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Powietrzni© suche nasiona dwóch odmian grochu napromie-

niowano prędkimi neutronami o średni»;) energii 5,6 Me7 na

cyklotronie U-120 Instytutu Pizyki Jądrowej w Krakowie.

Zastosowano przedział dawek: 60-1600 radów. Stwierdzono,

że паи et bardzo niskie d£.nSd. /poniżej 100 radów/ powodują '

wyraźne opóźnienie kiełkowania, natomiast istotne zmniejsze-

nie wysokości siarek obserwuje się dopiero powyżej 200 radów.

W przedziale 270-620 rado» wysokość siewek zmniejsza się li-

niowo wraz ze wzrostem dawki.

W oparciu o wyniki doświadczenia szklarniowego wybrano

pięć dawek: 200, 300, 500f 800, 1000 radów do doświadczenia

polowego. Stwierdzono, że dawka ok. 500 radów jest dawką

maksymalną dla celów hodowlanych: przeżywalność i płodność

roślin wynosi dla tej dawki ok. 40% kontroli - dawki 800-900

radów powodują pełną letalncsć.

Zebrane nasiona Ml wysiano w szklarni i zbadano częstot-

liwość mutacji chlorofilowych v pokoleniu U2. Stwierdzono,

że jest ona bardzo wysoka i wynosi dla dawek 200 i 300 radów

około 4% siewek 112.



Air dry seeds of two varieties of peas were irradiated

with fast neutrons of average energy of 5,6 MeV obtained in

the U-120 cyclotron at the Cracow Institute of Huclear

Physics. '

The doses varied from 60 to 1600 rads It was found

that even very low doses /less than 100 rads/ cause a con-

spicuous delay of germination;a significant decrease of

seedling height was only observed at doses higher than

200 rads. In the 270-620 rad range seedling height dimi-

nished linearly with increase of dose. —

— - On the basis of the greenhouse experiment five doses

were chosen for field experiments: 200, 300, 500, 800 and

1000 rads. It was found that a dose of about 500 rads was

the maximum that could be .(*Mdr applied for breeding

purposes! the survival and fertility rate at that dose was

about Ą-0% of the control, doses of 800 to 900 rads caused

full mortality.

The Ы2 seeds were sown in the greenhouse and the

frequency of chlorophyl mutations was examined in gene-

ration M2. It was found to be very high: for doses of 200

to 300 rads the mutations ocurred in about 4% ot M2 seedlings.



Сухие семена двух сортов гороха облучево быстрыми
нейтронами при средней энергии 5,6 Нэв в дозах 60-1600 р
из циклотрона У-120 в Институте ядерной физики в Кракове.

Установлено, что даже очень низкие дозы ( 100 р)
облучения вызываю! четкое замедление всхода. Значитель-
ное уменьшеняе высоты растений наблюдается при дозах выше
200 р. При облучения дозой от 270 - 620 р высота расте-
ний уменьшается линейно с повышением дозы облучения.

На основе результатов опыта в теплице выбрано 5 доз:
200, 300, 500, 800 и 1000 радов для проведения опытов
в полевых условиях. Показалось, что доза около 500 р
является максимальной дая растениеводства. Проживальво-
сть я плодовитость растений для этой дозы равна 40% кон-
троля; дозы ряда 800-900 р вызывают полную летальность
растений. '

Собранные семена Uj высеяно в теплице и изучено час-
тоту хгорофильныж нутаций в поколении Н2- Замечено, что
частота хлорофильных мутаций очень высокая и составляет
пря облучении дозами 200 и 300 р около 4$ растений поко-
ления 112.



wstęp.

W oeln stworzenia w Polsce warunków do indukowania nu-
taoji u roślin prędkimi neutronami, w 1969 r. w wyniku poro-
zumienia pomiędzy IHAR w Warszawie i IPJ w Krakowie podjęto
prace nad przystosowaniem do tych prac krakowskiego cyklotro-
nu U-120.

Zamierzenie to zostało uwieńczone powodzeniem /6/.
Obecnie cyklotron U-120 jest permanentnie wykorzystywany do
mutagenezy neutronowej zbóż. Podejmowano sq również próby
wykorzystania cyklotronu do indukowania mutacji u innych
roślin uprawnych*

Cel pracy

Celem praoy było ustalenie optymalnych neutronowych
dawek mutacyjnych dla niektórych odmian grochu łuskowego.

Ze względu na unikalny oharakter zastosowania neutronów
cyklotronowych jako czynnika mutagennego nie było możliwości
oparcia sie przy wyborze dawek na danych literaturowych.
Biezbędnym było zbadanie radioccułości wybranych odmian groohu.
Wynik tych badań jest przedmiotem niniejszej publikacji.



Materiał 1 metodyka badań

Badania nad promienioczułością groohu na prędkie neutro-
ny przeprowadzono w latach 197Й-1975. Do badań użyto dnie
odmiany groohu łuskowego: Bela i Cuu Kelvedonu. Są to odmia-
ny wczesne, karłowe o marszczonych, zielonych nasionach.

napromienianie nasion groohu przeprowadzono na cyklotro-
nie 0-120 w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie prędkimi
neutronami z reakcji jądrowej ^Be/d,n/ B. Reakcja ta, tfrzy
energii przyspieszanych w cyklotronie deuteronów 12,5 MeV
daje prędkie neutrony o średniej! energii ok. 5,5 MeV i ener-
gii maksymalnej ok. 16 HeV. średnia energia neutronóW: jest -
więc w tym przypadku blisko czterokrotnie nyżaга od średniej
energii neutronów uzyskiwanych w reaktorach jądrowych przysto-
sowanych do napromieniania nasion /7/.

Pomiar dawki neutronowej jak: również dawki promieniowania
gamma oparty był na wynikach uzyskiwanych przy pomocy zestwu
komór jonizacyjnych tkankopodobnych /9/. Ze względu na róż-
nice składu chemicznego materiału tkankopodobnego komór i na-
sion - dawkę neutronową w nasionach określano posługując sie
wzorem

Dnasion " °* • DCH

bdzie D C H jest dawką zmierzoną przy pomocy zestawu komór
tkankopodobnyoh.

Kontrole dawki neutronowej uzyskiwanej przez pszczegól-
ne próbki nasion umieszozone w cyklotronie dokonywano umiesz-
czając wraz z tymi próbkami tabletki eiarkowe i następnie
mierząc aktywność fosforu P uzyskiwanego przez aktywacje
neutronami siarki w reakcji jądrowej ^2S/nfp/^

2P.

Wynik pomiarów aktywności siarki był porównywalny z reduk-
cją wzrostu siewek otrzymanych z równooześnie napromienionych
neutronami nasion jeozmienia Damazy, które stosowane są przy
pracach na oyklotronie jako biologiczny monitor dawki neutrono-
wej.



Веяка od tła promieniowania gamma nie przekraozała 9%

dawki neutronowej. W uwzględnieniu względnej skuteczności

biologicznej prędkich neutronów WSB równej oo najtaniej 10

efekt biologiozny tła gamma oszacowano na poniżej 1% i nie-

uwzglednlono*

Dla wstępnego doboru dawek do eksperymentu polowego

postanowiono pn!^prowadzi<5 test dynamiki kiełkowania i re-

dukcji wzrostu ijiiewek dla jednej z wybranych odmian grochu i

odmiany Bela, •s «grunkach szklarniowych, ff tym celu w marcu

1972 r. naprcml'iniono suche /wilgotność 12,5/6/ nasiona sze-

rokim contawoia ławek neutronowych i wysiano je w szklarni

w donicsiicacia o składzie* 1/3 ziemi kompostowej, 1/3 torfu

i 1/3 piasku, Srtebokośd siewu t 2 cm.

Teraperatun w szklarni utrzymywana była w granicach

21-25°C. Pomiaru liczby skiełkowanyoh nasion dokonywano

w 7 terminach ol ejmująoyoh 12 dni od wysiewu, natomiast po-

miary wysokoóoi siewek wykonano w dwóch terminach: pierwszy

pomiar w fazie gily ponad 50% roślin kontrolowanych miało

2-3 listki 1 druta pomiar w fazie 3-4 listków.

W oparciu o wyniki testu eiewkowego do doświadczenia

polowego ogranicz mo ilość dawek neutronowych do pięciu,

napromienianie przeprowadzono w marcu 1974 r. poddając dzia-

ttanlu prędkich neutronów nasiona grochu odmiany Bela i Cud

Eelvedonu w identycznych warunkach jak opisane odnośnie

doświadczenia testowego. Napromienione nasiona wysiano

BIS. poletkaoh wStaoji SHBO-Krzeezowice. V doświadczeniu

założono metodę loeowyoh bloków. Nasiona zostały wysiane



w 4 powtórzeniach, po 240 nasion dla każdej dawki.

Wykonano obeerwaojet

1/ liozby wzeezłych roślin,

2/ wysokości siewek,

3/. żywotności pyłku,

4/ wysokośoi roślin dojrżałyoh,

5/ płodności,

6/ przeżywalności.

Liczbę wzftszłyoh roślin określono na podstawie obserwacji

przeprowadzonych w 14-tjH d&iu po wysiewie. Wysokość siewek

badano w 3-ch terminaoh, a mianowicie i I - gdy rośliny kon-

trolne były w fazie 2-3 lietkdw; II - >-4 lietltówj III -

4-5 listków.

Badanie żywotności pyłku przeprowadzono metodą ocetokar-

miuową jako najbardziej przydatną i najmniej pracochłonną

do tego typu badań /6/. Badano po 20 roślin dla ?~ażdej

kombinacji.

Płodność roślin oceniano w sposób dwojakii przez okreś-

lenie liczby zawiązanych nasion na roślinie 1 liczby nasion

w strąku.

Frzeźywalnośd to stosunek roślin, które przeżyły do

roślin ekiełkowanyoh. Za roślin? która przeżyła,uważano taką

roślinę, która wykształciła ohociaz 1 nasiono.

Dla określenia częstotliwości mutacji chlorofilowych

w drugim pokoleniu po działaniu neutronami przeprowadzono

w 1975 r. viysi-j potomstwa roślin H- w polu. Potomstwo każ-
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dej rośliny wysiewano oddzielnie. Częstotliwość autecji

chrolofilowych określono posługując eie metodyką podaną przez
Bltxta /5/.

Otrzymane wyaildL obliczono statystycznie, zgodnie z me-

todyką założenia doświadczenie polowego. Obliczenia statys-

tyczne obejmowały 7 xiznych parametrów obserwacji, a to»

4 parametry wysokości roślin, płodności pyłtu, płodności

roślin /liczby nasion z rośliny i liczbę nasion w strąku/.

Sprawność 1 efektywność mutagenną liczono dla każdej

dawki jako stosunek częstotliwości nutacji chlorofilowych

w K„ do uszkodzeń somatycznych występujących w S^, wg nas-

tępujących wzorówt

1. Sprawność

Hr . Ksd Hr Hsd Jfr Hsd
I ~ -~T" "TT" ~"E~" T ~ ~S~"

gdzie?

Kr - częstotliwość zmutowanych rodów H 2 /rozuaianych

jako potomstwo jednej rośiioy B^/ w procentach

Msd - częstotliwość zmitowanych siewek Bg

I - redukcja wzrostu j% kontroli/

Ł - redukcja przeżywalności /% kontroli/

S - redukcja płodności /% kontroli/

2. Jako efektywność mutagenną przyjęto stosunek częstotli-

wości --'-*;*cji chlorofilowych Hr lub Ued do zastosowanej

dawki neutronowej wyrażonej w kilokaloriech.

11



Wyniki badań i dyskusje

Przeprowadzony fees* elewkowy wykazał zalotność dynamiki

kiełkowania roślin od zastosowanej dawki* Przedstawia to

Tabela 1 i wykres aa rya» 1. Stwierdzono, że ze weroetea

dawki neutronowej występuje wyraźnie opóźnieni* .Ilesby Ideł-

kujących roślin i zjawisko- to шв «lejвое ja£ dla bardzo тл-

łyca dawek /rzędu 100 radów/. Jednocześnie napromienianie

neutronami wprowadza wyraźne zróenioewanie w tezninio kiełko-

wania roślin pochodzących £ tej samej kombinacji /dcwki/ przy

ozym to zróżnicowanie jest tym większe is wiekesą sastosowsno

dawke« Dla przykładu: rośliny kombinacji kontrolnej skiełko-

wały praktyoznie w ciągu 3 dal, natomiast rośliny naproale- !

nione dawką 540 radów m ciągu € dni, lalety przy tym pod- •

kreślić, ta tak znacsne opóźnienie w kiełkowaniu roślin trak- j

towanyoh mutagenem nie wpłynęło w istotny epoeób BA oatatew— i

ną liczbę skiełkowanyoh roślin} w 12 dniu od wysiewu w кош- '

binaoji kontrolnej było 76% skiełkowanyoh roślin, natomiast

dla najwyższej dawki ilość ta stanowiła 80*.

Uszkodzenia somatyczne wywołane oddziaływaniem prędkich

neutronów uwidoczniły si§ wyraźnie w róinioaoh we wzroście

siewek z poszczególnych kombinacji. Przedstawia to rys. 2.

Stwierdzono, ze zaobserwowana w pierwszym terminie pomiara

redukcja wzrostu siewek jest dla wszystkich kombinacji większa

niz w drugim terminie. Hoże to byd w pewnym stopniu wywołane

opóźnieniem kiełkowania roślin* Uznano, te dla właściwego

ustalenia zaleznośoi między poziomem uszkodzeń a dawką

lepiej będzie posługiwać się drugim terminem pomiaru.

12
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Tabela 1. Opóźnienie terminu kiełkowania rcślin w zależ-

ności od dawki

60
80
90

120
170
270
340
420
540
620 ,
900 j

1600 |

Kontrola

j Procent pkiełkowanych
j w dniach od wysiewu
! 4-ty

i
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1 2

i
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6 i
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i 5-ty|6-ty
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i 2
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2
4
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4

58 j
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i ^
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1 26
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12 j
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i
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j 7-ty| 8-ray

| 06
i <j(.

fct>
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60
50
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64
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i
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i 7B
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74
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i
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92 !
78 J
76 !

64 ]
82 i
88 .{
80 j
69 i
во ;
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Dane przedstawione diagramem na rys. 2 wykazują, że przy

drugim terminie pomiaru dopiero dawki neutronowe powyżej

270 radów powooowały istotną różnicę w wysokości siewek

vi stosunku do kontroli, a różnica ta wzrastała и przedziale

dawek 270-620 radów wprost proporcjonalnie do wielkości zas-

tosowanej dawki - co przedstawiono wykresem na rys. 3.

Nawet jednak stosunkowo wysokie dawki /1600 radów/, kótre

powodowały 7055 redukcję wzrostu siewek, nie wjwołały rów-

nocześnie żadnej zmiany w ilości skiełkowanych nasion

/Tabela 1/.



Opierając się na wynikach testu siarkowego postanowiono

ilość dawek dla eksperymentu polowego ograniczyć do pięciu

i wybrano następujące dawkii 200 radów, 300 radów, 500 radów,

800 radów i 1000 radów. Dawki zmierzone, którymi faktycznie

napromieniono w marcu 1974 r. nasiona grochu dla eksperymentu

polowego różnią się nieco od W3tępnie określonych - co wynika

z technicznych warunków napromieniania neutronami na cyklotro-

nie»

Wyniki obserwacji pokolenia H1 w doświadczeniu polowym

pvzedstawia Tabela 2. 0 obu odmian z zastosowanych pięciu

dawek neutronowych jedynie dwie najwyższe wywołały redukcję

ilości wschodów. Katomiaat u odmiany grochu Cud Kelvedonu

tr:ty najniższe dawki spowodowały wyraźny efekt stymulacji

przejawiający się większą ilością wschodów. Efektu tego nie

zaobserwowano u odmiany Bela.

Badając wpływ napromienienia na redukcję wzrostu siewek

stwierdzono w oparciu o test P Snedecora istotne oddziaływa-

nie zastosowanych dawek na rośliny dla wszystkich 3 terminów

pomiarów /Tab. 2, rys. 4/. Zróżnicowanie wysokości siewek

w badanym materiale było duże. Rośliny kontrolne w stadium

siewek zarówno odmiany Bela jak i Cud Kelvedonu były istotnie

wyższe w stosunku dc wszystkich napromienionych obiektów.

W napromienionym materiale zróżnicowanie pomiędzy poszczegól-

nymi dawkami było w większości wypadków również istotne.

W trakcie wegetacji różnice te stopniowo zacierały się. Nie

stwierdzono istotnego zróżnicowania wysokości roślin dojrza-

łych /w obliczeniach nie uwzględniono 2 najwyższych dawek,



Tabela 2. Wyniki obserwacji pokolenia N1 w warunkach polowych
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ze względu na zbyt małą liczbą roślin/.

Badając dynamikę wzrostu roślin, obserwowano największą

redukcje wzrostu siewek w stadium, gdy rośliny kontrolne były

w fazie 3 4 listów /II pojaiar/, W następnym stadium 4-5 lis-

tków zaznacza sie początek niwelowania sie różnic, co wyraźnie

widoczne jest u roślin dojrzałych /Tab. 2/. Redukcja wysokoś-

ci siewek jest zjawiskiem powszechnym po potraktowaniu materia-

łu roślinnego środkiem mutagennym fizycznym lub chemicznym

/1,3»4,5/. Badając dynamikę wzrostu siewek, w niniejszej

pracy stwierdzono największą redukcje wzrostu w fazie 3-4 lis -

tków i te fazę przyjęto jako najkorzystniejszą do oceny pozio-

mu uszkodzeń somatycznych. Blixt w swych pracach nad grochem

posługuje się podobnym terminem pomiaru /1,4/.

Uszkodzenia somatyczne wywołane oddziaływaniem prędkich

neutronów przejawiły się również zmniejszeniem żywotności

pyłku roślin N1 /Tab. 2/. W oparciu o test P Snedecora stwier-

dzono istotny wpływ zastosowanych dawek na obniżenie żywotnoś-

ci pyłku. Redukcja żywotności pyłku w stosunku do kontroli

okazała się istotna dla wszystkich dawek, z wyjątkiem najniż-

szej /200 rad/, gdzie również ją obserwowano, lecz mieszczącą

się w granicach błędu. Dawki i» zakresie 200-500 radów powodo-

wały zbliżoną reakcję obu badanych odmian. Redukcja żywotności

pyłku dla odpowiednich dawek jest podobna. Hatomiast przy

napromienianiu wyższymi dawkami obserwowano silniejszą reakcję

odmiany Cud Kelvedonu, u której redukcja żywotności pyłku była

znacznie wyższa niż u odmiany Bela. Zaburzenia płodności

ujawniły się wyraźnie w plenności roślin. Obniżenie płodności

roślin pod wpływem naświetlania okazało się statystycznie
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udowodniona, zarówno gdy oceniano liczbę nasion z rośliny

Jak i liczbę nasion w strąku /Tab. 2/. Redukcja płodności

określana przy pomocy obu tyoh oech była istotna w stosunku

do kontroli dla wszystkich zastosowanych dawek. Obniżenie

płodności obu badanych odmian kształtowało się na podobnym

poziomie. Szczególnie silnie zaznaczyła eię redukcja liczby

nasion z rośliny, liczba nasion w strąku uległa mniejszym

zmianom /rys. 5/. Ha przykład dla odmiany Cud Kelvedonu

najniższy plon /dla drobin 960 radów/ stanowił: 15,6% plonu

kontroli - natomiast dla tej samej dawki średnia ilość nasion

w strąku wynosiła 58,156 kontroli /Tab. 2/.

Zastosowane dawki spowodowały duże zróżnicowanie przeży-

walności roślin /rys. 6/. Dla dawek w granicach 200 - 300

radów przeżynalność, liczona w stosunku do kontroli była wyao-

ka i wynosiła 80-90%. Przeżywalność" w granicach 30-40% uzyj-

kano dla obu odmian przy dawkach około 500 radów. Wyższe

dawki spowodowały bardzo dużą letalność roślin. Przeżywal-

noś<5 dla tych dawek utrzymywała sie w granicach kilku procent.

Ponieważ działanie prędkich neutronów najsilniej przeja-

wiło sle w redukcji płodności roślin oraz przeżywalności te

właśnie parametry pozwalają na określenie dawek krytycznych.

Dla dawek neutronowych ok. 500 radów zarówno płodność jak

i przeżywalnośe1 dla obu odmian utrzymywały sie jeszcze w gra-

ni caoh 40% kontroli, natomiast już dla kolejnej z zastosowanych

dawek /ok. 900 radów/ spadły poniżej 10%. Wyniki te są zgod-

ne z rezultatami uzyskanymi przez Blixta, Ehrenbarga i Geline,

którzy napromianiowywali neutronami grooh odmiany Weitor
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1 Witham Ponder i zarejestrowali podobny zakres dawek kry-

tycznych /2/.

Wszystkie z zastosowanych dawek neutronowych, przy któ-

ryoh uzyskano potomstwo wywołały mutacje chrolofilowe, co

zaobserwowano w pokoleniu JT2. Prsedstawla to Tabela 3.

Najwyższą częstotliwość mutacji chlorofilowych w przeliczeniu

na ilość siewek pokolenia 52 uzyskano dla grochu odmiany Cud

Kelvedonu przy dawkach 210 i 320 radów, a dla odmiany Bela

dla dawki 330 radów. Wynosiła ona ok. 40%. Należy zwrócić

uwagę, ze częstotliwość mutacji punktowych wywoływanych neu-

tronami była znacznie wyższa - gdyż przejawiła się ona również

zmniejszeniem procentu skiełkowanych roślin.

Sprawność i efektywność mutagenny dla zastosowanych dawek

obliczono opierając si? wyłącznie na zmierzonej częstotliwości

mutacji chlorofilowych. Wyniki tych obliczeń przedstawia

Tabela 4.

Częstotliwość uzyskanych mutacji chlorofilowych była

wysoka. Utrzymuje się ona вд poziomie najwyższych częstotli-

wości mutantów chlorofilowych uzyskanych przez Bllxta po

działaniu na groch mutagenu chemicznego /El/, jak również

prędkich neutronów znacznie wyżej niż przy zastosowaniu pro-

mieniowania gamma /1,2/.
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Tabele 4* Sprawność 1 •tektymność

«••aai

lisd

0,19
0,14
0,78

0,35
0,15

Mr
"TT"

2,04
0,88
0,34

60
0,43

0,33
0,24
0,07

13,83
0,17

0,73
0,33
0,32

0,64
0,37

Had
|

|0,12
0,09
0,06

0,19
0,13



Wnioski.

Ha podstawie uzysianych wyników po naproaienieniu odmian

grochu Cud Kelvedonu i Bela szybkimi neutronami» stwierdzonoi

1/ szybkie neutrony są czynnikiem o silny» mutagennym oddzia-

ływaniu na groch, oo przejawiło sLe wysoką częstotliwością,

mutacji chlorofilowych, wyższa, niż przy użyciu innych

mutagenów fizycznych,

2/ górny pułap dawek neutronowych dla obu badanych odmian

grochu nie noże przekraczać 500 radów* Jest on określony

poziomem uszkodzeń somatycznych wywołanych prędkimi neutro-

nami w pokoleniu f1, w szczególności obniżką przezywał-

ności roślin i płodności,

3/ sprawność i efektywność mutagenna okazała sio dla obu

badanych odmian najwyższa dla sajnizezej e zastosowanych

dawek, tj. dla dawki 200 radów.
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