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Wstęp 

Działanie regulatorów wzrostu z grupy giberelin polega na stymulacji 
podziałów mitotycznych komórek roślinnych, co powoduje wzrost wegeta
tywny roślin [SINGH, RAM 1997]. Z roślin zbożowych pszenica jest najwraż
liwsza na działanie gibereliny, co zostało stwierdzone przez STANISŁAWS
KIEGO [1969a]. Giberelina GA3 może również przyspieszać, jak i hamować 
procesy kwitnienia, co w dużej mierze uzależnione jest od wymagań foto
periodycznych poszczególnych roślin oraz ich uprawy w warunkach krót
kiego czy długiego fotoperiodu. Giberelina zwiększa ilość kwiatów męs
kich w stosunku do żeńskich u roślin rozdzielnopłciowych. Może ona zas
tępować warunki długiego fotoperiodu dla roślin długodniowych, gdy są 
uprawiane przy krótkim dniu. Oprócz tego działania, giberelina pobudza 
kiełkowanie nasion licznych odmian w stanie spoczynku oraz zwiększa 

energię i zdolność kiełkowania ziarna [STANISŁAWSKI 1977]. 
Odwrotny efekt działania do giberelin, mają substancje typu retar

dantów. Jedną z nich jest chlorek chlorocholiny (CCC). Stwierdzono, że 
CCC ogranicza wzrost i zapobiega wyleganiu roślin zbożowych [STANI
SŁAWSKI 1969b). Odmiany żyta będące populacjami reagują na giberelinę i 
na CCC niejednolicie, podlegając pod ich wpływem zwiększonej zmien
ności międzyodmianowej [BOHRING, DRESSEL 1968; HOFFMAN i in. 1975; 

STANISŁAWSKI 1977]. Podobnie niejednakowy wpływ gibereliny na długość 
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źdźbła, o ustalonych genotypach żyta i pszenicy obserwowali: BORNER i in. 
[1992] i BORNER, METIIN [1988]. 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu gibereliny i chlorku 
chlorocholiny na długość źdźbła wyrównanych linii wsobnych i ustalonych 
genetycznie form karłowych. 

Materiały i metody 

Do doświadczenia użyto 218 linii wsobnych pokolenia S8 żyta ozi
mego (Secale cereale L.), wyselekcjonowanych z następujących polskich 
odmian: Pancerne, Dańkowskie Złote, Dańkowskie Selekcyjne, Smolickie, 
Chrobre, Garczyńskie oraz formy uprawnej z SHR-Jeleniec (populacja 
miejscowa) . Badane linie pochodziły także z odmian rosyjskich z WIR-u 
(w nawiasie podano liczbę linii): Vjatka ( 4), Omka (3), Charkowska ja 60 
(3), Karlik Moskiewski (2), Kałużskaja 45 (2), Kamalinskaja (1 ), 
Gibridnaja (1) , Dołgoletnaja (1), Verzbinskaja (1) i Zima (1) oraz od
mian z kolekcji IHAR-u w Radzikowie: Petka ( 4), Lozen ( 4), Horton (2), 
Kustro (1) i Ensi (1). Odmiany te różniły się długością źdźbła. Wysiano 
po 60 roślin z każdej linii w rozstawie 25 x25 cm. Kontrolę stanowiło 

dwadzieścia roślin każdej z linii. Rośliny te opryskano wodą destylowaną 
w fazie sześciu liści. W tym samym czasie po 20 roślin potraktowano: 
gibereliną (GA3) i chlorkiem chlorocholiny (CCC). Oprysk wykonano jed
norazowo, stosując następujące stężenia : 1500 ppm gibereliny (GA3) i 2,5 
ml na roślinę 1 % roztworu chlorku chlorocholiny ( chlorek 2-chloroetylo
trójmetyloamoniowy - CCC). 

W fazie pełnej dojrzałości wykonano pomiary wysokości roślin i obli
czono średnie arytmetyczne oraz różnice wysokości roślin poszczególnych 
linii w zależności od zastosowanego preparatu w stosunku do kontroli za 
pomocą analizy dwuczynnikowej wariancji w układzie całkowicie losowym 
ze współdziałaniem (interakcją). 

Badano również wpływ GA3 i CCC na długość źdźbła dwóch form 
karłowych i normalnej o ustalonych wcześniej genotypach: ds1ds1, ds;fls2 i 
Ds1Dspsps2 przez KUBICKĄ, K UBICKIEGO [1990] . Potraktowano 20 roślin z 
każdej kombinacji i zastosowano takie samo stężenie preparatów, jak przy 
liniach wsobnych. 

Wyniki i dyskusja 

W pracy badano wpływ gibereliny i chlorku chlorocholiny na długość 
źdźbła u linii wsobnych żyta ozimego pokolenia S8 i trzech form o ustalo
nych genotypach. Wykonana dwuczynnikowa analiza wariancji dla trzech 



WPŁYW GIBERELINY (GA3) I CHLORKU CHLOROCHOLINY ... 567 

Tabela 1; Table 1 

Analiza wariancji dla długości źdźbła linii wsobnych traktowanych GA3 i CCC 

Analysis of variance for the length of stem in inbred lines treated 
with GA3 and CCC 

Stopnie Suma Sredni Poziom 
Źródło zmienności swobody kwadratów kwadrat 

F cmp. 
i stotności 

Variability source Degree Sum Mcan Leve l of 
of freedom of squares square significance 

Czynnik A - linie 
wsobne; Factor A - 217 629720,98 2901,94 186,66 ** 0,0000 
inbred lines 

Czynnik B - sposoby 
traktowania 2 72047,60 36024,30 2267,55** 0,0000 Factor B - modes of 
treatment 

AxB 432 65701,96 151,39 9,53** 0,0000 

Błąd; Error 1962 31170,10 15,89 

** różnice istotne; differences significant 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Średnia długość źdźbła linii wsobnych: (kontrola - woda po działaniu 
GA3) 

Mcan Iength of stem in inbred lines: (control - distilled water, after 
applied GA3) 
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źródeł zmienności, wykazała istotne różnice w długości źdźbła linii wsob
nych po traktowaniu gibereliną i chlorkiem chlorocholiny (tab. 1). Zasto
sowana giberelina w różnym stopniu wpływała na długość źdźbła u linii 
wsobnych. Istotnie wydłużała je u 63 linii, średnio o 10%, a u pozostałych 

różnice były nieistotne (rys. 1). Znacznie wrażliwsze na działanie GA3 

okazały się odmiany pszenicy. Dostarczona giberelina spowodowała wzrost 
elongacyjny źdźbła u tych odmian o 20% [STANISŁAWSKI 1977]. 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

Kontrola; Control (C) 

lllPancerne 
O Dańkowskie 
• Smolickie 
IIIOdmiany - WIR; Varieties - WIR • Formy - Jeleniec; Forms - Jeleniec 

CCC CCC - Istotne 
Significant 

EJ Dańkowskie Złote 
• Chrobre 
lil Garczyńskie • Odmiany - IHAR; Varieties - IHAR 

- ---

Średnia długość źdźbła linii wsobnych: (kontrola - woda po działaniu 
CCC) 
Mean length of steru in inbred Iines: (control - distilled water, after 
applied CCC) 

Odmiennie giberelina wpływała na dwie linie karłowe: ds1ds1 i dszels2-
Linia karłowa dstf,s2 była niewrażliwa, natomiast linia ds1ds1 zareagowała 

trzykrotnym wydłużeniem źdźbła (rys. 3). Silne przyspieszenie wzrostu 
źdźbła linii super karłowej ( o genotypie ds 1ds 1) przyczyniło się do obniże
nia stopnia porażenia chorobami ( mączniakiem, rdzą) oraz skrócenia 
okresu wegetacyjnego. Dzięki temu po raz pierwszy osobniki o tym geno
typie, zawiązały nasiona. W przyszłości możliwe będzie, rozmnażanie tej 
linii (homozygotycznej w stosunku do genu ds1), po uprzednim oprysku 
gibereliną. 

Podobnie zróżnicowaną reakcj~ linii karłowych u żyta na działanie 
gibereliny obserwowali: BORNER i in. [1992], BORNER, KORZUN [ 1996]. Zwią
zane było to z genotypem rośliny. I tak recesywne geny karłowatości: ctl, 
ct2 i dw6 były niewrażliwe na giberelinę, a dwa dominujące geny: Ddwl 
(Dwl), Ddw2 (Dw2) i jeden recesywny gen dw2 (d2) były na nią wrażliwe. 
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Tabela 2; Table 2 

Wpływ GA3 i CCC na długość źdźbła linii wsobnych żyta 
w porównaniu z kontrolą (C - woda destylowana) 

The influence of GA3 and CCC on the length of stem in inbred lines 
of rye compared with the control (C - distilled water) 

Liczba Długość źdźbła Liczba 
Pochodzenie linii Length of stem (cm) linii 

Origin Number Kontrola Number 
of lines (C) GA3 CCC of lines 

Pancerne 57 99,49 103,05 91 ,10 6* 

Dańkowskie Złote 26 101 ,26 105,11 95,90 2* 

Dańkowskie Selekcyjne 40 107,19 110,06 98,20 3* 

Chrobre 20 108,99 112,27 102,56 -

Smolickie 18 108,38 110,18 99,49 3* 

Garczyńskie 11 110,73 115,65 97,40 2* 

Odmiany; Varieties - WIR 19 95,89 97,73 88,52 2* 

Odmiany; Varieties - IHAR 12 95,17 99,81 86,13 1* 

Formy z SHR-Jeleniec 15 93,08 97,93 80,33 4* 
Forms - SHR-Jeleniec 

Razem; Total 218 102,24 105,75 93,29 23* 

- linie istotnie reagujące na obie substancje (GA3 i CCC) 
- inbred lincs sigmficantly reacting to both substances (GA3 and CCC) 
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Rys. 3. Wpływ GA3 i CCC na długość źdźbła linii normalnej i dwóch karło
wych 

Fig. 3. Reaction to applied GA3 and CCC on stem lenght in the control line 
and two dwar !mes 
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Procent linii wsobnych istotnie reagujących na działanie GA3 i CCC w 
zależności od pochodzenia 

Percentage of inbred lines of rye significantly rcacting to GA3 and 
CCC treatment depending on the origin 

W tab. 2 zamieszczono liczbę linii wyselekcjonowanych z poszcze
gólnych odmian uprawnych żyta, średnią długość źdźbła oraz liczbę linii 
(23), które istotnie reagowały zmianą długości pędu na działanie gibereli
ny i chlorku chlorocholiny. Linii tych otrzymano procentowo najwięcej z 
form SHR-Jeleniec, zaś brak zanotowano u odmiany Chrobre. Prawdo
podobnie związane jest to z tym, że linie pochodzące z form SHR-Jeleniec 
miały najkrótsze źdźbło (średnio - 93,08 cm) i genotypy wrażliwsze na 
zastosowane preparaty ( rys. 4 ). Nie wszystkie linie o skróconej słomie 
reagowały zmianą długości pędu na działanie obu substancji. Przykładem 
może być linia karłowa z genem ds], wrażliwa tylko na działanie gibereli
ny (rys. 3). 

Potwierdzają to wyniki uzyskane przez OGAWA i in. [1 996] nad karło

wym mutantem ryżu, który silnie reagował wydłużeniem źdźbła na oprysk 
gibereliną, osiągając normalny typ wzrostu. Dalsze badania tych autorów 
wykazały, że przyczyną tego była zablokowana biosynteza gibereliny. 

W niniejszej pracy przebadano również wpływ chlorku chlorocholiny 
na wysokość roślin linii wsobnych oraz linii karłowych o ustalonych geno
typach . Stwierdzono, że CCC istotnie obniżał długość źdźbła u większej 
liczby linii (108) niż giberelina. Ich liczba była, podobnie jak w przypadku 
gibereliny, zależna od tego z jakiej odmiany pochodziła. Średnia redukcja 
długości źdźbła wynosiła 20% (tab. 2 i rys. 2) . Efekt działania CCC na 
obniżenie wysokości roślin był dwa razy większy od efektu działania gibe-
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reliny na wydłużenie źdźbła. Najwięcej linii wsobnych wrażliwych na egzo
genny chlorek chlorocholiny wyselekcjonowano z odmiany Garczyńskie 
(63 %) i form SHR-Jeleniec (60% ), zaś najmniej z odmian pochodzących z 
WIR-u (36%), (rys. 4). 

Wykazano, że recesywne geny: ds 1 i ds2, warunkujące karłowy typ wz
rostu, były niewrażliwe na oprysk chlorkiem chlorocholiny (rys. 2). Znaj
duje to potwierdzenie w wielu doniesieniach innych badaczy jak np.: Bo
HRI NG, DRESSEL [1968) ; KUHN, DRESSEL (1968). Stwierdzono, że odmiany 
żyta i linie wsobne (badano 5) niejednolicie reagowały na zastosowany 
chlorek chlorocholiny. Jednak nie wyjaśniono głębiej, dlaczego niektóre 
rośliny reagują na dostarczony CCC obniżeniem długości źdźbła , a inne 
nie zmieniają tej długości. 

Reasumując można stwierdzić, że analizowane linie wsobne i usta
lone genetycznie niejednolicie reagowały na zastosowaną giberelinę i chlo
rek chlorocholiny. Wynika to z tego, że linie te wyselekcjonowano z ma
teriałów wyjściowych o różnym pochodzeniu, a tym samym były zróżni
cowane genetycznie. 

Podsumowanie 

1. Badane linie wsobne w zależności od pochodzenia różnie reagowały 
na działanie GA3 i CCC. Giberelina istotnie stymulowała wydłużanie 
źdźbła u 63 linii i u karłowej o genotypie ds1ds1• Potraktowanie gibe
reliną umożliwiło rozmnożenie linii karłowej homozygotycznej w sto
sunku do genu ds 1• 

2. Chlorek chlorocholiny powodował istotne skrócenie źdźbła u 108 
linii. 

3. Linie o ustalonych genotypach były niewrażliwe na działanie CCC. 
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karłowatość 

Streszczenie 

W pracy badano wpływ gibereliny i chlorku chlorocholiny na długość źdźbła 
u 218 linii wsobnych pokolenia S8 żyta ozimego i trzech form o ustalonych geno
typach (normalny typ wzrostu - Dspsps-J)s2 i dwie linie karłowe: ds 1ds1 i ds2 

ds-). Stwierdzono, że 63 linie wsobne istotnie reagowały wydłużeniem źdźbła 

średnio o 10% po traktowaniu gibereliną. Najwyższy procent linii wrażliwych na 
giberelinę wyselekcjonowano z form SHR-Jeleniec (40%) i odmiany Dańkowskie 
Złote (38% ), zaś najniższy z odmiany Chrobre (20%) i odmian z WIR-u -
(21 % ). Działanie chlorku chlorocholiny było silniejsze, gdyż powodowało reduk
cję długości źdźbła u 108 linii średnio o 20%. Najwyższy procent linii o obniżo
nym źdźble pochodziło z odmiany Garczyńskie (63%) i form SHR-Jeleniec 
(60% ), zaś najniższy z odmian WIR-u (36% ). Spośród badanych linii wsobnych , 
linie wyselekcjonowane z form SHR-Jeleniec okazały się najwrażliwsze , zarówno 
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na działanie gibereliny jak i chlorku chlorocholiny. 
Forma o normalnym typie wzrostu Dspspsps2, a szczególnie linia kar

łowa ds 1ds 1, istotnie reagowały wydłużeniem źdźbła na dostarczoną egzogenną 
giberelin~. Umożliwi to reprodukcj~ linii karłowej w stanie homozygotycznym w 
stosunku do genu ds 1• Druga linia karłowa dsids2, była niewrażliwa na zastosowa
ną giberelin~. 

INFLUENCE OF APPLIED GIBBERELLIN 
AND CHLOROCHOLINE CHLORIDE ON THE LENGTH OF STEM 

IN INBRED LINES OF WINTER RYE (Secale cereale L.) 
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Summary 

Paper presents the studies on the influence of gibberellin (GA3) and 
chlorocholine chloridc (CCC) on the length of stem in 218 inbred lines S8 gene
ration of winter rye and three forms with determined genotypes (norma! type of 
growth - DsP,P,J.),2 and two dwarf lines: dsls1, dsids:). It was found that 63 in
bred lines significantly responded to the gibberellin, what resulted in the elonga
tion of stem length (by 10% on average). 

Chlorocholine chloride strongly affected the inbred lines, reducing signi
ficantly the length of stem in 108 lin es ( on average by 20% ). 

One of the dwarf lines (genotype ds 1 ds1) was sensitive to applied exoge
nous gibberellin, while the other one (genotype dsidsz) appeared to be insensi
tive. 
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