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LINIE PSZENICY Z DODANYMI CHROMOSOMAMI ZYTA 

W liniach addycyjnych do pszenicy dodano pojedyncze chromosomy 

żyta. Dlatego ważną rzeczą jest poznanie morfologii chromosomów żyta 

oraz systemów ich klasyfikacji. 

W genomie żyta jest 7 chromosomów, różniących sie długością, poło- 

żeniem centromeru, indeksem ramion tj. stosunkiem ramienia dłuższego 

do krótszego oraz obecnością lub brakiem wtórnych przewężeń. Morfo- 

logię chromosomów żyta opisał po raz pierwszy w 1942 roku Gotoh [21]. 

W latach następnych szereg autorów badało morfologię chromosomów 

żyta stosując różne systemy oznaczeń. Najczęściej analizowano morfo- 

logię chromosomów mitotycznych. W 1952 roku Lima-de-Faria [27] prze- 

prowadził dokładną analizę chromosomów żyta w stadium pachytenu. 

Morfologię chromosomów żyta Dakold opracował Bhattacharyya i Jen- 

kins [6]. Evans i Jenkins [15] analizowali morfologię chromosomów żyta 

w liniach addycyjnych pszenicy Kharkov. 

Riley i Chapman [37] analizowali morfologię chromosomów żyta King 

II w liniach addycyjnych pszenicy odmiany Holdfast. Do oznaczenia chro- 

mosomów zastosowali cyfry rzymskie. Chromosom II w nomenklaturze 

Rileya podobnie jak u Levitsky'ego [26] jest jąderkotwórczy. Chromoso- 

my Ii IV w oznaczeniu Riley'a i Chapmana korespondują z VI i IV w sy- 

stemie Evansa i Jenkinsa. 

W roku 1962 szczegółową analizę morfologii chromosomów żyta przed- 

stawił Heneen [18]. Badania dotyczyły linii wsobnych żyta. Autor iden- 

tyfikował chromosomy na podstawie długości względnej, indeksu ramion 

oraz wtórnych przewężeń i oznaczył je cyframi arabskimi od 1 do 7. 

Sears [44] analizował morfologię chromosomów żyta Imperial w li- 

niach addycyjnych pszenicy Chinese Spring. Chromosomy żyta oznaczył 

dużymi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F, G). 

W systemie Sybengi i Woltersa [46] chromoosmy były określone cy- 

frami od I do VII. | 

Po wprowadzeniu techniki Giemsy do barwienia heterochromatyny 

Darvey i Gustafson [11] zaproponowali nowy system identyfikacji chro- 

mosomów żyta. W systemie tym za stawe Przyjęto homeologię chro- 

mosomów żyta i pszenicy. Chromo ofay oznaczon od 1R do 7R. 

M inw Doth 1 "a ks 5 FA Cc 2472 

   



4 | M. Chrząstek 
  

Chromosomy 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R w klasyfikacji Darvey'a 
i Gustafsona korespondują odpowiednio z chromosomami H-7, H-1, H-2, 
H-4, H-6, H-5, H-3 w systemie Heneena [50]. 

Na podstawie wielkości, rozmieszczenia prążków terminalnych i in- 
terkalarnych oraz długości i położenia centromeru zidentyfikowano 7 
chromosomów żyta Dańkowskiego Złotego [9, 28]. 

Darvey i Gustafson [11] wykorzystując technikę Giemsy identyfiko- 
wali chromosomy żyta Dakold, Imperial, King II i Petkus dodane do róż- 
nych odmian pszenic. 

Tabela 

Porównanie różnych systemów klasyfikacji chromosomów żyta z nomenklaturą 
zaproponowaną przez Darve'a i Gustafsona (1975) 

  

Grupy homeologiczne chromosomów 
  

    

    

  

Linie addycyjne | | 
1R 2R | 3R 4R 5R 6R TR 

Chinese Spring—Imperial E B G C/D* A Е D/C* 
Holdfast—King II V III VI/VII* IV I II VII/VI* 
Kharkov—Dakold VII II I У УТ IV III 
FEC 28—Petkus F D С А Е а В* 
  

* — chromosomy translokowane 

Schlegel i Mettin [41] podają klasyfikację chromosomów żyta w 4 se- 
riach linii addycyjnych (tab.). Odnoszą różne systemy oznaczania chro- 
mosomów żyta do nomenklatury zaproponowanej przez Darvey'a i Gus- 
tafsona [11]. 

W marcu 1982 roku pod kierunkiem dr Sybengi odbyło się robocze 
spotkanie na temat nomenklatury chromosomów żyta, wzorów prążko- 
wania, homeologii i map genetycznych. Na tym spotkaniu zaproponowano 
aby serię linii addycyjnych Chinese Spring — Imperial uznać jako stan- 
dard dla opisu chromosomów żyta. Ziarniaki linii addycyjnych oraz żyta 
Imperial zostały rozesłane do placówek badawczych gdzie porównywano 
układy prążków heterochromatynowych na chromosomach żyta w liniach 
addycyjnych i w formie' wyjściowej. Kariotyp chromosomów żyta opisał 
Gustafson [47]. 

Linie pszenicy z dodanymi chromosomami żyta uzyskali: Riley i Cha- 
pman [37], Evans i Jenkins [15], Sears [44], Darvey i Gustafson [11]. 

Linie addycyjne otrzymuje się najczęściej poprzez krzyżowanie psze- 
nicy z żytem a mieszańce o zdwojonej liczbie chromosomów zapyla się 
wstecznie pyłkiem pszenicy.



Linie pszenicy z dodanymi chromosomami zyta ‘ 5 
  

Pierwsza wzmianka o udanej addycji chromosomów żyta do pszenicy 

zwyczajnej pochodzi z roku 1924 [25]. Addycję tę określono jako „hairy 

neck”. 
W 1938 roku Katterman [22] donosiła również o pszenno-żytniej addy- 

cji obejmującej chromosom 5R — „hairy neck”. 

O'Mara [31, 32] otrzymał 3 disomiczne linie addycyjne pszenicy Chi- 

nese Spring z chromosomami diploidalnego żyta. Opisana przez autora 

metoda polegała na uzyskiwaniu alloploidalnych mieszańców. W tym celu 

pszenicę zwyczajną (T. aestivum, 2n=42) krzyzowano z zytem (S. cereale, 

2n=14) i w mieszańcach F, podwajano liczbę chromosomów. Następnie 

alloploidalne mieszańce krzyżowano wstecznie z pszenicą. W wyniku tego 

powstawały rośliny 49-chromosomowe, które miały 42 chromosomy psze- 

nicy oraz genom żyta. Rośliny 49-chromosomowe krzyżowano ponownie 

z pszenicą heksaploidalną. W potomstwie liczba chromosomów wahała 

się od 42 do 49. W czasie mejozy chromosomy żyta roślin 49-chromoso- 

mowych rozchodziły się losowo, w wyniku czego ich liczba w gametacn 

wynosiła od 0 do 7. Po zapłodnieniu 22-chromosomowej komórki jajo- 

wej (21 chromosomów pszenicy) uzyskiwano rośliny 43-chromosomowe 

mające-pełny zestaw chromosomów pszenicy i jeden chromosom żyta. 

Z kolei rośliny 43-chromosomowe zapylano własnym pyłkiem. 

"Riley i wsp. [34, 35, 37] otrzymali linie addycyjne pszenicy Holdfast 

z dodanymi chromosomami żyta King II. Metoda zastosowana do otrzy- 

mania linii addycyjnych różniła się nieco od metody proponowanej przez 

O'Marę [31]. Autorzy krzyżowali 28-chromosomowe mieszańce haploi- 

dalne z pszenicą Holdfast. W ten sposób uzyskali jedną heptaploidalną 

roślinę o 49 chromosomach. O? Mara haploida o 28 chromosomach trak- 

tował kolchicyną, a następnie oktoploidalne Triticale krzyżował z psze- 

nicą. | | 

Riley i Chapman [37] podają charakterystykę morfologiczną roślin 

oraz chromosomów dodanych do pszenicy Holdfast. W linii z dodanym 

chromosomem I (5R) autorzy obserwowali omszenie dokłosia (cecha ro- 

dzajowa typowa dla żyta). Rozmieszczenie i intensywność omszenia były 

identyczne jak w życie. W porównaniu z pszenicą Holdfast, linie z doda- 

"nym chromosomem II (6R) miały w początkowym okresie wegetacji 

sztywniejsze źdźbło, krótsze, szersze, ciemniejsze, ustawione prawie pio- 

"nowo liście. Kłosy były dłuższe stożkowate, a plewki tępo zakończone. 

Ziarniaki były drobniejsze niż w pszenicy, czerwono wybarwione. Chro- 

mosom II (6R) żyta King II wnosił do pszenicy odporność na mączniaka 

i rdzę żółtą. Rośliny z dodaną parą chromosomów III (2R) odznaczały się 

intensywnym krzewieniem. W porównaniu z pszenicą Holdfast rośliny 

odróżniały się bardzo wąskimi liśćmi, cienkimi i wiotkimi źdźbłami. Sło- 

ma miała kolor ciemnoczerwony. Okres wegetacji tych roślin był dłuższy
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niż pszenicy. Kłosy były wąskie, cienkie miały także długie, twarde i wąs- 

skie piewy. Często obserwowano pomarszczenie ziarniaków. Rośliny z do- 

danym chromosomem III (2R) miały bardzo niską płodność. Rośliny te 

odznaczały się odpornością na niektóre rasy mączniaka. Dojrzałe rośliny 

z dodaną parą chromosomów IV (4R) były znacznie wyższe niż pszenica 

Holdfast. Kłosy tych roślin były dłuższe niż pszenicy, stożkowate, luźne 

przy: podstawie. Często występowały dodatkowe kłoski. Ziarniaki w po- 

równaniu z pszenicą były krótsze, płaskie i miały nieregularny kształt. 

Barwa ziarniaków czerwona ale pigmentacja mniej wyraźna niż przy 

addycji chromosomu II (6R). 

W latach następnych autorzy otrzymali kolejne monosomiczne i di- 

somiczne linie oddycyjne pszenicy Holdfast. W 4 disomicznych liniach 

addycyjnych z dodanymi chromosomami żyta King II II(6R), III(2R), 

IV(4R), V(1R) oraz 5 monosomicznymi I(5R), II(6R), III(2R), IV(4R), V(1R) 

analizowali mejozę i płodność roślin. Cechy fenotypowe były wyrażane 

słabiej lub mocniej w zależności od tego czy była to addycja monoso- 

miczna czy disomiczna. Generalnie cechy dostrzegalne przy addycji mo- 

nosomicznej były potęgowane przy disomicznej. Ponadto oznaczyli roz- 

kład liczby chromosomów w potomstwie monosomicznych i disomicznych 

linii addycyjnych 
Riley i Ewart [36, 38] analizowali zawartość i skład aminokwasowy 

białka w liniach addycyjnych Holdfast — King II oraz w formach wyjś- 

ciowych. W ziarniakach pszenicy Holdfast było 15,4% białka. Największy 

wzrost procentowej zawartości białka notowano przy disomicznej addycji 

chromosomu II (6R). W ziarniakach linii z chromosomem V (1R) procen- 

towa zawartość białka była taka sama jak w pszenicy Holdfast. Chromo- 

somy żyta miały duży wpływ na skład aminokwasowy białka. Njbardziej 

interesujące zmiany obserwowali przy dodaniu chromosomu I (5R) żyta. 

W porównaniu z pszenicą w tej linii obserwowano wzrost zawartości lizy- 

ny, cystyny i arginimy a zmniejszenie zawartości kwasu glutaminowego. 

Analizując rozwój zarodka w pszenicy, życie oraz w liniach addycyj- 

nych Bennet i wsp. [2] wykazali znaczny wpływ chromosomów żytnich 

na tempo wzrostu komórek embrionalnych. W obecności żytnich chro- 

mosomów podziały komórkowe przebiegały wolniej, przy czym tempo 

rozwoju zależało od tego, który chromosom został dodany do zestawu 

chromosomów pszenicy. Po 72 godzinach od zapylenia zarodek pszenicy 
zawierał średnio 40 komórek, natomiast w obecności chromosomu 1R — 

14,5. Najmniejszy wpływ na podziały komórek zarodkowych miał chro- 

mosom 2R. | 

Evans i Jenkins [15] oraz Bhattacharyya, Evans i Jenkins [6] doda- 

wali do pszenicy Kharkov M.C.22 pary lub pojedyncze chromosomy żyta 

Dakold. Przy tworzeniu linii addycyjnych wykorzystali metodę O’Mary.
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Spośród 760 roślin otrzymanych z samozapylenia 43-chromosomowych 

roślin, wyselekcjonowali 34 disomiczne linie addycyjne. Autorzy opisali 

[15] morfologię 3 monosomicznych i disomicznych linii addycyjnych oraz 

porównali je z pszenicą Kharkov M.C.22. Wszystkie analizowane linie 

miały słomę krószą niż pszenica. Stwierdzono, że chromosom VI (5R) ma 

zdecydowanie ujemny wpływ na krzewienie i płodność roślin. Wszystkie 

analizowane monosomiczne i disomiczne linie addycyjne miały niższą 

płodność niż pszenica Kharkov M.C.22. Autorzy obserwowali zmiany 

w morfologii chromosomu V (4R) i VII (1R) po dodaniu do pszenicy. W li- 

niach addycyjnych długość chromosomu V (4R) była taka sama jak w od- 

mianie Dakold. Zmieniał się natomiast indeks ramion. W formie rodzi- 

cielskiej wynosił 1,50 a w disomicznej linii addycyjnej 1,29. Chromosom 

VII (1R) miał podobną długość i indeks ramion jak w życie. W linii ad- 

dycyjnej wtórne przewężenie było prawie niewidoczne. 

Sears [44] otrzymał 6 linii addycyjnych pszenicy Chinese Spring z do- 

danymi chromosomami żyta Imperial. Driscoll i Sears [12] w chromoso- 

mie F (6R) żyta Imperial, dodanym do pszenicy Chinese Spring zloka- 

lizowali gen odpowiedzialny za syntezę esterazy. Krótkie ramię tego 

chromosomu było jąderkotwórcze a długie miało submedialne przewę- 

żenie. Gen odpowiedzialny za syntezę esterazy znajdował się w 3/4 dłu- 

gości dłuższego ramienia. 

Chang, Kimber, Sears [8] analizowali linie addycyjne pszenicy — Chi- 

nese Spring z chromosomem 5R pochodzącym z 15 odmian żyta. Autorzy 

ci wybrali chromosom 5R nie przypadkowo, był on bowiem dobrym cyto- 
logicznym (wyraźne wtórne przewężenie na długim ramieniu) oraz gene- 

tycznym markerem („hairy peduncle”). Trudno było otrzymać z roślin 

43-chromosomowych formy z dodaną parą chromosomów żyta. Powstały 

one tylko w 1,3% roślin. Rośliny z dodaną parą chromosomów 5R były 

wcześniejsze, miały zbity kłos, ponadto występowało u nich omszenie 

dokłosia. 

Szczerbakow [48] wykazał, że chromosom II (6R) żyta wnosi do psze- 

nicy zwyczajnej odporność na mączniaka i rdzę. Gen odporności na Puc- 

cinia striformis znajduje się na długim ramieniu tego chromosomu. Rów- 

nież dodanie do pszenicy chromosomu III (7R) żyta zwiększa jej odpor- 

ność na mączniaka. Linia addycyjna pszenicy Chinese Spring z chromo- 

somem 3R żyta Imperial jest odporna na rdzę źdźbłową. Reakcję linii na 

rasę 21-1, 2, 3 tego grzyba ocenia się jako zero. 

Bergman, Maan [4] analizowali komplet disomicznych linii addycyj- 

nych pszenicy Chinese Spring z chromosomami żyta Prolific. Autorzy 

badali zarówno linie z cytoplazmą żyta jak i pszenicy. W chromosomach 

3R, 6R, CR (4/R) zlokalizowali geny odpowiedzialne za syntezę esterazy. 

Prace Tanga i Harta [49] wykazały, w jaki sposób izoenzymy mogą
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być wykorzystane jako markery dla chromosomów żyta w liniach ad- 
dycyjnych serii Chinese Spring — Imperial, liniach substytucyjnych 
i w Triticale. Zymogramy sporządzone dla poszczególnych enzymów w li- 
niach 3R, 6R, CR (4R) i DR (7R) różniły się od zymogramów w pszenicy 
Chinese Spring, natomiast nie stwierdzono różnie w przypadku linii 1R, 
2R, 5R. Na chromosomach 3R, 6R, CR (4R), DR (7В) за zlokaligowane geny 
które biorą udział w produkcji jednej lub więcej form enzymów GDT 
(transaminaza), ADH (dehydrogenaza), ASPH (fosfataza). 

Darvey [10] badał wpływ chromosomów żyta na pomarszczenie ziar- 
niaków w 3 seriach linii addycyjnych (Chinese Spring — Imperial, Hold- 

fast — King II, Kharkov — Dakold). Wyniki badań wykazały, że wszyst- 
kie chromosomy żyta z wyjątkiem 2R miały mniejszy lub większy 

wpływ na pomarszczenie ziarniaków.. Geny główne odpowiedzialne za 

pomarszczenie znajdowały się na długich ramionach chromosomów 4R/7R 
i 5R oraz na 6R. Chromosom 4R/7R zdecydowanie wpływał na złe wy- 

kształcenie ziarna w seriach linii addycyjnych Holdfast — King II i Khar- 

kov — Dakold. Wpływ chromosomu 6R był jednakowy we wszystkich 
trzech seriach. 

Stosowanie orceiny w badaniach cytologicznych nie zawsze pozwalało 
na identyfikację chromosomów. Nowy etap rozpoczął się z chwilą zasto- 

sowania metody różnicowego barwienia chromosomów. Darvey i Gustaf- 

son [11] analizowali za pomocą techniki Giemsy 4 serie linii addycyj- 

nych: Chinese Spring — Imperial, Holdfast — King II, Kharkov — Da- 

kold, FEC 28 (Frontana X Etoile de Choisy) — Petkus oraz formy z któ- 

rych te linie były wyprowadzone. Chromosomy 1R, 3R, 4R/7R, 5R, 6R mia- 

ły podobny wzór prążkowania i morfologię we wszystkich seriach linii 

addycyjnych. Pozostałe dwa chromosomy w poszczególnych seriach wy- 
kazywały wyraźne różnice. W przypadku chromosomów 2R i 7R/4R 

stwierdzono polimorfizm objawiający się w prążkowaniu, indeksie ramion 
„i długości chromosomu. Gen lub geny odpowiedzialne za pomarszczenie 
ziarniaków znajdowały się na długim ramieniu chromosomu 4R/7R w se- 

rii Holdfast — King II. 

Singh i Robbelen [45] analizowali linie addycyjne pszenicy Holdfast 

z dodanymi chromosomami żyta King II przy zastosowaniu klasycznej 
metody barwienia i techniki Giemsy. Porównywali indeks ramion chro- 
mosomów żyta w liniach addycyjnych i u odmiany King II. W liniach 
III (2R) i VI (3R) chromosomy żyta miały wyraźnie większy indeks niż 

w odmianie King II. Indeks ramion dla chromosomu III (2R) odmiany 
King II wynosił 1,62 podczas gdy w linii addycyjnej 2,38. Dla chromoso- 
mu VI (3R) indeks ramion u odmiany King II wynosił 1,14 a w linii ad- 

dycyjnej 1,54. Podczas barwienia Giemsą autorzy stwierdzili brak telo- 

merycznych prążków na krótkich ramionach obu chromosomów. Chromo-



Linie pszenicy z dodanymi chromosomami zyta 9 

somy III (2R) i VI (3R) odmiany King II miały intensywnie wybarwione 

prążki na krótkich ramionach. Ubytek telomerycznej heterochromatyny 

stwierdzono również na długim ramieniu chromosomu VII (7R). W po- 

równaniu z odmianą King II w linii addycyjnej indeks ramion nie ulegał 

wyraźnym zmianom. 

Wprowadzenie do pszenicy poszczególnych chromosomów żyta powo- 

duje zaburzenia w jądrach bielma. Bennett [1, 2, 3] analizował częstotli- 

wość aberacji jądrowych we wczesnych stadiach rozwoju endospermu 

oraz zawartość 4C DNA w 7 disomicznych liniach addycyjnych Hold- 

fast — King II. Trzy spośród siedmiu chromosomów żyta w liniach addy- 

cyjnych charakteryzowały się delecją. Były to chromosomy III (2R), VI 

(3R)), VII (7R). Delecje dotyczyły ubytku fragmentów dużych telomery- 

cznych prążków z krótkich ramion chromosomów III (2R) i VI (3R) oraz 

z długiego chromosomu VII (7R). Autor porównywał występowanie abe- 

racji jądrowych w bie!lmie linii addycyjnych z delecją heterochromatyny 

i bez delecji. Stwierdził, że procentowy udział aberantów jądrowych w li- 
niach z delecją wahał się od 0,13 do 0,28 (średnio 0,20) podczas gdy w li- 

niach bez delecji od 0,51 do 2,75 (średnio 1,40). Ponadto autor oznaczył 

w liniach addycyjnych zawartość 4C DNA. Zawartość 4C DNA wahała 

się od 3,83 w linii III (2R) do 4,96 w linii VI (3R). Stwierdzono istotne 

różnice w zawartości 4C DNA pomiędzy liniami a także pomiędzy rośli- 

nami w obrębie linii. Największą zmienność w zawartości 4C DNA stwier- 

dzono w linii II (6R). Aberacje nie były związane z ogólną zawartością 

DNA w dodanym chromosomie, lecz z obecnością specyficznych bloków 

telomerycznej heterochromatyny. Autor wykazał, że w obszarach z ter- 

minalną heterochromatyną miało miejsce opóźnienie replikacji DNA. 

Wskutek tego występowały liczne aberacje jądrowe a przede wszystkim 

tworzyły się mosty chromatynowe. Zakłócenia w podziałach mejotycz- 

nych są jednym z czynników odpowiedzialnych za pomarszczenie ziar- 

niaków. 

Gustafson, Evans, Josifek [17] barwili Giemsą chromosomy żyta 5. 

montanum w linii addycyjnej z dodanym chromosomem G. Obserwowa- 

no utratę terminalnego prążka na krótkim ramieniu. 

Bernard [5] analizował morfologię i cechy rolnicze 6 linii addycyjnych 

wyprowadzonych z krzyżowania wstecznego oktoploidalnego Triticale 

FEC 28 (pszenica Frontana X Etoile de Choisy) X żyto Petkus z pszenicą. 

W potomstwie roślin z drugiego wstecznego krzyżowania uzyskał rośli- 

_ ny, które w mejozie tworzyły 21 biwalentów pszennych i 1 biwalent 

z dedanych chromosomów żyta. Trzy linie charakteryzowały się wysoką 

stabilnością cytogenetyczną, jedna była bardzo niestabilna. Żadna z linii 

nie miała takiej zdolności do krzewienia jak pszenżyto FEC 28. W po- 

tomstwie dwóch linii obserwowano wyższy procent hypoploidów niż w po-
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zostałych czterech. W potomstwie samozapylanych roślin 43-chromoso- 

mowych było najwięcej o 42 chromosomach a znacznie mniej 43 i 44- 

-chromosomowych. 

Znane są również próby wykorzystania pszenic tetraploidalnych do 

wyprowadzenia linii addycyjnych [43]. Gotubowska [16] podaje, że ze 

względu na lepsze krzyżowanie łatwiej jest uzyskać linie pszenicy hek- 

saploidalnej z dodanymi chromosomami żyta niż tetraploidalnej. Według 

Krolova [24] krzyżowalność pszenic heksaploidalnych z żytem może być 

nawet gorsza niż tetraploidalnych. Jeśli jednak uwzględnić procent na- 

sion mieszańcowych zdolnych do kiełkowania to może on być średnio 

12 razy większy w mieszańcach z heksaploidalną pszenicą aniżeli tetra- 

proidaina. 

Pradhaka i Ruikar [33] wyprowadzili linię addycyjną pszenicy tetra- 

ploidalnej odmiany Jaya z ditelocentrycznym chromosomem G żyta Im- 

perial. Chromosom G żyta Imperial (wg Searsa) zawiera gen lub geny 

kontrolujące odporność na rdzę źdźbłową. Wg nomenklatury Darvey'a 

i Gustaifsona chromosom ten oznaczony jest jako 3R. Ditelocentryczna 

linia addycyjna (21p + 3R) była krzyżowana z pszenicą tetraploidalną. 

W wyniku dwóch kolejnych krzyżowań wstecznych uzyskano rośliny za- 

wierające 14 biwalentów pszenicy -- 1 telocentryczny chromosom żyta. 

Autorzy stwierdzili niską transmisję dodanego monoelocentyrcznego chro- 

mosomu żyta (13,66%). Wszystkie rośliny z dodanym chromosomem żyta 
były odporne na rdzę źdźbłową. 

Yashvir i Kesevan [51] indukowali translokacje pomiędzy chromoso- 

mami pszenicy T. durum odmiany Raj 911, a chromosomami żyta Bron- 

co 90 poprzez napromieniowanie ziarniaków w 5 monosomicznych i 7 di- 

somicznych liniach adadycyjnych. 

Dotychczas otrzymano wiele serii linii addycyjnych w których biorcą 

chromosomu obcego była pszenica Schlegel [39] zwrócił uwagę, że psze- 

nica mogłaby też być źródłem genów dla poszerzenia zmienności gene- 
tycznej żyta. Według tego autora można to osiągnąć poprzez dodanie 

chromosomów pszenicy do żyta. Materiałem wyjściowym była pszenica 

Chinese Spring i żyto Petka. Mieszańce F, krzyżowano wstecznie z żytem 

a z potomstwa selekcjonowano rośliny 15-chromosomowe, które w swoim 

genomie miały 14 chromosomów żyta i 1 dodany pszenicy. W roślinach 

tych przeprowadzono obserwacje fenotypowe i analizy cytologiczne za 

pomocą techniki Giemsy. Liczbę chromosomów podwajano przez trakto- 

wanie kolchicyną lub powtórne zapylanie. W BC; spośród 6 roślin 2 15- 

-chromosomowe były monosomicznymi liniami addycyjnymi. Stosując te- 
chnikę różnicowego barwienia stwierdzono w nich obecność 14 cv omo- 

somów żyta i 1 chromosom pszenicy, prawdopodobnie z genomu D. Ana- 

lizując przebieg mejozy autor stwierdził obecność w każdej komórce uni-
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walentu oraz stosunkowo dużą częstotliwość triwalentów i kwadriwalen- 

tów. Ze względu na to, że identyfikacja dodanych chromosomów pszenicy 

była niemożliwa zwykłymi metodami cytologicznymi, próbowano porów - 

nywać wzory izoenzymów w liściach za pomocą elekroforezy na żelu 

poliakrylamidowym. Pierwotne mieszańce pszenicy z żytem były niemal- 

że sterylne. Osadzanie ziarniaków po krzyżowaniu wstecznym wynosiło 

od 0,1% do 0,2% na kłosek, dopiero przy otwartym zapyłaniu liczba płod- 

nych kwiatków wzrastała do 40—60'0. Rośliny z dodanym chromosomem 

pszenicy w porównaniu z żytem Petka były niższe i znacznie podatniej- 

sze na mączniaka. Charakteryzowały się mniej lub bardziej klejstoga- 

micznym kwitnieniem i sterylnością kwiatów. Rośliny z jednym doda- 

nym chromosomem były samozapylane celem uzyskania disomicznych 

linii addycyjnych. Te próby były jednak nieudane. Transmisja dodanych 

chromosomów pszenicy zarówno przez gamety męskie jak i żeńskie była 

niska i wynosiła około 15% [40]. 
— Przy otrzymywaniu linii addycyjnych pszenicy oprócz rodzaju Secale 

dużą rolę odegrały gatunki zaliczane do jej dzikich krewniaków, między 

innymi do Aegilops [23, 29, 30, 42]. 

Wytworzono również wiele serii linii addycyjnych pszenicy z chro- 

mosamami Agropyron [7, 13, 14] i Hordeum [19, 20]. 

Linie pszenicy z dodanymi chromosomami żyta wykorzystywane są do 

lokalizacji genów na chromosomach oraz substancji międzyrodzajowej. 

W Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin Akademii Rolniczej w Lubli- 

nie krzyzowano oktoploidalne pszenżyto 2n=8x=56 Grana X Dańkow- 
skie Złote z pszenicą Grana. Następnie mieszańce F, zapylano wstecznie 

pszenicą Grana. Dotychczas zidentyfikowano 3 monosomiczne (1R, 3R, 

4R) i 3 disomiczne (1R, 2R, 4R) linie addycyjne [9]. 
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