
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 
 

Tadeusz Łuczkiewicz 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin  
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Virescens type of mutation in winter rape Brassica napus L. 

W wyniku działania promieniowania gamma 
(dawka 1000 Gy) na nasiona rzepaku ozimego 
(odmiana Janpol) otrzymano w pokoleniu 
gamma 1-7 mutanta chlorofilowego. Charakte-
rystyczną cechą roślin zmutowanych jest 
zmniejszenie zawartości chlorofilu w młodych 
liściach 1 pary oraz w całej roślinie przed kwit-
nieniem. Przeprowadzono analizę wybranych 
cech roślin linii zmutowanej oraz roślin 
kontrolnych. Analiza mieszańców F1 wykazała, 
że omawiana mutacja jest uwarunkowana 
recesywnym allelem (lub allelami). Może być 
ona przydatna w hodowli rzepaku jako marker 
genetyczny. 

After gamma rays irradiation (dose 1000 Gy)  
of Brassica napus L. dormant seeds (Janpol 
cultivar) in gamma 1-7 generation chlorophyll 
mutant was obtained. A characteristic trait of 
mutant plants is lowering of chlorophyll content 
both in young leaves of 1 pair and in whole 
plant before flowering. Some traits of mutant 
and control plants were analysed. F1 generation 
of cross between normal and mutant plants 
shows that mutation is determined by recessive 
allel gene (or alleles). This mutation can be 
useful in winter rape breeding as a genetic 
marker. 

Wstęp 

Uprawiane odmiany hodowlane rzepaku ozimego charakteryzują się małą 
zmiennością genetyczną wielu ważnych rolniczo cech. Nowe techniki stosowane  
w hodowli rzepaku (np. synteza de novo Brassica napus, transformacja) tylko  
w niewielkim stopniu zwiększyły zmienność genetyczną występującą u tego 
gatunku i nie przyczyniły się do znaczącego postępu w hodowli. 

Brassica napus L. jako gatunek allopoliploidalny stanowi także trudny obiekt 
do indukowania mutacji genowych. Złożony sposób dziedziczenia cech (dziedzi-
czenie tetrasomiczne jak i disomiczne) i eliminacja genotypów zmutowanych  
w okresie zimy powoduje, że genetyka tego gatunku jest mało poznana, a wyko-
rzystanie markerów genetycznych w pracach hodowlanych nie jest wystarczające. 

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka roślin mutanta chlorofilowego 
otrzymanego w pokoleniu 1-7. 
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Materiał i metodyka pracy 

Materiałem doświadczalnym były rośliny linii mutacyjnej rzepaku ozimego 
wyprowadzonej z odmiany Janpol. Mutanta otrzymano w wyniku napromienio-
wania nasion spoczynkowych rzepaku promieniami γ (dawka 1000 Gy) w poko-
leniu γ1-7. 

Dwuletnie, wstępne, obserwacje wykazały, że charakterystyczną cechą roślin 
zmutowanych jest brak chlorofilu w młodych liściach pierwszej pary (fot. 1)  
i normalnie zielone liścienie i zielone liście 2 i 3 pary. 

Fot. 1. Siewki linii zmutowanej o zielonych 
liścieniach i pozbawionych chlorofilu młodych 
pierwszych liściach — Mutant line seedlings 
with green cotyledons and young first leaves 
without chlorophyll 

 
W miarę wzrostu i rozwoju pozbawione chlorofilu liście stają się ciemniejsze. 

Po zakończeniu wegetacji jesiennej rośliny zmutowane w niewielkim stopniu 
różnią się barwą liści od roślin kontrolnych (fot. 2). 

 

Fot. 2. Rośliny rzepaku ozimego 
po zakończeniu jesiennej wege-
tacji (linia mutacyjna i rośliny 
kontrolne) — Winter rape plants 
before winter period (mutant 
and control) 
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Po ruszeniu wegetacji, na wiosnę, następuje zmniejszenie zawartości chloro-
filu w liściach całej rośliny (fot. 3). Przed kwitnieniem barwa liści ponownie 
zmienia się na bardziej zieloną. Liście linii zmutowanej są w okresie kwitnienia 
nieco jaśniejsze od liści roślin kontrolnych. Taki typ mutacji chlorofilowej  
według klasyfikacji Gustafssona (Muszyński 1970) określany jest jako typ 
virescens. Typ virescens charakteryzuje się jasnozieloną barwą liści zmieniającą 
się w ciemnozieloną. 

 

Fot. 3. Rośliny linii mutacyjnej 
i kontroli na początku wiosen-
nej wegetacji — Winter rape 
plants in the beginning of 
spring vegetation (mutant and 
control) 

 
W założonym doświadczeniu polowym przeprowadzono porównanie roślin 

zmutowanych z kontrolnymi (po 60 roślin z każdego genotypu) analizując 
następujące cechy: 
• wysokość roślin 
• średnica szyjki korzeniowej 
• odległość do I rozgałęzienia 
• liczba rozgałęzień 
• liczba łuszczyn 
• liczba nasion 
• masa nasion 
• MTN 

Określono także zimotrwałość roślin zmutowanych i kontrolnych oraz żywot-
ność ziaren pyłku w płynie Bellinga. 
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Omówienie i dyskusja wyników 

Przezimowanie roślin kontrolnych (52,0%) nie różniło się istotnie od przezi-
mowania roślin zmutowanych (46,9%). 

Pod względem wysokości stwierdzono istotne statystycznie różnice (α=0,05) 
pomiędzy roślinami linii kontrolnej a roślinami zmutowanymi (tab. 1). Istotne 
statystycznie różnice pomiędzy badanymi genotypami wystąpiły także dla odleg-
łości do I rozgałęzienia, liczby łuszczyn z rośliny, liczby i masy nasion z rośliny  
oraz MTN. Różnice pomiędzy roślinami kontrolnymi a zmutowanymi pod 
względem średnicy szyjki korzeniowej nie były istotne statystycznie. Podobnie nie 
stwierdzono różnic pomiędzy badanymi genotypami pod względem żywotności 
ziaren pyłku. Średnia żywotność ziarn pyłku u roślin kontrolnych wynosiła 93,2%,  
a u roślin zmutowanych 91,8%. Nie obserwowano także różnic pod względem 
terminu wystąpienia i długości trwania poszczególnych faz fenologicznych. 

Tabela 1 
Zmienność 8 cech roślin zmutowanych i kontrolnych rzepaku ozimego  
Variability of 8 traits of winter rape plants (control and mutant)  

Cecha 
Trait 

Genotyp 
Genotype 

Rozstęp 
Range 

Średnia 
Mean 

Odchyl. standard. 
Standard deviation 

Kontrola 100–175 129,0 14,8 Wysokość roślin [cm] 
Plant height [cm] Mutant 70–140 107,3 17,7 

Kontrola 0,4–2,5 1,6 2,0 Średnica szyjki korz. [cm] 
Diameter of root neck [cm] Mutant 0,4–2,0 1,2 2,5 

Kontrola 1–70 45,7 18,9 Do I rozgałęzienia [cm] 
Distance to first branch [cm] Mutant 1–70 21,5 18,0 

Kontrola 3–16 7,0 3,0 Liczba rozgałęzień I rzędu 
Number of branches  Mutant 1–16 8,2 3,0 

Kontrola 33–500 172,0 115,0 Liczba łuszczyn z rośliny 
Number of pods per plant Mutant 9–215 92,0 57,0 

Kontrola 62–8369 2339 159,6 Liczba nasion z rośliny 
Number of seeds per plant Mutant 17–2198 767 196,2 

Kontrola 0,2–41,1 11,7 9,4 Masa nasion z rośliny [g] 
Seeds weight per plant [g] Mutant 0.1–13,4 3,5 3,3 

Kontrola 1,9–6,5 5,8 2,3 MTN [g] 
1000-seeds weight [g] Mutant 1,5–6,2 4,2 1,6 
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Mieszańce F1 powstałe w wyniku krzyżówek prostych i odwrotnych badanych 
genotypów nie różniły się fenotypowo od roślin kontrolnych. Wskazuje to, że 
opisana mutacja chlorofilowa jest mutacją recesywną genu (lub genów) jądrowych. 
Obserwowany efekt fenotypowy występuje u homozygot recesywnych pod wzglę-
dem jednej lub większej liczby par alleli odpowiedzialnych za syntezę chlorofilu. 

Mutacje chlorofilowe występują stosunkowo często w populacjach roślin 
poddanych działaniu czynników mutagennych. Są to mutacje recesywne, w wyniku 
których następuje blokada w syntezie w pełni funkcjonalnego chlorofilu. Defekty 
chlorofilowe są często letalne lub subletalne, szczególnie u gatunków, u których  
w okresie zimy następuje eliminacja genotypów zmutowanych. 

U rzepaku mutacje chlorofilowe otrzymał m.in. Fowler i Stefansson (1975), 
Taylor et al. (1987), a u rzepiku Walter et al. (1990). 

Opisana mutacja typu virescens wydaje się być przydatna zarówno w hodowli 
rzepaku ozimego (marker genetyczny) jak i w badaniach podstawowych nad gene-
tyką i fizjologią tego gatunku. Przedstawione obserwacje mają charakter badań 
wstępnych. Nie uwzględniają one wpływu czynników środowiska np. temperatury 
czy światła na ekspresję genu (lub genów) warunkującego zmutowaną cechę. 
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