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Celem badań było określenie stabilności i zakresu zmienności cech związanych z 

produktywnością nasienną ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion u roślin 

wyselekcjonowanych z odmian kostrzewy łąkowej pochodzących z Małopolskiej Hodowli 

Roślin HBP Sp. z o.o. 

    W 2013 roku badaniami objęto klony kostrzewy łąkowej wyselekcjonowane z odmian 

hodowlanych (Cykada, Skawa, Skiba i Skra). Rośliny z dwóch doświadczeń zakończonych  

w 2011 i w 2012 roku podzielono na podstawie wczesności kłoszenia oraz udziału masy 

nasion osypanych w plonie na dwie grupy: o niskiej (po 20 roślin w 2011 i 10 roślin w 2012 

roku) oraz wysokiej (po 20 roślin w 2011 i 10 roślin w 2012 roku) skłonności do osypywania.  

Wyselekcjonowane rośliny rozklonowano uzyskując po 5 roślin  

w obrębie klonu, które wysadzono w szerokiej rozstawie 50 x 60 cm. Populacje o niskiej  

i wysokiej skłonności do osypywania zlokalizowano na dwóch poletkach w Stacji 

Doświadczalnej w Prusach k. Krakowa stosując pomiędzy nimi izolację przestrzenną.  

    Do zrealizowania zadania badawczych przewidzianych w projekcie wykorzystano materiał 

pochodzący z dwóch doświadczeń polowych (ryc. 1). 

    Przeprowadzono obserwacje występowania faz fenologicznych kłoszenia i kwitnienia 

zgodnie z metodyką OECD (1968).  

    Podjęto próbę porównania cech anatomicznych osadki ziarniaków uzyskanych z roślin o 

niskiej i wysokiej skłonności do osypywania z użyciem mikroskopu świetlnego.  

U kilku roślin charakteryzujących się niską oraz wysoką skłonnością do osypywania 

oznaczono wiechy, u których faza kłoszenia rozpoczęła się w tym samym czasie. Następnie, 

w 12 dniu (14.06) od rozpoczęcia kwitnienia, w ośmiu terminach w odstępach 2-3 dni aż do 

fazy pełnej dojrzałości ziarniaków (05.07), pobierano próby kłosków w celu sporządzenia 

preparatów mikroskopowych. 
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający sposób uzyskania materiału oraz przebieg badań 

    Zebrane kłoski utrwalano przez 24 godziny w utrwalaczu FAA (Gerlach 1972). Po 

utrwaleniu pobrano próby pojedynczych ziarniaków wraz z trzonkiem łączącym ziarniak  

z kłoskiem. Po odwodnieniu w szeregu alkoholi i potraktowaniu ksylenem ziarniaki zatopiono 

w parafinie. Bloczki parafinowe pocięto na mikrotomie rotacyjnym Zeiss RotaCur. Skrawki 

barwiono safraniną (przez 180 s.) oraz zielenią trwałą (Fast Green, przez 15 s.) stosując 

metodykę Gerlacha (1972) ze zmodyfikowanymi czasami barwienia. 

    W 20 dniu od rozpoczęcia fazy kwitnienia zmierzono wysokość roślin. Zbiór całych roślin 

o wysokiej i niskiej skłonności do osypywania przeprowadzono po około 40 dniach od 

rozpoczęcia fazy kłoszenia roślin poszczególnych genotypów – termin zbioru ustalano 

indywidualnie dla każdego genotypu. W okresie od 01.07 do 8.07.2013 zebrano po 3 rośliny 

w obrębie klonu, u większości genotypów pominięto rośliny brzeżne. 

    W dniu zbioru umieszczano całe rośliny w pozycji pionowej w uchwycie zmodyfikowanej 

wytrząsarki laboratoryjnej, w której stworzono warunki indukujące osypywanie nasion  

 i wytrząsano przez 90 s. Osypane nasiona doczyszczono i oznaczono ich masę. 

    Ocenę stopnia dojrzałości wiech przeprowadzono metodami bezpośrednimi i pośrednimi. 

Próbę 15 wiech reprezentującą każdą z 3 roślin genotypu poddano ocenie dojrzałości metodą 

bezpośrednią – na podstawie zabarwienia wiechy i jej dokłosia zgodnie ze zmodyfikowaną 

skalą Andersena (1981): 
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1 stopień dojrzałości – osadka i dokłosie zielone, 

2 stopień dojrzałości – osadka i górna część dokłosia żółte, 

3 stopień dojrzałości – osadka i dokłosie żółte. 

    Następnie do oceny dojrzałości zastosowano metodę pośrednią opartą na komputerowej 

analizie obrazu, w której mierzono zabarwienie górnego odcinka dokłosia z wykorzystaniem 

zestawu komputerowego składającego się ze skanera, komputera PC oraz programu 

MultiScan 12.07.  

    Po przeprowadzeniu indukcji osypywania oraz oceny dojrzałości owocostanów oznaczono 

liczbę wiech na roślinie i zmierzono długość 5 losowo wybranych wiech. Wszystkie wiechy 

uzyskane z rośliny omłócono na młocarni do pojedynków po około 3 tygodniach od zbioru, 

omłócone nasiona doczyszczono i oznaczono ich masę. 

    Dla doświadczenia w pierwszym roku użytkowania założonego w 2012 roku 

przeprowadzono obserwacje zgodne z podaną metodyką, za wyjątkiem obserwacji 

mikroskopowych oraz komputerowej analizy obrazu. 

   Plon nasion omłóconych i osypanych przeliczono na 100 wiech. Na podstawie liczebności 

wiech przyporządkowanych do danego stopnia dojrzałości obliczono średni stopień 

dojrzałości (SSD) na podstawie wzoru: 

 

   Stabilność analizowanych cech oceniono dla doświadczeń przeprowadzonych w bieżącym 

roku stosując współczynnik zmienności (V) oraz współczynnik korelacji wewnątrzklasowej 

(rw). Dodatkowo na podstawie wyników obserwacji pochodzących z doświadczeń 

finansowanych przez MRiRW w latach 2009-2011 (pierwszy etap selekcji) oraz wyników 

uzyskanych z doświadczenia w pierwszym (2012) i drugim roku (2013) użytkowania (drugi 

etap selekcji) oszacowano z użyciem współczynnika korelacji wewnątrzklasowej (rw) 

powtarzalność cech dostarczającą informacji o stabilności. 

 

    Wyniki badań przeprowadzonych dla 40 klonów (miernik zadania) w drugim roku 

użytkowania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 

1. W populacji o wyższej skłonności do osypywania obserwowano wcześniejsze 

wystąpienie faz kłoszenia oraz kwitnienia (o 0,8 dnia) i jednocześnie lepszą 

synchronizacją roślin w przebiegu tych faz. Przeciętna wysokość roślin i liczba 

wykształconych pędów generatywnych w tej populacji były również wyższe, 

odpowiednio o 4 i 30%. 
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2. Klony o niskiej skłonności do osypywania posiadały istotnie dłuższe wiechy, których 

udział w długości pędu był o 14% wyższy w porównaniu do populacji o przeciwnych 

właściwościach. 

3. Średni stopień dojrzałości wiech podczas zbioru był podobny w obu populacjach  

i podlegał niewielkiej zmienności. Analiza obrazu wykazała o blisko połowę wyższy 

udział barwy charakterystycznej dla niedojrzałych wiech w powierzchni obrazu 

dokłosia klonów podatnych na osypywanie. 

4. W populacji genotypów o niskiej skłonności do osypywania stwierdzono o około 10% 

wyższy plon nasion, a także o ponad 1/3 niższy udział nasion osypanych w plonie 

ogólnym.  

5. Analiza budowy anatomicznej osadki ziarniaków wykazała wzrastającą wraz  

z dojrzewaniem nasion liczbę martwych komórek otoczonych grubą ścianą 

komórkową, powodujących prawdopodobnie zmniejszenie elastyczności połączenia 

pomiędzy ziarniakiem a kłoskiem.  

6. Zaobserwowano różnicę w budowie anatomicznej tkanek osadki ziarniaka pomiędzy 

16 a 20 dniem po zapyleniu. U genotypów o niskiej skłonności do osypywania 

zewnętrzne tkanki osadki zbudowane były głównie z cienkościennych komórek 

wypełnionych treścią komórkową. U genotypów o wysokiej skłonności do 

osypywania zaobserwowano zaawansowany proces lignifikacji w tych terminach. W 

20 dniu od zapylenia proces lignifikacji przebiegał podobnie u obydwu populacji. 

7. Brak współzależności pomiędzy wskaźnikami dojrzałości wiech a udziałem nasion 

osypanych w populacji o niskiej skłonności do osypywania może wskazywać na 

genetyczne uwarunkowanie odporności na to zjawisko w tej populacji. 

8. Rośliny badane w 2013 roku, wchodzące w skład klonów obu populacji wykazały 

istotne podobieństwo pod względem niemal wszystkich analizowanych cech 

związanych z produktywnością nasienną. Wyższe współczynniki korelacji 

wewnątrzklasowej wystąpiły w ocenie roślin o wysokiej skłonności do osypywania. 

9. Analiza stabilności z uwzględnieniem selekcji przeprowadzonej w latach 2009-2011,  

w wyniku której utworzono populację badaną w latach 2012-2013, pozwoliła na 

wskazanie kilku genotypów, u których wystąpiły istotne współczynniki korelacji 

wewnątrzklasowej większości cech, w tym przebiegu faz fenologicznych oraz masy  

i udziału nasion osypanych. Wskazanie takich genotypów potwierdza skuteczność 

przeprowadzonej selekcji rozbieżnej. 
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Dodatkowo zbadano populacje 20 klonów pochodzących z selekcji przeprowadzonej w 2012 

roku, dla których można sformułować następujące wnioski: 

 

1. Populacja genotypów o wyższej skłonności do osypywania charakteryzowała się 

wcześniejszym wystąpieniem faz kłoszenia i kwitnienia, odpowiednio o 1,5 oraz 2,5 

dnia w porównaniu do populacji o niskiej skłonności do osypywania. 

2. Liczba wytworzonych pędów generatywnych była o blisko 10% wyższa u klonów 

podatnych na osypywanie, jednocześnie przy podobnej w obu populacjach długości 

wiech (19,9 cm) jej udział w długości pędu był niższy u roślin odpornych na 

osypywanie.  

3. Średnia dojrzałość wiech oraz zmienność tej cechy w obu populacjach były podobne. 

Wyższy o 12% plon nasion omłóconych przy jednocześnie niższym udziale masy 

nasion osypanych stwierdzono w populacji o niskiej skłonności do osypywania.   

4. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy udziałem nasion osypanych a udziałem 

wiech w najwyższym stopniu dojrzałości i średnim stopniem dojrzałości. W populacji 

roślin o niskiej skłonności do osypywania takie współzależności nie wystąpiły,  

co może potwierdzać genetyczne uwarunkowanie odporności na osypywanie w tej 

populacji.  

5. Ocena powtarzalności wyników obserwacji wykazała wyższe podobieństwo roślin  

w obrębie klonów o niskiej skłonności do osypywania pod względem większości 

analizowanych cech związanych z produktywnością nasienną. 

 


