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Celem pracy było wyselekcjonowanie roślin 
rzepaku ozimego przydatnych do uprawy na 
glebach o podwyższonym zasoleniu solami 
metali ciężkich. W kulturach zarodkowych 
testowano odporność na sole siarczanowe, 
azotanowe i chlorkowe miedzi (Cu) i kadmu 
(Cd). Materiał badawczy stanowiły zarodki 
odmian LEO i MAR, rodu MAH 789 oraz 
mieszańcowe zarodki F1 powstałe z krzyżowań 
zwrotnych trzech uprzednio wymienionych 
form. Zarodki hodowano na podstawowej 
pożywce Murashige i Skoog'a (MS) (pożywka 
kontrolna) i na pożywce MS z dodatkiem różnej 
ilości soli Cd i Cu. Sole Cd dodawane były do 
pożywki w ilości 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 lub 30,0 µM. 
Sole Cu dodawane były w stężeniach 10x 
niższych w porównaniu z solami Cd. Testowane 
genotypy wykazały zróżnicowaną reakcję na 
obecność soli metali ciężkich w pożywce, przy 
czym zarodki mieszańcowe wykazywały wyższą 
odporność niż formy rodzicielskie. 

The aim of this work was to select of winter 
oilseed rape plants useful for cultivation on the 
soils with increased content of heavy metal salts. 
In embryo cultures the resistance to nitrate, 
sulphate and chloride salts of Cu and Cd was 
tested. The used materials consist embryos of 
two cultivars (Leo and Mar) and one strain (Mah 
789) of oilseed rape and F1 hybrid embryos from 
reciprocal crosses of above mentioned forms. 
The embryos were cultured on MS basal 
medium (control) and on MS media containing 
different amount of Cd (1,0; 3,0; 5,0; 10,0 or 
30,0 µM) and Cu salts. Cu salts were added to 
MS medium with 10x lower concentration 
compared to Cd salts. Tested genotypes showed 
different response to applied heavy metal salts. 
Among the tested three genotypes of winter 
oilseed rape, cultivar Mar was the most resistant. 
Hybrid embryos were more resistant than 
embryos of parental forms. The obtained data 
indicate that lower concentrations of salts in the 
media stimulated development of tested 
embryos. Higher content of heavy metal salts 
inhibited roots growth and caused disturbances 
in development of seedlings. Cu sulphate salts 
were the most toxic. In the case of Cd salts the 
most toxic were nitrates. 
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Wstęp 

Badania prowadzone w kierunku odporności roślin uprawnych na wiele 
szkodliwych czynników, takich jak: herbicydy, susza, choroby, szkodniki, a przede 
wszystkim zasolenie oraz skażenie gleb metalami ciężkimi, zyskały w ostatnich 
latach dużą popularność i miejsce w naukowej literaturze światowej (Huang  
i Redmann 1995, Ryan i in. 1975, Suhayda i in. 1992). Zainteresowanie to wynika 
między innymi ze wzrastającego zagrożenia znacznych obszarów środowiska rolni-
czego zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz potrzeby angażowania terenów 
zdegradowanych do produkcji roślin odpornych na substancje potencjalnie toksyczne. 

W oparciu o listy rankingowe, opracowane przez międzynarodowe i krajowe 
organizacje zdrowia i ochrony środowiska (Raport Komisji Toksykologii 
Środowiskowego Komitetu Człowieka PAN 1988) oraz na podstawie badań 
indywidualnych (Marchwińska i in. 1979) ustalono, że najbardziej istotnymi 
zanieczyszczeniami obszarów rolniczych w większości przemysłowych rejonów 
kraju są metale ciężkie: ołów, kadm, miedź oraz wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (Kucharski i in. 1994). Polska znajduje się pod silną presją emisji 
gazowych (SO2, NOx) i pyłowych (m.in. metale ciężkie) pochodzących w części ze 
źródeł odległych, położonych głównie na zachód od Polski (Dobrzański 1994, 
Andrzejewski i Baranowski 1993). 

Wysoki opad siarki, azotu, metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn), w mniejszym 
stopniu pierwiastków radioaktywnych (Cs137, Cs134), a także kwaśne opady 
atmosferyczne stawiają Polskę na jednym z pierwszych miejsc w europejskim 
rankingu skażenia środowiska rolniczego (Grodzińska i in. 1997). 

Wśród tak wielu doniesień na temat skażenia środowiska glebowego, istotną 
staje się potrzeba rozwijania i praktycznego wykorzystania wyników przeprowa-
dzanych prac badawczych. Do chwili obecnej nie znaleziono skutecznego rozwią-
zania, pozwalającego na przywrócenie pierwotnej wartości glebom zanieczysz-
czonym metalami ciężkimi. 

Przewodnim celem niniejszej pracy była ocena odmian rzepaku ozimego pod 
kątem ich ewentualnej przydatności do uprawy na terenach rekultywowanych,  
o podwyższonej zawartości metali ciężkich w glebie, głównie na obszarze 
południowej Polski: w Śląsko-Krakowskim Okręgu Przemysłowym i Legnicko- 
Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. 

Materiał i metodyka 

W przeprowadzonej pracy badawczej testowano w kulturach in vitro zarodki 
rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera), odmiany LEO i MAR, rodu  
MAH 789 oraz zarodki mieszańcowe otrzymane z krzyżowań zwrotnych wyżej 
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wymienionych form. Dla większej przejrzystości prezentacji wyników, w dalszej 
części tej pracy do wszystkich trzech form rzepaku ozimego zastosowano jeden 
termin genotyp. 

Zarodki izolowano z niedojrzałych łuszczyn — po 75 zarodków z każdego 
testowanego genotypu (stadia rozwojowe zarodków od torpedy do prawie dojrza-
łego) oraz z dojrzałych nasion po uprzednim podkiełkowaniu — po 60 zarodków  
z każdego genotypu.  

Eksplantaty zarodkowe umieszczano na pożywce Murashige i Skooga (MS), 
zawierającej różne stężenia azotanu, siarczanu i chlorku miedzi (Cu) lub kadmu 
(Cd). Sole miedzi dodawano do pożywek w stężeniach: 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0; oraz 
4,0; 5,0; i 6,0 µM, natomiast sole kadmu w stężeniach: 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; i 30,0 
µM. Zastosowanie wyższych stężeń soli kadmowych, w porównaniu z solami 
miedziowymi, spowodowane było tym, że w naturalnych warunkach (w glebie) 
wysoce mobilne sole kadmowe pobierane są w mniejszym stopniu przez rośliny 
(prof. W. Grzebisz — informacja ustna).  

Z przyczyn technicznych zarodki mieszańcowe oraz zarodki form rodziciel-
skich izolowane z niedojrzałych łuszczyn testowano tylko z azotanem miedzi. 

Zregenerowane z zarodków odporne siewki po upływie 2 tygodni przeno-
szono na pożywkę MS bez dodatku soli, a po kolejnych 2 tygodniach na pożywkę 
ukorzeniającą Nitsha i Nitsha (H3). Ukorzenione rośliny po tygodniu przenoszono 
do doniczek i dalszą ich uprawę prowadzono w szklarni KGiHR AR w Poznaniu. 

Wyniki 

W opisywanym eksperymencie na pożywkę wykładano zarodki izolowane  
z niedojrzałych i dojrzałych nasion. Z danych prezentowanych na wykresach 1 i 2 
(zarodki pobierane z niedojrzałych nasion) oraz na wykresach 3–8 (zarodki  
z dojrzałych nasion) wynika, że zarodki izolowane z niedojrzałych nasion były 
wrażliwsze na testowane sole, w porównaniu z zarodkami z dojrzałych nasion. 
Spośród trzech testowanych genotypów, zarodki odmiany Mar wykazywały 
najwyższą odporność na większość testowanych soli i ich stężenie, niezależnie czy 
pobierano je z niedojrzałych łuszczyn czy też z nasion (wykresy 1, 3 i 4). Wyższa 
odporność odmiany Mar nad dwoma pozostałymi widoczna była również  
w przypadku zarodków mieszańcowych. Zarodki mieszańcowe powstałe z krzy-
żowań, w których formę mateczną stanowiła odmiana Mar wykazywały wyższą 
odporność na azotan miedzi, w porównaniu z formami rodzicielskimi oraz  
w porównaniu z mieszańcami pochodzącymi z pozostałych kombinacji krzyżowań. 
Przykładowo na pożywce MS zawierającej 0,5 µM Cu(NO3)2 u odmiany Mar 
34,6% zarodków było odpornych (wykres 1), a u odmian Leo i MAH 789 
odpowiednio 6,6 i 12,0%.  
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(A) — zarodki na pożywce — embryos on media,  
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

Wykres 1. Procent zarodków izolowanych z łuszczyn trzech genotypów rzepaku po ich 
samozapyleniu, wykazujących tolerancję na zawartość Cu(NO3)2 w pożywce MS — 
Percentage of embryos isolated from siliques of three oilseed rape genotypes after self-
pollination which were resistant to different concentration of Cu(NO3)2 in MS medium  
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Wykres 2. Procent zarodków mieszańcowych izolowanych z łuszczyn trzech genotypów 
rzepaku po ich wzajemno-przemiennym zapyleniu, wykazujących tolerancję na zawartość 
Cu(NO3)2 w pożywce MS — Percentage of hybrid embryos isolated from siliques of three 
oilseed rape genotypes after reciprocal pollination which were resistant to different 
concentration of Cu(NO3)2 in MS medium  
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 (A) — zarodki na pożywce — embryos on media 
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

Wykres 3. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
Cu(NO3)2 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of Cu(NO3)2 in MS medium  

 Wykres 4. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
CuSO4 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of CuSO4 in MS medium 

stężenie — concentrations Cu(N03)2 [µM] stężenie — concentrations CuS04 [µM] 
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(A) — zarodki na pożywce — embryos on media  
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

 (A) — zarodki na pożywce — embryos on media  
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

Wykres 5. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
CuCl2 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of CuCl2 in MS medium 

 Wykres 6. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
Cd(NO3)2 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of Cd(NO3)2 in MS medium 

stężenie — concentrations CuCl2 [µM] stężenie — concentrations Cd(N03)2 [µM] 
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(A) — zarodki na pożywce — embryos on media  
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

 (A) — zarodki na pożywce — embryos on media  
(B) — rośliny w glebie — plants in the soil 

Wykres 7. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
CdSO4 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of CdSO4 in MS medium 

 Wykres 8. Procent zarodków izolowanych z nasion trzech 
genotypów rzepaku, wykazujących tolerancję na zawartość 
CdCl2 w pożywce MS — Percentage of embryos isolated 
from seeds of three oilseed rape genotypes which were 
resistant to different concentration of CdCl2 in MS medium 

stężenie — concentrations CdCl2 [µM] 
stężenie — concentrations CdS04 [µM] 
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Podobnie wyższą odporność odnotowano u zarodków mieszańcowych 
pochodzących z krzyżowania odmiany Mar x odmiana Leo i odmiany Mar x ród 
MAH 789 (wykres 2). Zaznaczyć również należy, że wyższą odporność zarodków 
genotypu Mar na pożywce zawierającej Cu(NO3)2 lub CuSO4 obserwowano także 
w przypadku pobierania ich z dojrzałych nasion (wykresy 3 i 4). Nieco odmienne 
dane otrzymano przy testowaniu zarodków na pożywce zawierającej CuCl2 lub 
wszystkie badane sole kadmowe (wykresy 5–8). W tym przypadku najwyższy 
procent odpornych zarodków obserwowano u rodu MAH 789. Ponadto obecność  
w pożywce soli kadmowych (1,0 µM) powodowała iż na siewkach tworzyły się 
tumory i większość tych siewek zamierała.  

Generalnie zaobserwowano, że u wszystkich badanych genotypów ilość 
odpornych zarodków malała wraz ze wzrostem stężenia testowanej soli. Zależność 
tę obserwowano tak po przeprowadzeniu oceny zarodków na pożywce, jak i po 
ocenie roślin, które po przeniesieniu do gleby dalej się rozwijały. We wszystkich 
przypadkach, chociaż w różnym stopniu, obserwowano zamieranie roślin po 
przeniesieniu do gleby. W związku z tym liczba ostatecznie wyselekcjonowanych 
roślin odpornych na sole metali ciężkich jest niższa w porównaniu z liczbą 
odpornych zarodków. 

Dyskusja 

Według Wittiga (1993), miedź i ołów są zawsze traktowane jako metale 
ciężkie; cynk, kadm i nikiel w 80% przypadków; chrom, mangan w 60%; żelazo  
w 58%; znacznie rzadziej jako metale ciężkie są traktowane rtęć i wanad 
(Grodzińska i in. 1997). Wybór miedzi i kadmu jako metali selekcjonujących  
w niniejszej pracy był wynikiem nie tylko ich dużego stopnia toksyczności  
w stosunku do roślin, ale również ich występowania w glebach Polski. 

Kadm charakteryzuje się dużą mobilnością w środowisku glebowym, szcze-
gólnie w glebach lekkich i kwaśnych. Według Kabata-Pendias i Pendias (1993)  
w świecie stężenie tego pierwiastka nie przekracza najczęściej 5 mg/kg gleby.  
W Polsce średnia zawartość kadmu w glebie wynosi 0,22 mg/kg, a najwyższą 
zawartość kadmu obserwowano na terenie woj. katowickiego (49,73 mg/kg gleby). 
Wynika z tego, że zanieczyszczenie gleb polskich kadmem ma charakter lokalny 
(Terelak i in. 1998). 

Zawartość miedzi w glebach jest silnie zróżnicowana i w glebach świata waha 
się od 1 do 140 mg/kg, a w glebach Polski od 6 mg/kg — w najlżejszych glebach 
bielicowych, do 53 mg/kg — w niektórych czarnoziemach. Zdaniem Terelak i in. 
(1998) w Polsce tylko 0,5% powierzchni użytków rolnych stanowią gleby, które 
można uważać za skażone miedzią.  
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W niniejszym doświadczeniu wykorzystano azotany, siarczany oraz chlorki 
kadmu i miedzi. Testując zatem trzy genotypy rzepaku ozimego pod kątem 
odporności na eksponowane sole, uzyskano pełny obraz zaburzeń, próg zamierania 
oraz stopień odporności roślin. Na pożywkach z odpowiednimi stężeniami soli 
kadmu umieszczono zarodki izolowane z wcześniej podkiełkowanych nasion. Już 
przy najniższym stężeniu (1,0 µM) obserwowano tworzenie się charakterystycz-
nych zgrubień (tumory) w miejscach pobierania przez roślinę składników  
z pożywki i wraz ze wzrostem stężenia znaczne obniżenie lub całkowity zanik 
wytwarzania korzeni. Również kadm w wyższych stężeniach powodował, iż 
zamierały całe zarodki lub w miejscach kontaktu z pożywką brązowiały, co było 
efektem zamierania tkanek. Z danych literaturowych wynika, że metale przenikają 
do roślin głównie drogą korzeniową, ale niektóre z nich (kadm) także liściową. 
Dominujący wpływ na pobieranie metali ma gatunek rośliny, stężenie metalu  
w glebie i powietrzu, rodzaj związku chemicznego, w jakim metal występuje, 
rodzaj gleby i jej odczyn oraz zawartość substancji organicznej (Alloway 1968; 
Page i Bingham 1973, Chaney i Giordano 1978; Chaney i Hornick 1978). 
Zawartość metali w poszczególnych organach u roślin zależna jest również od 
stadium ich rozwoju (Wards i in. 1977, Marchwińska i in. 1979; Gzyl i in.1984). 
Huang i Redmann (1995), badając tolerancję roślin z gatunków Hordeum  
i Brassica na zasolenie siarczanami i chlorkami, zauważyli daleko posunięte 
zahamowanie wzrostu korzeni, zwłaszcza u roślin Brassica napus L. odmiany 
Excel. Według Grodzińskiej i in. (1997), nawet niskie stężenia kadmu wywołują 
różnego typu zaburzenia powodując anomalie rozwojowe, zahamowanie wzrostu 
pędów i korzeni, a także powolne lub szybkie zamieranie rośliny. 

Prowadzona przez nas selekcja na pożywce zawierającej sole kadmu, 
wykazała, że badane genotypy w różnym stopniu tolerują zawartość tego składnika 
w podłożu. Najbardziej tolerancyjnym na sole kadmu był ród MAH 789, u którego 
stwierdzono najwięcej odpornych eksplantatów zarodkowych. MAH 789 wykazy-
wał również najwyższą odporność na chlorek miedzi. Dane te są zgodne z poglą-
dami prezentowanymi przez Alloway (1968), Page i Bingham (1973), Chaney  
i Giordano (1978), którzy również wykazali, że odporność roślin na sole była 
zależna przede wszystkim od genotypu rośliny.  

W przypadku, gdy czynnikiem selekcjonującym były sole miedzi, najwyższą 
odporność na większość testowanych stężeń, zwłaszcza azotanu i siarczanu, 
wykazały zarodki genotypu Mar. Zahamowanie wzrostu i ostra selekcja zarodków 
następowała już przy stężeniu 0,3 µM Cu(NO3)2, a najwyższe stężenia jonów miedzi 
(1,0 i 3,0 µM) powodowały całkowite zamieranie zarodków nawet u odpornego 
genotypu Mar. Godnymi uwagi są wyniki otrzymane przy stężeniu 0,1 µM. W tym 
przypadku badane genotypy w 100% tolerowały testowane stężenia soli, a wzrost 
eksplantatów zarodkowych był intensywniejszy w porównaniu z tym, jaki obser-
wowano na pożywce kontrolnej. Uzyskane w tym względzie wyniki potwierdzają 
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wnioski wysunięte przez Huanga i Redmanna (1995), że określona niska zawartość 
soli może stymulować wzrost i rozwój roślin. Wcześniejsze nasze stwierdzenie, że 
o stopniu tolerancyjności na sole metali ciężkich decyduje genotyp rośliny, 
znajduje również odzwierciedlenie w wynikach dotyczących zarodków mieszań-
cowych. Zarodki te wykazywały wyższą tolerancyjność, w porównaniu z zarod-
kami genotypów rodzicielskich. Zaznaczył się przy tym wpływ genotypu 
rodzicielskiego na stopień odporności mieszańców. Mieszańce, które powstały  
z kombinacji krzyżowań obejmujących formy o najwyższej odporności, również 
charakteryzowały się wyższą odpornością, w porównaniu z mieszańcami 
powstałymi z krzyżowań odmian mniej odpornych.  

Selekcja odpornych na sole miedzi zarodków, które izolowano z nasion dała 
zaskakujący rezultat. Stężenia od 0,3 do 1,0 µM, które dobrze selekcjonowały 
zarodki izolowane z łuszczyn, w przypadku zarodków pobieranych z nasion 
okazały się zbyt niskie i w rezultacie zamieranie zarodków było sporadyczne. 
Potwierdza się tu zatem wpływ stadium rozwojowego izolowanego zarodka na 
jego dalszy wzrost i rozwój, zwłaszcza w warunkach stresu (Grieve i Francois 
1992; Qi i Redmann 1993). Konieczne zatem było podwyższenie stężeń soli dla 
selekcjonowania form odpornych w kulturach zarodków pobranych z nasion.  

Generalnie, najwięcej martwych zarodków, a jednocześnie najmniej roślin 
odpornych, uzyskano w wyniku selekcji na siarczanie miedzi, a najmniej na chlorku 
miedzi. Podobne wyniki uzyskali również Ungar (1974) oraz Badger i Ungar 
(1989). Według wielu autorów szczególnie negatywne skutki zanieczyszczenia 
gleb siarką, związane są głównie z chemiczną degradacją gleb spowodowaną 
wzrostem zakwaszenia gleby (Kaczor 1994, Motowicka-Terelak i Dudka 1991). 
Wyższe zakwaszenie prowadzi z kolei do podwyższenia fitotoksyczności metali 
ciężkich (Kabata-Pendias i Motowicka-Terelak 1996, Terelak i in. 1998).  
W przypadku soli kadmowych zaobserwowano nieco odmienne dane niż w przy-
padku soli miedziowych. Z soli kadmowych większą toksyczność obserwowano 
przy solach siarczanowych. Sole chlorkowe wykazywały podobną toksyczność, tak 
w przypadku kadmu jak i miedzi.  

Wnioski 

1. Niskie stężenia soli wpływały stymulująco na rozwój testowanych zarodków. 
Reakcja zarodków na testowane stężenia soli zależała od stadium rozwojowego 
w jakim je izolowano i umieszczano na pożywce. 

2. Zasolenie podłoża hamowało wzrost korzeni, natomiast obecność metali cięż-
kich powodowała występowanie zaburzeń rozwojowych (tumory, nekrozy). 
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3. Siarczan miedzi był zdecydowanie bardziej toksyczny w stosunku do zarod-
ków niż pozostałe sole miedzi. W przypadku kadmu najwyższą toksyczność 
wykazywały azotany. 

4. Spośród badanych genotypów, zarodki odmiany Mar oraz zarodki mieszań-
cowe powstałe z krzyżowań, w których odmiana ta była jedną z form 
rodzicielskich, wykazały najwyższą tolerancyjność na testowane stężenia soli 
miedzi i kadmu. Zastosowana metoda badań umożliwiła wyselekcjonowanie 
roślin rzepaku ozimego przydatnych do uprawy na glebach o podwyższonym 
zasoleniu solami metali ciężkich. 
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