaskozy 

i ogólnej sumy RFO. Charakteryzowała się więc obniżoną zawartością oligosacharydów i 

korzystniejszymi proporcjami poszczególnych oligosacharydów. Wykryto 8 QTL 

warunkujących zawartość oligosacharydów w populacji mapującej. Podobnie jak w populacji 

Wt10245 x Wt11238, w populacji Carneval x MP1401 powtarzał się jeden konserwatywny 

locus w 11 grupie sprzężeń, warunkujący poziom fruktozy, myo-inozytolu i rafinozy. Brak 

markerów wspólnych w tej grupie pomiędzy populacjami uniemożliwiło potwierdzenie, że 

grupa 11 odpowiada grupie V w populacji Wt10245 x Wt11238 (przedział r - tl). Drugi 

konserwatywny locus pojawił się w grupie II (zawartość galaktinolu, zawartość 

oligosacharydów i całkowita zawartość cukrów), ale w innym przedziale niż w populacji 

Wt10245 x Wt11238.  

 Rejony powtarzające się, warunkując różne cechy to: II (afp15h – a) – sprawność aparatu 

fotosyntetycznego (2012) i zawartość oligosacharydów w nasionach (2012), VI A 

(Pis_GEN_16_2_1-afp14h) – sprawność aparatu fotosyntezy 2011 – 12 i sztywność 2008. Z 

punktu widzenia selekcji najbardziej interesujące są 2 markery – 1 morfologiczny a  i 1 typu 

SNP - Pis_GEN_16_2_1. 

Mapowanie genetyczne dla grochu prowadzono z wykorzystaniem puli starterów SSR. 

Przetestowano 102 markery typu SSR w liniach rodzicielskich populacji mapującej Wt10245 

x Wt11238. 32 markery wykazały polimorfizm. 16 markerów zostało umieszczonych w 

istniejących grupach sprzężeń. 

Mierniki realizacji zadania: 

1. publikacja, 

Gawłowska M., Lahuta L., Święcicki W., Krajewski P. 2014. Variability in the 

oligosaccharide concentration in seeds of the mapping population of pea (Pisum sativum L). 

(Special Issue Legumes). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 50:…. 

2. prezentacja wyników na konferencji międzynarodowej,  

Gawłowska M., Święcicki W., Knopkiewicz M., Boros L. 2013. Localization of lodging and 

stem stiffness loci on Wt10245 × Wt11238 pea map (Pisum sativum L.). First Legume 

Society Conference, 9-11 May 2013, Novi Sad, Serbia. Abstract Book: 149. 


