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WPŁYW ŚWIATŁA LASERA HELOWO-NEONOWEGO
I CHEMOMUTAGENU (MNU) NA ZMIENNOŚĆ CECH LĘDŹWIANU
SIEWNEGO (Lathyrus sativus L.) W POKOLENIU MI
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lędźwianu

Streszczenie. Nasiona dwóch krajowych odmian
napromieniowano

światłem

siewnego (Lathyrus sativus L.)

lasera, traktowano chemomutagenem (MNU) oraz ich kombinacjami

(laser + MNU) i (MNU + laser). Nasiona wysiewano na poletka w
(pokolenie M l) a po zbiorze analizowano

wysokość roślin

doświadczeniu

polowym

i parametry struktury plonu.

Światło lasera indukowało efekt biostymulacji (przy dawce 30 minut i odmiany Derek) oraz

niewysoki efekt redukcji przy
redukował wartości

obniżały wartości

dłuższych

badanych cech,

czasach ekspozycji lasera (90 i 120 minut). MNU silnie

zwłaszcza

u odmiany Derek. Kombinacje

cech w stopniu mniejszym

aniżeli wyłączne działanie

wykazywała większą wrażliwość

na

reakcję

wyłącznym działaniu

odmian obserwowano przy

wartości

uzyskano dla odmiany Krab

Słowa

działanie światła

aniżeli

lasera

aniże l i

zmienność

laser i MNU

MNU. Odmiana Krab

odmiana Derek.

Odwrotną

MNU. W kombinacjach łączonych

wyższe

Derek.
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WSTĘP

Lędźwian

uprawiany na Bałkanach około 8000 lat przed
Chrystusem. Również wykopaliska archeologiczne prowadzone w Turcji i Iraku
wsakazują, że gatunek ten był z powodzeniem uprawiany w tych krajach. Obecnie
lędźwian siewny jest jednym z ważniejszych gatunków uprawnych w Bangladesz,
Chinach, Indiach, Nepalu i na znacznie mniejszą skalę w wielu krajach Europy,
siewny

był już
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THE INFLUENCE OF HELIUM-NEON LASER AND CHEMOMUTAGEN
(MNU) ON VARIABILITY OF TRAITS IN M 1 PROGENY OF GRASSPEA
(Lathyrus sativus L.)
W. Rybiliski, L. Pokora1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Strzeszynska 34, 60 - 479 Poznan
lCentre of Laser Technology, Wiosny Lud6w 49,02-495 Warszawa
Sum m ary. The seeds of two polish cultivars of grasspea (Lathyrus sativus L.) were irradiated
with laser light, treated with chemomutagen (MNU) and combination of laser and MNU (laser +
MNU and MNU + laser). After treatment the seeds were sown in field conditions and after harvest
the plant height and yield structure parameters were estimated.
The laser light induced biostimulation effect, particularly for dose of 30 minutes and cv. Derek.
Longer irradiation (90 and 120 minutes) caused small reduction effect. MNU alone induced strong
biological injuries. The combination treatment of laser with MNU caused smaller reduction of traits
than MNU alone. The cv. Krab showed higher susceptibility on laser light irradiation as compared
to cv. Derek. The reverse reaction of cultivars was observed for single treatment with MNU. In
combined treatment the higher values of traits were obtained for cultivar Krab than Derek.
Key word s: biostimulation, chemomutagen, laser, grasspea, M 1 progeny, variability of traits,
yield structure.

