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Nasiona gorczycy białej zawierają około 30% 
oleju, którego głównym składnikiem jest kwas 
erukowy. Olej tej rośliny jest wykorzystywany 
w przemyśle spożywczym i chemicznym. Celem 
pracy było ustalenie optymalnych dawek pro-
mieni gamma i dwóch mutagenów chemicznych 
dla uzyskania wysokiej częstotliwości mutacji 
punktowych. Efekt genetyczny mutagenu mie-
rzony jest częstotliwością występowania mutacji 
chlorofilowych i morfologicznych w pokoleniu 
M2. Dla określenia odpowiednich dawek do 
doświadczenia polowego niezbędne jest przepro-
wadzenie szklarniowego testu redukcji wschodów 
i redukcji wzrostu siewek zmodyfikowaną 
metodą Eggebrechta. Na podstawie tego testu 
wybrano optymalne dawki mutagenów do 
doświadczenia polowego. Były to 20 i 40 KR 
dla promieni gamma i 2 oraz 3 mM dla muta-
genów chemicznych (AS i MNU). Obserwacje 
doświadczenia polowego M1 wykazały stymulu-
jący wpływ dawek promieni gamma na badane 
cechy. Natomiast zastosowane stężenia mutage-
nów chemicznych powodowały redukcję wzrostu 
roślin i płodności. W pokoleniu M2 roślin 
w stadium czwartego liścia określono często-
tliwość mutacji chlorofilowych, która wzrastała 
wraz z wysokością dawki od 0,3% dla najniż-
szych dawek do 1,8% w przypadku najwyższych 
koncentracji szczególnie N-nitrozo-N-metylo-

The seeds of white mustard contain about 30% 
of oil, in which erucic acid is the main component. 
This oil is used in the foodprocessing and in the 
chemical industry. The aim of this work was to 
find optimal doses of gamma rays and of two 
chemical mutagens inducing higher frequency of 
point mutations. The genetic effect of mutagens 
was measured on the base of morphological  
and chlorophyll mutations. According to the 
Eggebrechts` method, seeds of white mustard 
(Sinapis alba) variety Borowska were treated 
with gamma rays, sodium azide and N-nitroso-
N-methylurea. On the base of this test, optimal 
doses of mutagens for field experiments were 
selected; namely for gamma rays 20 and 40 KR 
and 2, 3 mM for chemical mutagens (AS, 
MNU). Low doses of gamma rays stimulated the 
considered traits, whereas adopted doses of 
chemical mutagens reduced the growth of plants 
and their fertility. Frequency of chlorophyll 
mutation in M2 generation ranged from 0.3% to 
1.8%, depending on the mutagen type and on its 
concentration. In the populations of M2 
generation the variability of the height of plants, 
number of branches and of number of seeds per 
silique increased as compared to the initial forms 
of variety Borowska. To compare the effects of 
different doses of mutagens the experiment with 
M2 plants was further carried out in a randomized 
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mocznika (MNU) i azydku sodu (AS). 
U roślin pokolenia M2 dla czterech wybranych 
cech morfologicznych zastosowano wielozmienną 
analizę wariancji oraz inne pokrewne metody 
wielowymiarowe, w oparciu o które dokonano 
testowania wyników. Analizując wartości kon-
trastów dla poszczególnych cech stwierdzono, że 
zastosowane koncentracje mutagenów chemicz-
nych (AS i MNU) wpłynęły istotnie na 
zwiększenie wysokości roślin oraz liczbę rozga-
łęzień w pokoleniu M2. Natomiast w przypadku 
długości łuszczyny, w wyniku działania pro-
mieni gamma i mutagenów chemicznych wystą-
piła na poziomie 0,05 jej istotna redukcja. 
Najwyższa zastosowana koncentracja 3 mM MNU 
wywołała istotną redukcję w liczbie zawiąza-
nych nasion w łuszczynie. 

complete block design with three replications. 
All tested morphological traits were 
simultaneously examined by the multivariate 
analysis of variance (MANOVA) and other 
related with it multivariate methods. Results of 
the analysis of variance and the estimates of 
contrasts show that there are significant 
differences between the control and the doses of 
mutagens. The use of chemical mutagens (AS 
and MNU) caused highly significant increase in 
plant height and in the number of branches, and 
slight reduction of the silique length. The highest 
adopted concentration of 3 mM MNU caused 
highly significant reduction in the number of 
seed per silique. 

 

Wstęp 

Nasiona gorczycy białej zawierają około 30% oleju, którego głównym 
składnikiem jest kwas erukowy. Olej tej rośliny jest wykorzystywany w przemyśle 
spożywczym i chemicznym. Zasadniczym źródłem olejów zawierających kwas 
erukowy był rzepak, jednak ze względu na ograniczenie, a obecnie całkowity zakaz 
uprawy rzepaku ozimego wysokoerukowego w Polsce, pozostaje jedynie import 
tego oleju. W związku z zaistniałą sytuacją gorczyca biała ma szansę stać się 
alternatywnym źródłem olejów o wysokiej zawartości kwasu erukowego. 
Jednocześnie w związku z nadprodukcją zbóż gorczyca biała może być również 
uprawiana na glebach bielicowych, które dominują w Polsce. Roczniki statys-
tyczne nie podają powierzchni uprawy gorczycy w Polsce, zarówno w okresie 
przed jak i powojennym. 

Celem pracy jest indukowanie zmienności cech morfologicznych, które 
wpływają na zdolność plonowania gorczycy. 

Materiał i metody 

Celem zoptymalizowania dawek wykonano test redukcji wschodów i redukcji 
wzrostu siewek zmodyfikowaną metodą Eggebrechta w szklarni. Suche nasiona 
gorczycy białej Sinapis alba odmiany Borowska poddano działaniu promieni 
gamma o dawce 10 i 30 KR. Pozostałą część nasion moczono wstępnie w wodzie 
przez 18 godzin, a następnie poddano działaniu dwóch mutagenów chemicznych: 
azydku sodu (AS) o koncentracji 1, 3 i 6 mM oraz N-nitrozo-N-metylomocznika 
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(MNU) o stężeniu 1, 2 i 4 mM. Azydek sodu przygotowywano w roztworze buforu 
fosforowego o pH 3,0. Traktowanie w przypadku obydwu mutagenów prowadzono 
przez okres 3 godzin. Potraktowane nasiona wysiano do doniczek w trzech 
powtórzeniach w szklarni. Po 14 dniach od wysiewu określono wschody roślin,  
a w fazie wzrostu czwartego liścia wykonano pomiary wysokości roślin. Obliczono 
redukcję wschodów i wzrostu siewek, przyjmując kontrolę jako 100%.  

Dla poszczególnych mutagenów wybrano optymalne dawki: 20 i 40 KR dla 
promieni gamma oraz 2 i 3 mM dla AS i MNU, którymi potraktowano nasiona do 
doświadczenia polowego założonego w trzech losowych blokach. Pod koniec 
okresu wegetacji dokonano pomiaru wysokości roślin oraz określono płodność 
roślin w porównaniu do kontroli. Nasiona M2 zbierano z każdej rośliny po 30,  
a resztę nasion z poletka zebrano łącznie. Otrzymane nasiona M2 wysiano w polu. 
W fazie 4 liści przeprowadzono obserwację częstotliwości występowania mutacji 
chlorofilowych według uproszczonej klasyfikacji Gustafssona. Pod koniec okresu 
wegetacji dla pojedynków roślin wykonano pomiary wysokości roślin, obliczono 
liczbę rozgałęzień, długość łuszczyn oraz liczbę nasion w łuszczynach. Analizy 
statystyczne wykonano stosując wielozmienną analizę wariancji oraz inne 
pokrewne metody wielowymiarowe (Caliński, Kaczmarek 1973; Caliński i in. 
1976). Obliczenia przeprowadzono zgodnie z algorytmami podanymi w pracach 
Caliński i in. 1976 oraz Ceranka i in. 1976. Spośród wszystkich roślin pokolenia 
M2 wybierano zmienione morfologicznie formy roślin. 

Wyniki i dyskusja 

Efekt somatyczny działania mutagenów w pierwszym pokoleniu roślin 
przejawia się przede wszystkim redukcją wschodów, wzrostu i płodności. 
Natomiast efekt genetyczny mutagenu mierzony jest częstotliwością występowania 
mutacji chlorofilowych i morfologicznych w pokoleniu M2. Celem pracy było 
ustalenie optymalnych dawek promieni gamma i dwóch mutagenów chemicznych 
dla uzyskania wysokiej częstotliwości mutacji punktowych. Dla określenia 
odpowiednich dawek do doświadczenia polowego niezbędne jest przeprowadzenie 
szklarniowego testu redukcji wschodów i redukcji wzrostu siewek zmodyfikowaną 
metodą Eggebrechta. Na podstawie tego testu stwierdzono, że zastosowane 
mutageny spowodowały redukcję wschodów we wszystkich kombinacjach, za 
wyjątkiem dawki 10 KR promieni gamma i 1mM MNU (wykres 1). Wykazano 
również stymulujący wpływ promieni gamma oraz najniższej koncentracji MNU  
i AS na wzrost roślin w fazie czwartego liścia. Pozostałe koncentracje mutagenów 
wywołały redukcję wysokości roślin i wzrastała ona wraz ze zwiększeniem 
stężenia mutagenu. 
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Wykres 1. Uszkodzenia somatyczne roślin gorczycy białej, wywołane działaniem promieni 
gamma, azydku sodu i N-nitroso-N-metylomocznika w teście Eggebrechta — Seedling 
injuries of white mustard after treatment with gamma rays, sodium azide and N-nitroso- 
N-methylurea carried out according to the  Eggebrecht method 

 
 
Obserwacje doświadczenia polowego M1 wykazały również stymulujący 

wpływ niskich dawek promieni gamma i azydku sodu na badane cechy (wykres 2). 
Podobne zjawisko zostało już opisane u tytoniu przez Adamską i Małuszyńskiego 
(1983). Natomiast wyższe dawki tych mutagenów powodowały redukcję wzrostu 
roślin i płodności. Podobnie N-nitrozo-N-metylomocznik w obydwu zastoso-
wanych koncentracjach wywoływał redukcję wysokości roślin i płodności. Wyniki 
te potwierdzają wcześniejsze doniesienia, w których autorzy Adamska i in. 1995 
oraz Sodkiewicz (1997) obserwują u rzepaku i soi taki sam efekt działania 
mutagenów chemicznych.  

W pokoleniu M2 roślin w stadium czwartego liścia określono częstotliwość 
mutacji chlorofilowych, która wzrastała wraz z wysokością dawki od 0,3% dla 
najniższych dawek do 1,8% w przypadku najwyższych koncentracji szczególnie  
N-nitrozo-N-metylomocznika (MNU) i azydku sodu (AS). 
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Wykres 2. Uszkodzenia somatyczne roślin gorczycy białej pokolenia M1 wywołane działaniem 
promieni gamma, azydku sodu i N-nitroso-N-metylomocznika w doświadczeniu polowym — 
Seedling injuries of M1 generation of white mustard after treatment with gamma rays, sodium azide 
and N-nitroso-N-methylurea in field conditions 

 
 
Przeprowadzone przed zbiorem roślin pokolenia M2 pomiary wysokości 

roślin, liczby rozgałęzień, długości łuszczyn oraz liczby nasion w łuszczynach 
wykazały wpływ mutagenów na zakres zmienności badanych cech (tab. 1). Średnie 
wartości wysokości roślin, liczby rozgałęzień i długości łuszczyn kształtowały się 
powyżej formy wyjściowej odmiany Borowska. Natomiast średnia liczba zawiąza-
nych nasion w łuszczynach w poszczególnych traktowanych kombinacjach była 
zdecydowanie niższa od kontroli (tab. 1). U roślin pokolenia M2 dla czterech 
wybranych cech morfologicznych zastosowano wielozmienną analizę wariancji 
oraz inne pokrewne metody wielowymiarowe, w oparciu o które dokonano 
testowania wyników (Caliński, Kaczmarek 1973; Caliński i in. 1976). W pierw-
szym etapie analizy statystycznej zweryfikowano hipotezę ogólną dotyczącą 
istotności kontrastów pod względem wszystkich cech łącznie. Za wyjątkiem 
hipotezy o braku różnic między dwiema dawkami promieni gamma wszystkie 
pozostałe hipotezy zostały odrzucone na poziomie p = 0,05 (tab. 2).  



Tabela 1  
Zmienność wybranych cech morfologicznych roślin gorczycy białej pokolenia M2 wywołana działaniem różnych mutagenów  
Variability of some morphological traits of white mustard of M2 plants after treatment with different mutagens 

Wysokość roślin 
Height of plant  

[cm] 

Liczba rozgałęzień 
Number of branches 

Długość łuszczyny 
Silique length  

[cm] 

Liczba nasion  
w łuszczynie  

Number of seeds per silique  

Kombinacje 
Combinations 

 średnio
mean 

min. – max.  średnio
mean 

min. – max.  średnio
mean 

min. – max.  średnio 
mean 

min. – max. 

Kontrola 

20 KR 

40 KR 

2 mM AS 

3 mM AS 

2 mM MNU 

3 mM MNU 

67,7 

69,4 

70,1 

74,8 

87,3 

93,0 

80,2 

56,0–86,0 

54,0–82,0 

62,0–78,0 

64,0–80,0 

68,0–110,0 

65,0–99,0 

72,0–86,0 

4,5 

5,7 

5,7 

5,5 

5,4 

5,6 

4,9 

3,0–8,0 

4,0–7,0 

5,0–7,0 

4,0–7,0 

5,0–6,0 

4,0–6,0 

5,0–6,0 

3,68 

3,14 

3,37 

3,10 

3,05 

3,06 

3,11 

3,3–4,1 

2,8–3,6 

2,9- 3,9 

2,7–4,0 

2,6–4,0 

2,7–3,8 

2,6–3,7 

2,95 

2,60 

3,39 

2,66 

2,90 

2,60 

1,90  

2,0–5,0 

1,8–3,8 

1,9–4,0 

1,5–5,0 

1,7–3,6 

1,8–3,9 

1,8–3,0  

 
 
 



 

Tabela 2 
Ocena i wyniki testowania porównań między dawkami promieni gamma, azydku sodu (AS) i N-nitrozo-N-metylomocznika (MNU) 
dla czterech cech gorczycy białej (Sinapis alba) — The estimates and results of the testing of contrasts between gamma rays, 
sodium azide (AS) and N-nitroso-N-methylourea (MNU) 

Ocena kontrastu — Estimate of contrast  

Kontrast 
Contrast 

Wysokość roślin 
Height of plant 

[cm] 

Liczba 
rozgałęzień 

Number  
of branches 

Długość łuszczyny 
Silique length 

[cm] 

Liczba nasion  
w łuszczynie  

Number  
of seed per silique

Wartość statystyki 
F łącznie dla 

wszystkich cech  
F-statistic value  

jointly for all 
traits 

Kontrola (H20) — 20 KR 

Kontrola (H20) — 40 KR 

Kontrola (H20) — 2 mM AS 

Kontrola (H20) — 3 mM AS 

Kontrola (H20) — 2 mM MNU 

Kontrola (H20) — 3 mM MNU  

(20 KR + 40 KR) — (2 AS + 3 AS) 

(20 KR + 40 KR) — (2 MNU + 3 MNU) 

(2 AS + 3 AS) — (2 MNU + 3 MNU) 

–1,7 

–2,4 

–7,1* 

–19,5**  

–25,3** 

–12,4** 

–11,3** 

–16,8** 

–17,7** 

–1,7** 

–1,2** 

–1,0** 

–0,9** 

–1,1** 

–0,3  

0,3 

0,5* 

0,1 

0,55* 

0,31 

0,58* 

0,63* 

0,62* 

0,57* 

0,18 

–0,17 

0,18 

0,35 

–0,44 

0,28 

0,05 

0,35  

1,05** 

0,21 

0,74** 

0,62** 

4,15** 

4,17** 

4,44** 

11,51** 

21,98** 

5,57** 

7,17** 

19,67** 

18,15** 

Wartości krytyczne — Critical values 
F0,05 

 F0,01

 
2,47 
3,52 

* — Istotność na poziomie — Significance at = 0,05  

** — Istotność na poziomie — Significance at = 0,01 
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Analizując wartości tych kontrastów dla poszczególnych cech stwierdzono, że 
zastosowane koncentracje mutagenów chemicznych azydku sodu (AS) i N-nitrozo-
N-metylomocznika (MNU) wpłynęły istotnie na zwiększenie wysokości roślin oraz 
liczbę rozgałęzień w pokoleniu M2. Natomiast w przypadku długości łuszczyny,  
w wyniku działania promieni gamma i mutagenów chemicznych wystąpiła na 
poziomie p = 0,05 jej istotna redukcja. Najwyższa zastosowana koncentracja 3 mM 
MNU wywołała istotną redukcję w liczbie zawiązanych nasion w łuszczynie. 
Porównanie kontrastów średnich dawek promieni gamma, ze średnimi stężeniami 
azydku sodu i N-nitrozo-N-metylomocznika wykazało istotne zwiększenie wyso-
kości roślin pod wpływem AS i MNU oraz redukcję zawiązanych nasion  
w łuszczynie wywołaną działaniem MNU (tab. 2). 

Zwiększenie zakresu zmienności cech morfologicznych u rzepaku po dzia-
łaniu MNU i AS uzyskali Adamska i in. (1995). Byczyńska i in. (1997) na drodze 
mutagenezy otrzymali bardzo interesujące z punktu widzenia hodowlanego 
karłowe mutanty rzepaku ozimego.  
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