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Genowo-cytoplazmatyczna męska niepłodność 
CMS ogura może być wykorzystana w hodowli 
odmian mieszańcowych, gdyż całkowicie kon-
troluje zapylenie krzyżowe u rzepaku. Wystę-
pują jednak trudności z selekcją linii restorerów 
o pożądanych cechach jakościowych nasion 
(niska zawartość glukozynolanów, wysoka 
zawartość tłuszczu) i dobrym wiązaniu nasion. 
Badania przeprowadzono na populacji pokolenia 
F3 pochodzącego z przekrzyżowania niskogluko-
zynolanowych linii CMS ogura z wysokogluko-
zynolanową linią restorującą. Stwierdzono, że 
częstość występowania rekombinantów z alle-
lami genu restorera o niskiej zawartości gluko-
zynolanów, wysokiej zawartości tłuszczu i z 
dobrym wiązaniem nasion jest bardzo mała 
(około 2%). Nie stwierdzono istotnego związku 
ani w grupach roślin homo-, ani heterozy-
gotycznych pod względem alleli genu restorera, 
pomiędzy niską zawartością glukozynolanów 
i stopniem wiązania nasion w łuszczynach. 

Gene-cytoplasmic male sterility CMS ogura can 
be used in breeding of hybrid varieties because it 
controls totally cross pollination in oilseed rape. 
However, it is difficult to select restorer lines 
with desired quantitative traits of seeds (low 
glucosinolate content, high oil content) and good 
seed set. The investigations were carried out on 
F3 population originating from crosses of low 
glucosinolate CMS ogura lines with high 
glucosinolate restorer line. It was observed that 
the frequency of the occurrence of recombinants 
with restorer gene alleles and low glucosinolate 
content, high oil content and good seed set is 
very low (about 2%). There is no significant 
linkage between low glucosinolate content and 
seed set in pods either in homozygous or in 
heterozygous plant groups in regard of restorer 
gene alleles. Oil content in seeds was 
independent of glucosinolate content and 
presence of homo- and heterozygous restorer 
gene alleles. Isozyme marker PGI-2 is closely 
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Zawartość tłuszczu w nasionach kształtowała się 
niezależnie od zawartości glukozynolanów oraz 
obecności homo- i heterozygotycznych alleli 
genu restorera. Izoenzymatyczny marker PGI-2 
pozostaje ściśle sprzężony z genem restorerem 
także w otrzymanych genotypach niskogluko-
zynolanowych. 

linked with restorer gene also in obtained low 
glucosinolate genotypes. 

Wstęp 

W ciągu ostatnich 25 lat w świecie prowadzono intensywne poszukiwania 
genetycznych systemów kontrolujących zapylenie krzyżowe u rzepaku w celu 
wykorzystania ich w hodowli odmian mieszańcowych, wykazujących efekt 
heterozji w plonie nasion. Obecnie najszerzej do tworzenia odmian mieszańcowych 
w Europie jest wykorzystywana genowo-cytoplazmatyczna męska niepłodność 
(CMS) znaleziona przez Ogura (1968) w populacji japońskiej rzodkwi Raphanus 
sativus. Została ona przeniesiona poprzez krzyżowanie międzygatunkowe do 
Brassica oleracea i następnie do Brassica napus (Bannerot i in. 1974). Uzyskane 
linie CMS z genotypem rzepaku nie mogły być wykorzystane w hodowli, 
ponieważ charakteryzowały się deficjencjami chlorofilowymi oraz deficjencjami  
w wydzielaniu nektaru. Dopiero poprzez fuzję protoplastów tych linii i linii rzepaku 
męskopłodnego uzyskano wartościowe linie CMS (Pelletier i in. 1987). 

Ze względu na pochodzenie CMS ogura od rzodkwi w obrębie gatunku 
Brassica napus nie znaleziono genotypów z genami restorerami dla tego systemu. 
Zostały one przeniesione poprzez krzyżowanie międzyrodzajowe linii CMS ogura 
z Raphanobrassica (Heyn 1976). Jednak uzyskany materiał wyjściowy do hodowli 
charakteryzował się wysoką zawartością glukozynolanów, którą jest bardzo trudno 
obniżyć ze względu na ścisłe sprzężenie genu restorera z jednym z genów 
warunkujących wysoką zawartość glukozynolanów. Także plenność form wyjścio-
wych jest obniżona poprzez zaburzenia spowodowane włączeniem do genomu 
rzepaku zbyt dużego odcinka informacji genetycznej pochodzącej od rzodkwi.  
Z tych powodów uzyskanie niskoglukozynolanowych i plennych linii restorujących 
jest bardzo trudne (Delourme i in. 1991; Delourme i in. 1995; Pellan-Delourme  
i Renard 1988), a ich brak jest czynnikiem ograniczającym wykorzystanie CMS 
ogura do hodowli odmian mieszańcowych zrestorowanych. Ze względu na 
trudności z uzyskaniem linii restorujących podwójnie ulepszonych dla systemu 
CMS ogura tworzy się odmiany mieszańcowe złożone. Składają się one z: 70–80% 
nasion niezrestorowanego (męskoniepłodnego) pokolenia F1 oraz 20–30% nasion 
odmian lub linii zapylających (Liersch i in. 1996). Przykładem tego typu odmian 
jest już 12 zarejestrowanych w krajach Europy Zachodniej odmian rzepaku 
ozimego, plonujących na poziomie około 120% plonu odmian wzorcowych,  
z których najszerzej do uprawy zostały wprowadzone odmiany: Synergy, Coctail, 
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Canon (Pinochet 1995). Także wysoko plonuje jara odmiana Triolo. W Polsce  
w 1999 r. zarejestrowano pierwszą odmianę mieszańcową złożoną rzepaku jarego 
Margo. Jednak najlepszym rozwiązaniem dla pełnego wykorzystania efektu 
heterozji w plonie nasion rzepaku jest hodowla odmian mieszańcowych 
zrestorowanych i dlatego celem pracy jest badanie metodyki hodowli linii 
restorerów dla systemu CMS ogura. 

Materiał i metodyka 

Materiał do badań stanowiło pokolenie F3 pochodzące z krzyżowań linii 
restorującej R z niskoglukozynolanowymi liniami CMS ogura (schemat 1). 

 
Schemat 1 

Wprowadzenie genu restorera (Rfo) do rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego  
Introduction of restorer gene (Rfo) into double low winter oilseed rape 

 
    CMS ogura (BC3 F1)  x linia restorująca (R) 
       restorer line (R) 
    (S; rfo rfo)   (S; Rfo rfo) 

      F1  1996 

 

2186 roślin — plants:     F2  1997 
wyselekcjonowano 44 linie niskoglukozynolanowe 
44 low glucosinolate lines were selected 

 
1787 roślin — plants:    F3 1998 
1350 MF 437 MS  

wyselekcjonowano 391 roślin MF (PGI-2+) 
 391 MF plants were selected: 

188 (S; Rfo Rfo), 203 (S; Rfo rfo) 

 
MS — rośliny męskoniepłodne — male sterile plants 
MF — rośliny męskopłodne — male fertile plants 

 
 
Linia restorująca R uzyskana w wyniku umowy licencyjnej z INRA (Francja) 

była heterozygotyczna pod względem alleli genu restorera, bezerukowa, ale o wyso-
kiej zawartości glukozynolanów (średnio 60,0 µM/g nasion). 
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Wykorzystane do krzyżowań podwójnie ulepszone linie CMS ogura zawie-
rały glukozynolany w zakresie od 12,2 do 17,7 µM/g nasion. 

Z uzyskanych rekombinantów pokolenia F2 pochodzącego z krzyżowań linii 
restorującej R z męskoniepłodnymi liniami rzepaku ozimego wyselekcjonowano  
i wysiano nasiona 44 niskoglukozynolanowych linii z allelami genu restorera. 
Linie te wyselekcjonowano na podstawie analiz zawartości glukozynolanów oraz 
analiz markera genu restorera PGI-2. W ten sposób w roku 1998 w warunkach 
polowych uzyskano pokolenie F3.

Izoenzymatyczny marker genu restorera PGI-2 (fosfoglukoizomerazy–2) 
został oznaczony według metody podanej przez Delourme i Eber (1992). 

Obserwacje męskiej płodności były wykonywane w czasie kwitnienia roślin 
celem wyodrębnienia z rozszczepiających się pokoleń osobników z allelami genu 
restorera. 

Badany materiał podzielono na: 
a) rośliny całkowicie męskoniepłodne (MS), nie produkujące pyłku i charaktery-

zujące się skróceniem długości pręcików do około połowy długości pręcików 
roślin męskopłodnych. 

b) rośliny całkowicie męskopłodne (MF), wytwarzające pyłek, a więc zawiera-
jące w swoim genotypie allele genu restorera. 

Zawartość i skład glukozynolanów w nasionach oznaczono za pomocą chro-
matografii gazowej sililowych pochodnych glukozynolanów w ulepszonej wersji 
dostosowanej do potrzeb prac hodowlanych (Michalski i in. 1995). 

Procentową zawartość tłuszczu w nasionach oznaczano za pomocą szeroko-
pasmowego analizatora NMR firmy Newport Instruments (Wielka Brytania). 
Pomiary były dokonywane przy stałym poziomie wilgotności nasion równym 5%. 

Oceny wiązania nasion w łuszczynach dokonano na podstawie średniej  
z wszystkich łuszczyn zawiązanych na zaizolowanych pędach głównych wszyst-
kich badanych roślin. 

Obliczenia statystyczne zostały wykonane przy wykorzystaniu arkusza kalku-
lacyjnego programu komputerowego Excel. 

Wyniki 

Badane pokolenie F3 44 linii z allelami genu restorera stanowiło 1787 roślin, 
w tym 1350 roślin o fenotypie roślin męskopłodnych, a więc zawierających  
w swoim genotypie allele genu restorera oraz 437 roślin męskoniepłodnych.  
Z roślin męskopłodnych do szczegółowych badań wybrano 391 roślin, to jest po 
około 10 roślin każdej z 44 linii pokolenia F2. Rośliny te zostały przebadane przy 
pomocy markera izoenzymatycznego PGI-2. Jest to marker kodominujący genu 
restorera, przy pomocy którego można rozróżnić genotypy homozygotyczne  
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(Rfo Rfo) i heterozygotyczne (Rfo rfo) pod względem alleli tego genu (Delourme, 
Eber 1992). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 188 roślin jest 
homozygotycznych, a 203 rośliny są heterozygotyczne. 

Obie grupy roślin zostały poddane badaniom pod względem zawartości sumy 
glukozynolanów, glukozynolanów alkenowych, tłuszczu oraz elementów struktury 
plonu, takich jak osadzenie nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion. 

W celu dokonania analizy uzyskanych wyników grupę roślin homozygo-
tycznych oraz grupę roślin heterozygotycznych podzielono na klasy według 
zawartości glukozynolanów — klasa zmieniała się co 10 µM/g nasion. W przy-
padku homozygot utworzono 6 klas, a z roślin heterozygotycznych analizowano  
5 klas, ponieważ klasa najwyższej zawartości glukozynolanów powyżej 60 µM/g 
nasion była reprezentowana przez 2 rośliny. Podziału na klasy według zawartości 
glukozynolanów dokonano w celu stwierdzenia, czy istnieje zależność między tą 
cechą a pozostałymi badanymi cechami. Podziału na rośliny homo- i heterozygo-
tyczne dokonano w celu porównania ich plenności oraz aby stwierdzić, w której 
grupie częściej występują genotypy o niskiej zawartości glukozynolanów i jedno-
cześnie dobrze wiążące nasiona w łuszczynach. 

Zawartość glukozynolanów 
Średnia zawartość sumy glukozynolanów oraz glukozynolanów alkenowych 

dla homo- i heterozygot była podobna. W badanych roślinach homozygotycznych 
(Rfo Rfo) zawartość sumy glukozynolanów wahała się od 10,29 µM/g nasion do 
68,76 µM/g nasion a współczynnik zmienności wynosił 38,17. Zawartość glukozy-
nolanów alkenowych wahała się od 6,74 do 65,91 µM/g nasion przy współczyn-
niku zmienności 42,78 (tab. 1). 

Podobny był układ w przypadku roślin heterozygotycznych (Rfo rfo). 
Zawartość sumy glukozynolanów była w zakresie od 10,77 do 82,94 µM/g nasion, 
przy współczynniku zmienności 34,57. Zawartość glukozynolanów alkenowych 
kształtowała się w granicach od 7,99 do 77,00 µM/g nasion, a współczynnik 
zmienności tej cechy wynosił 39,47 (tab. 1). 

Analizowano także liczebności roślin w poszczególnych klasach zawartości 
sumy glukozynolanów. Klasy te były dla roślin homo- i heterozygotycznych 
nieomal równoliczne. Jedynie w przedziale zawartości glukozynolanów  
20,1–30,0 µM/g nasion stwierdzono znacznie większą liczebność roślin hetero-
zygotycznych (wykres 1), co może wynikać z faktu, że grupa roślin hetero-
zygotycznych była liczniejsza. 
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Tabela 1 
Ocena linii restorerów: homozygot (Rfo Rfo) i heterozygot (Rfo rfo) 
Evaluation of restorer lines: homozygous (Rfo Rfo) and heterozygous (Rfo rfo)  

 Suma 
glukozynolanów
[µM/g nasion] 

Sum of  
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

Glukozynolany 
alkenowe 

[µM/g nasion] 
Alkenyl  

glucosinolate 
[µM/g of seeds] 

 
 

Tłuszcz 
Fat 
[%] 

Liczba  
nasion 

w łuszczynie 
Number  
of seeds  
per pod 

Masa 
1000 nasion 
1000 seeds 

weight 
[g] 

Homozygoty — Homozygotes 

Średnia (z 188 roślin) 
Mean (of 188 plants) 

32,38 29,08 40,49 15,61  4,00 

Maksimum 68,76 65, 91 47,50 36,40  6,40 
Minimum 10,29 6,74 31,40  2,90  2,50 
Odchylenie standardowe 
Standard deviation 

12,36 12,44 3,03  5,61  0,75 

Współczynnik zmienności 
Coefficient of variability 

38,17 42,78 7,48 35,93 18,74 

Błąd standardowy średniej 
Standard error of mean 

0,90 0,91 0,22 0,41 0,05 

Heterozygoty — Heterozygotes 

Średnia (z 203 roślin) 
Mean (of 203 plants 

30,13 26,62 40,76 15,88  4,13 

Maksimum 82,94 77,00 46,70 33,80  6,30 
Minimum 10,77  7,99 32,00  4,40  2,30 
Odchylenie standardowe 
Standard deviation 

10,42 10,51  2,96  5,37  0,82 

Współczynnik zmienności 
Coefficient of variability  

34,57 39,47  7,26 33,83 19,91 

Błąd standardowy średniej 
Standard error of mean 

0,73 0,74 0,21 0,38 0,06 

Zawartość tłuszczu 
Średnia zawartość tłuszczu w nasionach homo- (Rfo Rfo) i heterozygo-

tycznych (Rfo rfo) roślin była zbliżona i wynosiła odpowiednio 40,50% oraz 
40,76%. Maksymalna zawartość tłuszczu w nasionach roślin homozygotycznych 
wynosiła 47,50%, minimalna 31,40% i w nasionach roślin heterozygotycznych 
maksimum wynosiło 46,70%, a minimum 32,0%, przy czym współczynnik zmien-
ności był znacznie mniejszy dla heterozygot (tab. 1). 

Zawartość tłuszczu w nasionach była niezależna od zawartości glukozyno-
lanów. Analiza wariancji przeprowadzona dla homo- i heterozygot wykazała brak 
istotnych różnic w zawartości tłuszczu pomiędzy roślinami z poszczególnych klas 
zawartości glukozynolanów (tab. 2).  



Tabela 2 

Analiza wariancji pomiędzy klasami dla badanych cech w grupach roślin homo- (Rfo Rfo) i heterozygotycznych (Rfo rfo) 
Variance analysis among classes for investigated traits in homozygous (Rfo Rfo) and heterozygous (Rfo rfo) groups of plants 

Homozygoty — Homozygotes Heterozygoty — Heterozygotes  
Źródło  

wariancji  
Source  

of variance 

suma 
kwadratów

sum  
of squares 

stopnie 
swobody  
degree  

of freedom 

średni  
kwadrat  

mean 
squares 

 
wartość F
F-value 

suma 
kwadratów

sum  
of squares 

stopnie 
swobody 
degree  

of freedom 

średni  
kwadrat 

mean  
squares 

 
wartość F 
F-value 

Zawartość tłuszczu — Oil content 

Pomiędzy klasami 
Among classes  

 32,75 5 6,55 0,71  26,11 4 6,53 0,74 

W klasach — In classes 1 684,44 182 9,26  1 741,67 198 8,79  

Razem — Total 1 717,19 187   1 767,78 202   

Liczba nasion w łuszczynie — Number of seeds per silique 

Pomiędzy klasami 
Among classes 

 229,55        5 45,91 1,48  316,36 4 79,09 2,84*

W klasach — In classes 5 651,20 182 31,05  5 516,65 198 27,89  

Razem — Total  5 88,75 187   5 833,01 202   

Masa 1000 nasion — 1000 seeds weight [g] 

Pomiędzy klasami 
Among classes 

 15,87        5 3,17 6,47**  5,81 4 1,45 2,20

W klasach — In classes  89,25        182 0,46 131,06 198 0,66

Razem — Total         105,12 202 136,87 202

* — istotność na poziomie α = 0,05 — significance on the level α = 0,05 
** — istotność na poziomie α = 0,01 — significance on the level α = 0,01 
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R — linia restorująca wyjściowa — starting restorer line 

Wykres 1. Zawartość glukozynolanów w roślinach restorujących homo- i heterozygo-
tycznych wyselekcjonowanych w pokoleniu F3 (CMS ogura x R) — Glucosinolate content 
in homo- and heterozygous restorer plants selected in F3 progeny (CMS ogura x R); 

Składniki plonu 
a.  Liczba nasion w łuszczynie 

Średnia liczba nasion w łuszczynie dla roślin homo- i heterozygotycznych 
była zbliżona i wynosiła odpowiednio 15,61 i 15,88 (tab. 1). Zbliżone były także 
średnie wartości dla liczby nasion w łuszczynie w poszczególnych klasach obu 
grup roślin (wykres 2). Niemniej istnieje duża zmienność pod względem tej ważnej 
cechy i osadzenie nasion w łuszczynie dla roślin homozygotycznych waha się od 
2,90 do 36,40, a dla roślin heterozygotycznych od 4,40 do 33,80 (tab. 1). 

W przypadku roślin homozygotycznych nie wystąpiły istotne różnice w osa-
dzeniu nasion w łuszczynach pomiędzy klasami homozygotycznymi (tab. 2). 
Natomiast wystąpiły istotne różnice w osadzaniu nasion w łuszczynie pomiędzy 
klasami roślin heterozygotycznych (tab. 2). Gorsze osadzenie nasion w łuszczynie 
obserwowano u roślin w klasach o wyższej zawartości glukozynolanów 
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Wykres 2. Liczba nasion w łuszczynie roślin restorujących homo- i heterozygotycznych 
wyselekcjonowanych w pokoleniu F3 (CMS ogura x R) — Number of seeds per pod in 
homo- and heterozygous restorer plants selected in F3 progeny (CMS ogura x R) 

Średnia liczba nasion dla poszczególnych klas w obu grupach roślin była 
niższa niż dla wzorcowej linii rzepaku podwójnie ulepszonego, u której stwier-
dzono średnie osadzenie nasion w łuszczynie równe 22 nasiona na łuszczynę.  
b.  Masa 1000 nasion 

Średnie wartości dla MTN także były zbliżone dla homo- i heterozygot  
i wynosiły odpowiednio 4,00 g oraz 4,13 g, przy zbliżonym współczynniku 
zmienności (tab. 1). Natomiast analiza MTN w poszczególnych klasach roślin 
wykazała brak istotnych różnic między klasami dla heterozygot, natomiast istotne 
różnice wystąpiły w grupie roślin homozygotycznych (tab. 2). 

Wykonano również analizę korelacji pomiędzy badanymi cechami. Nie 
stwierdzono istotnej korelacji cechy liczby nasion w łuszczynie ani MTN z cecha-
mi jakościowymi. W obu grupach roślin wystąpiła jedynie tendencja do ujemnych 
zależności pomiędzy liczbą nasion w łuszczynie i pozostałymi cechami. Nie 
obserwuje się także istotnych korelacji zawartości tłuszczu z pozostałymi 
badanymi cechami (tab. 3, 4). 
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Tabela 3 
Macierz korelacji pomiędzy badanymi cechami dla roślin homozygotycznych  
Matrix of correlation between investigated traits for homozygous plants 

 
 

Cecha 
Trait 

 
 

Tłuszcz
Oil 
[%] 

Suma  
glukozynolanów 

alkenowych 
[µM/g nasion] 
Sum of alkenyl 
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

Suma  
glukozynolanów
[µM/g nasion] 

Sum of  
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

Liczba  
nasion 

w łuszczynie 
Number  
of seeds  
per pod 

Masa 
1000 

nasion 
1000  
seeds 

weight 
[g] 

Tłuszcz — Oil  [%] 1     

Suma glukozynolanów alkenowych  
Sum of alkenyl glucosinolates 

–0,017 1    

Suma glukozynolanów  
Sum of glucosinolate 

–0,019 0,998 1   

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

–0,003 –0,104 –0,098 1  

Masa 1000 nasion [g]  
1000 seeds weight 

0,133 0,343 0,340 –0,043 1 

Dla r ≥ 0,144 korelacja istotna przy P = 0,05— For r ≥ 0,144 correlation siqnificant at P = 0.05 
Dla r ≥ 0,188 korelacja istotna przy P = 0,01— For r ≥ 0,188 correlation siqnificant at P = 0.01 

 
Tabela 4 

Macierz korelacji pomiędzy badanymi cechami dla roślin heterozygotycznych  
Matrix of correlation between investigated traits for heterozygous plants 

 
 

Cecha 
Trait 

 
 

Tłuszcz
Oil 
[%] 

Suma  
glukozynolanów 

alkenowych 
[µM/g nasion] 
Sum of alkenyl 
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

Suma  
glukozynolanów
[µM/g nasion] 

Sum of  
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

Liczba  
nasion 

w łuszczynie 
Number  
of seeds  
per pod 

Masa 
1000 

nasion 
1000  
seeds 

weight 
[g] 

Tłuszcz — Oil  [%] 1     

Suma glukozynolanów alkenowych  
Sum of alkenyl glucosinolates 

–0,082 1    

Suma glukozynolanów  
Sum of glucosinolate 

–0,084 0,994 1   

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

–0,023 –0,144 –0,154 1  

Masa 1000 nasion [g]  
1000 seeds weight 

0,219 0,172 0,193 –0,090 1 

Dla r ≥ 0,138 korelacja istotna przy P = 0,05— For r ≥ 0,138 correlation siqnificant at P = 0.05 
Dla r ≥ 0,181 korelacja istotna przy P = 0,01— For r ≥ 0,181 correlation siqnificant at P = 0.01 
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W wyniku przeprowadzonych badań znaleziono rekombinanty, które charak-
teryzują się niską zawartością glukozynolanów, a jednocześnie dobrym osadze-
niem nasion w łuszczynie i wysoką masą 1000 nasion oraz co najmniej średnią 
zawartością tłuszczu w nasionach (tab. 5). Wśród 188 homozygotycznych roślin 
pod względem alleli genu restorera wyselekcjonowano dziesięć, które spełniają 
pożądane kryteria. Spośród 203 roślin heterozygotycznych wyselekcjonowano 
dziewięć roślin o dobrych cechach jakościowych oraz dobrych wskaźnikach 
plenności. 

Tabela 5 
Charakterystyka wyselekcjonowanych linii restorerów o pożądanych cechach jakościowych 
i dobrym wiązaniu nasion — Characteristics of selected restorer lines with desired 
qualitative traits and good seed set  

 
 

Linie 
Lines 

Suma  
glukozynolanów 
[µM/g nasion]  

Sum  
of glucosinolates 
[µM/g of seeds] 

Glukozynolany 
alkenowe  

µM/g nasion 
Sum of alkenyl  
glucosinolates 

[µM/g of seeds] 

 
Tłuszcz 

Oil 
[%] 

Liczba 
nasion  

w łuszczynie 
Number  
of seeds  
per pod 

Masa 
1000 nasion 
1000 seeds 

weight 
[g] 

Homozygoty — Homozygotes 

PN 10706/8 10,65  7,42 42,3 23,2 4,9 
PN 10706/7 11,44  8,13 42,2 15,4 4,9 
PN 10520/6 13,16 10,89 43,2 13,4 3,9 
PN 10520/1 13,89 10,67 43,3 13,4 3,3 
PN 10462/6 13,98 11,46 41,9 14,9 3,9 
PN 10706/9 14,34  9,57 42,0 24,5 4,5 
PN 10455/2 16,62 13,79 42,1 27,5 3,6 
PN 10688/6 16,78 13,44 40,3 14,1 3,6 
PN 10520/10 17,88 15,12 46,4 15,3 4,0 
PN 10520/8 18,09 15,78 46,9 18,3 4,3 

Heterozygoty — Heterozygotes 

PN 10688/7 11,99  7,99 42,7 14,8 4,8 
PN 10706/5 13,74  9,02 43,6 16,6 4,5 
PN 10688/8 13,89 10,48 44,2 16,6 4,7 
PN 10656/2 14,55 11,55 41,5 15,9 5,6 
PN 10513/6 16,97 13,60 45,0 16,2 3,2 
PN 10615/2 18,59 15,28 40,2 11,7 4,2 
PN 10523/10 18,74 15,71 44,5 13,7 3,6 
PN 10688/3 19,24 16,00 45,7 15,3 4,2 
PN 10706/6 19,93 15,93 42,1 18,1 5,6 
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Dyskusja 

Celem podjętych badań było znalezienie skutecznej metody selekcji linii 
restorerów dla CMS ogura niskoglukozynolanowych i jednocześnie wartoś-
ciowych pod względem plenności. Uzyskane w INRA (Francja) pierwsze rekom-
binanty rzepaku z allelami genu restorera charakteryzowały się niskim osadzeniem 
nasion w łuszczynach spowodowanym zamieraniem woreczków zalążkowych 
(Pellan-Delourme, Renard 1988) oraz silnym sprzężeniem tych alleli z genami 
determinującymi wysoką zawartość glukozynolanów (Delourme i in. 1995). Bada-
nia Delourme i in. (1995) wykazały, że ulepszenie tych cech jest możliwe poprzez 
krzyżowanie linii restorerów z liniami rzepaku podwójnie ulepszonego i eliminację 
zbędnej informacji genetycznej pochodzącej od rzodkwi. 

Badania w Zakładzie Roślin Oleistych IHAR rozpoczęto przy wykorzystaniu 
wyjściowej linii restorującej o zawartości glukozynolanów 60 µM/g nasion, a także 
o słabym wiązaniu nasion w łuszczynach (Popławska i in. 1996). Poprzez krzyżo-
wanie tej wyjściowej linii z niskoglukozynolanowymi liniami CMS ogura 
otrzymano pokolenie F2, w którym wyselekcjonowano rośliny zawierające allele 
genu restorera. Do dalszych badań z pokolenia F2 wybrano linie o najmniejszych 
zaburzeniach chromosomowych w I podziale mejotycznym i o najniższej zawar-
tości glukozynolanów. 

To pozwoliło na wyselekcjonowanie w pokoleniu F3 takich genotypów, które 
zawierały nawet poniżej 15 µM/g nasion (jest to norma dla materiału siewnego 
rzepaku w Polsce), a jednocześnie o polepszonej żeńskiej płodności, czego 
wyrazem są linie o stosunkowo dobrym wiązaniu nasion w łuszczynie. Niemniej 
do dalszych badań można zatrzymać także linie, które zawierają nieco powyżej  
15 µM, ale nie więcej niż 20 µM/g nasion. Wykorzystując bowiem linie restorery, 
które charakteryzują się nieco podwyższoną zawartością glukozynolanów  
w mieszańcach z liniami CMS ogura o bardzo niskiej zawartości tych związków 
można uzyskać pokolenie F1 o zawartości glukozynolanów w granicach normy. 

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono zależności pomiędzy 
zawartością glukozynolanów oraz cechami decydującymi o plenności (zawiązy-
waniem nasion w łuszczynie). Zarówno dobre, jak i słabe wiązanie nasion w łusz-
czynie występowało u roślin, których genotypy posiadały allele genu restorera  
i bez względu na zawartość glukozynolanów. Świadczy to o braku silnego 
sprzężenia pomiędzy odcinkiem DNA warunkującym zawartość glukozynolanów  
i niehomologicznym dla genomu Brassica napus odcinkiem DNA pochodzącym 
od rzodkwi, powodującym zaburzenia w I podziale mejotycznym, a w związku  
z tym gorsze osadzenie nasion w łuszczynach. Zdolność do dobrego wiązania 
nasion i zawartość glukozynolanów dziedziczą się niezależnie. Zatem selekcję 
trzeba prowadzić na obie cechy. 
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Cenne mogą być dla hodowli niskoglukozynolanowe i plenne linie restorery 
zarówno homo- jak i heterozygotyczne. Linie homozygotyczne mogą zostać 
wykorzystane do tworzenia odmian mieszańcowych zrestorowanych, a hetero-
zygoty mogą być wykorzystane do tworzenia odmian mieszańcowych mieszanych 
(Bartkowiak-Broda 1998). Odmiany mieszańcowe mieszane składają się z roślin 
pokolenia mieszańcowego F1 w połowie zrestorowanych i w połowie męskonie-
płodnych. W celu przekonania się o tym czy zasadne będzie tworzenie odmian 
mieszańcowych mieszanych konieczne jest przeprowadzenie badań porównawczych.  

Wśród rekombinantów z allelami genu restorera występuje także nie 
sygnalizowany dotąd w literaturze problem zawartości tłuszczu w nasionach. 
Okazuje się, że również na tę cechę niezbędna jest selekcja. 

Homo i heterozygoty w pokoleniu F3 zostały zidentyfikowane przy pomocy 
ściśle sprzężonego z genem restorerem markera izoenzymatycznego PGI-2 
(Delourme, Eber 1992). Marker ten wystąpił u wszystkich męskopłodnych roślin  
z allelami genu restorera. Zatem sprzężenie to pozostaje silne nie tylko u rekom-
binantów o wysokiej zawartości glukozynolanów, jak stwierdzono w badaniach 
Delourme i Eber (1992), ale także w genotypach o niskiej zawartości gluko-
zynolanów. Wskazuje to na możliwość efektywnego wykorzystania tego markera 
do selekcji. Wykorzystanie markera PGI-2 zmniejszy nakłady pracy i może 
przyspieszyć selekcję o 1–3 lat w zależności od tego, na którym etapie selekcji jest 
stosowany.  

Częstotliwość rekombinantów o pożądanych parametrach jakościowych oraz 
cechach wskazujących na plenność jest mała. W badanym materiale wyselekcjo-
nowano 4,8% takich rekombinantów, a osiem linii (około 2%) posiadało optymalne 
parametry. 

Dla uzyskania postępu w selekcji należy ją prowadzić na dużych populacjach 
pokoleń rozszczepiających się. 

Wnioski 

1. Zakres zmienności zawartości glukozynolanów w grupach roślin homo- i hetero-
gotycznych pod względem alleli genu restorera był zbliżony, podobnie  
jak rozkład liczebności roślin w poszczególnych klasach zawartości 
glukozynolanów. 

2. Zawartość tłuszczu w nasionach kształtowała się niezależnie od zawartości 
glukozynolanów oraz homo- lub heterozygotycznych alleli genu restora. 

3. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy niską zawartością glukozyno-
lanów i najważniejszym składnikiem plonu, jaką jest liczba nasion w łuszczynie. 
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4. W badanej populacji wysegregowały nieliczne rekombinanty łączące w swoim 
genotypie obok alleli genu restorera pozytywne cechy jakościowe oraz cechy 
decydujące o dobrej plenności. 

5. Izoenzymatyczny marker genu restorera PGI-2 pozostaje ściśle sprzężony 
także u wyselekcjonowanych form o niskiej zawartości glukozynolanów. 
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