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Summary
The interspecific F1 (A. galanthum x A. cepa) hybrids were obtained via
embryo rescue technique. For hybrids and parental plants, the morphological
traits and pollen fertility evaluation were made. The tested F1 hybrids were similar to the maternal form regarding to the leaves’ length, while the number of
bulbils leaves and stem diameter were similar to the paternal form. Pollen viability test showed that F1 hybrid plants exhibited complete or partial male sterility. Cytological observations of microsporogenesis and tetrads revealed no
disturbances in meiosis; however, the presence of dyads, tryads (22%) and tetrads degeneration (1%) was recorded. The analyses of chloroplast DNA proved
that all F1 progenies examined possessed the cytoplasm of A. galanthum. We
concluded that the sterility or low pollen viability of F1 hybrids is caused by the
presence of galanthum cytoplasm.
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1. Wstêp
Cebula zwyczajna jest gatunkiem o du¿ym znaczeniu gospodarczym zarówno w Polsce jak i na œwiecie (1). Ze wzglêdu na
du¿¹ popularnoœæ tego warzywa, oraz zapotrzebowanie na
nowe odmiany, hodowcy, w celu zwiêkszenia zmiennoœci lub
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wprowadzenia do form uprawnych nowych cech, wykorzystuj¹ krzy¿owania oddalone. Dzikie gatunki z rodzaju Allium s¹ najczêœciej Ÿród³em cech odpornoœci na patogeny, tolerancji na niekorzystne warunki œrodowiska lub wprowadzenia cechy mêskiej sterylnoœci (2).
Obecnie, w produkcji nasion odmian mieszañcowych cebuli, wykorzystuje siê cechê cytoplazmatyczno-genowej mêskiej sterylnoœci (CMS). U cebuli znane i u¿ywane
s¹ dwa typy CMS. Pierwszy typ, zidentyfikowany zosta³ w odmianie ‘Italian Red’,
gdzie sterylnoœæ warunkowana jest obecnoœci¹ cytoplazmy typu S oraz dwoma genami j¹drowymi ms/ms, a czynnikiem restorerowym jest gen Ms (3). Drugi typ T,
opiera siê na aktywnoœci locus dominuj¹cego A, lub komplementarnych do niego B
i C (4). Wiêkszoœæ dostêpnych na rynku heterozyjnych odmian cebuli by³a tworzona
na podstawie cytoplazmy typu S (5). Stan taki spowodowa³ zawê¿enie puli genetycznej (jednorodnoœæ cytoplazmy) dla form uprawnych tego gatunku, w zwi¹zku,
z czym zaistnia³a koniecznoœæ poszukiwania nowych Ÿróde³ tej cechy.
Cenne Ÿród³o nowego typu CMS zlokalizowano w dzikim gatunku A. galanthum,
nale¿¹cym podobnie jak cebula zwyczajna do sekcji cepa (2). Pierwsze próby przeniesienia sterylizuj¹cej cytoplazmy galanthum do cebuli zwyczajnej opisane zosta³y
w latach 80. ubieg³ego wieku (6). W dalszych badaniach w tym zakresie wykazano,
¿e pokolenia krzy¿owañ wstecznych (BC6, BC7) z introdukcj¹ cytoplazmy galanthum
posiadaj¹ nitki prêcikowe bez pylników (3), co bardzo u³atwia identyfikacjê roœlin
mêsko-sterylnych. Brak pylników u roœlin mêsko-sterylnych powoduje ¿e cecha ta
nie podlega wp³ywom œrodowiska, jak ma to miejsce w przypadku stosowanej w hodowli polskich odmian cytoplazmy typu S.
Celem tego opracowania by³a ocena morfologiczna mieszañców miêdzygatunkowych otrzymanych poprzez krzy¿owanie A. galanthum z polskimi liniami hodowlanymi cebuli zwyczajnej oraz sprawdzenie p³odnoœci otrzymanych mieszañców. Wykonano równie¿ molekularn¹ ocenê obecnoœci cytoplazmy galanthum u roœlin mieszañcowych F1 (A. galanthum x A. cepa).

2. Materia³ i metody
Materia³ do oceny morfologicznej jak i cytologicznej stanowi³y roœliny mieszañcowe F1 uzyskane za pomoc¹ kultur in vitro. Zal¹¿ki u¿yte do zak³adania kultur otrzymano po wykonaniu zapylenia formy matecznej Allium galanthum py³kiem formy ojcowskiej Allium cepa. Po up³ywie siedmiu do dziesiêciu dni od zapylenia, z kwiatów
pobierano powiêkszone zal¹¿nie, odka¿ano, a nastêpnie izolowano z nich zal¹¿ki.
W efekcie zastosowania techniki embryo-rescue otrzymano roœliny F1, które nastêpnie
aklimatyzowano do warunków ex vitro.
W badaniach, jako form ojcowskich, u¿yto dwóch krajowych linii hodowlanych
(AG i DO), ale podczas obliczeñ œrednich wartoœci cech, roœliny mieszañcowe F1 potraktowano ³¹cznie.
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Mieszañce F1 kwit³y w drugim roku wegetacji, podobnie jak roœliny ojcowskie
A. cepa. Roœliny A. galanthum, który jest gatunkiem wieloletnim, nie za³amuj¹cym
szczypioru pod koniec wegetacji, w momencie oceny by³y w trzecim roku wegetacji.
Ocenê morfologiczn¹ mieszañców F1 oraz roœlin rodzicielskich przeprowadzono
zgodnie z metodyk¹ Centralnego Oœrodka Badania Odmian Roœlin Uprawnych (COBORU)
(7). Ogó³em oceniono 15 mieszañców F1, oraz po 30 roœlin A. galanthum i A. cepa.
Wykonano analizê biometryczn¹ roœlin w fazie wegetatywnej (liœcie, ³odyga), a po
wytworzeniu pêdów kwiatostanowych oceniono tak¿e ich parametry. Wyniki przedstawiono jako œrednie wartoœci badanych cech dla ka¿dego z trzech obiektów doœwiadczenia (mieszañce F1, A. galanthum, A. cepa). Wyliczono równie¿ wspó³czynniki zmiennoœci (V%) badanych cech. Ze wzglêdu na nierówn¹ liczebnoœæ porównywanych populacji oraz niejednolitych wariancjach badanych cech, w celu porównania
obiektów Allium cepa i Allium galanthum oraz okreœlenia podobieñstwa mieszañców
F1 do roœlin rodzicielskich zastosowano test t Studenta dla ró¿nic miêdzy œrednimi
przy równych i ró¿nych wariancjach (8).
Ocena cytologiczna mieszañców F1 oraz roœlin kontrolnych obejmowa³a analizê
¿ywotnoœci py³ku wg procedury Alexandra (9) oraz ocenê zaburzeñ w przebiegu mikrosporogenezy. ¯ywotnoœæ py³ku oceniano na podstawie analizy minimum 500 ziaren dla ka¿dego badanego obiektu. Ocenê zaburzeñ przebiegu mejozy i podczas
tworzenia tetrad mikrospor wykonano na preparatach rozmazowych. P¹ki kwiatowe
ró¿nej wielkoœci (1-5 mm) utrwalano w roztworze Carnoya (3:1- alkohol etylowy :
kwas octowy lodowaty) i barwiono karminem octowym. Z ka¿dego obiektu doœwiadczalnego (A. galanthum, A. cepa oraz mieszañce F1: A. galanthum x A. cepa (AG);
A. galanthum x A. cepa (DO) analizowano oko³o 500 mejocytów w stadium I i II podzia³u mejotycznego oraz tetrad mikrospor. Preparaty obserwowano pod mikroskopem œwietlnym Nikon Eclipse E600.
Analizê molekularn¹ mieszañców F1 wykonano wykorzystuj¹c markery molekularne RFLP (ang. Restriction Fragments Length Polymorphism), z u¿yciem techniki PCR.
Produkty amplifikacji DNA badanych obiektów uzyskano stosuj¹c parê starterów
chloroplastowego DNA. Analizie poddano region pomiêdzy genem koduj¹cym podjednostkê chloroplastowej karboksylazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rbcL) a otwart¹
ramk¹ odczytu 106 (ORF 106). Reakcjê PCR przeprowadzono wg metodyki Sulistyaningsih i in. (10). Uzyskane produkty amplifikacji DNA poddano trawieniu wykorzystuj¹c enzym restrykcyjny Alu I, a nastêpnie przeprowadzono elektroforezê w 1,5%
¿elu agarozowym. W celu wizualizacji, produkty rozdzia³u wybarwiono bromkiem
etydyny (EtBr) i podœwietlano promieniami UV.
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3. Wyniki
Otrzymane wyniki analizy cech morfologicznych, cytologicznych i molekularnych
pozwoli³y okreœliæ podobieñstwo otrzymanych roœlin F1 do formy matecznej
(A. galanthum) lub do formy ojcowskiej (A. cepa).

3.1. Ocena morfologiczna mieszañców F1 A. galanthum x A. cepa
Na podstawie oceny cech w stadium wegetatywnym wykazano, ¿e roœliny mieszañcowe F1 wykszta³ca³y jedn¹ lub dwie cebule przybyszowe, podobnie jak forma ojcowska A. cepa, która tworzy³a tylko jedn¹ cebulê. Wieloletnie roœliny Allium galanthum posiada³y od dwóch do kilku cebul przybyszowych. Podczas oceny ulistnienia wykazano,
¿e roœliny F1 posiada³y podobnie jak forma ojcowska œrednio 5 liœci na ³odydze rzekomej. Natomiast roœliny A. galanthum by³y znacznie s³abiej ulistnione i mia³y przeciêtnie
od 2 do 3 liœci/roœlinê (tab. 1). D³ugoœæ trzech pierwszych liœci mieszañców F1 by³a
wiêksza ni¿ u form rodzicielskich, ale ich szerokoœæ by³a zbli¿ona do A. cepa. Roœliny
A. galanthum mia³y znacznie wê¿sze liœcie (tab. 2). Roœliny F1 charakteryzowa³y siê
d³u¿sz¹ (œrednio 19,5 cm) ³odyg¹ rzekom¹ w porównaniu do obu form rodzicielskich.
Natomiast pod wzglêdem gruboœci ³odygi rzekomej roœliny mieszañcowe F1 by³y podobne do formy ojcowskiej A. cepa. Œrednica ³odygi rzekomej u A. galanthum by³a
mniejsza i nie przekracza³a 1 cm (tab. 3).
Tabela 1
Liczba cebul przybyszowych (szt.) oraz liczba liœci na ³odydze rzekomej (szt.) u mieszañców F1 (A. galanthum
x A. cepa) oraz form rodzicielskich
Obiekt

Liczba cebul przybyszowych

Liczba liœci

œrednia

V%

œrednia

V%

Allium galanthum

2,4 a

58,2

2,4 a

52,9

Allium cepa

1,0 b

0,0

4,8 b

36,7

œrednio dla F1

1,3 b

38,1

5,2 b

26,6

Jednakowe litery w kolumnie oznaczaj¹ brak istotnych ró¿nic miêdzy badanymi obiektami przy p = 0,05.
Tabela 2
D³ugoœæ oraz œrednica (cm) trzech pierwszych liœci u mieszañców F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz form
rodzicielskich
Obiekt
1

Allium galanthum

D³ugoœæ trzech pierwszych liœci

Œrednica trzech pierwszych liœci

œrednia

V%

œrednia

V%

2

3

4

5

20,2 a

53,0

0,6 a

37,7
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1

2

3

4

5

Allium cepa

31,3 a

22,4

1,2 b

17,5

œrednio dla F1

45,4 b

19,1

1,0 b

9,4

Jednakowe litery w kolumnie oznaczaj¹ brak istotnych ró¿nic miêdzy badanymi obiektami przy p = 0,05.

Tabela 3
D³ugoœæ oraz œrednica (cm) ³odygi rzekomej u mieszañców F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz form rodzicielskich
Obiekt

D³ugoœæ ³odygi rzekomej

Œrednica ³odygi rzekomej

œrednia

V%

œrednia

V%

9,3 a

31,8

0,8 a

76,7

Allium cepa

12,7 a

28,4

1,2 b

22,7

œrednio dla F1

19,5 b

27,5

1,3 b

14,7

Allium galanthum

Jednakowe litery w kolumnie oznaczaj¹ brak istotnych ró¿nic miêdzy badanymi obiektami przy p = 0,05.

Na podstawie oceny organów generatywnych wykazano, ¿e roœliny mieszañcowe
F1 wykszta³ca³y zazwyczaj pojedyncze pêdy kwiatostanowe. Natomiast roœliny rodzicielskie A. galanthum i A. cepa wytwarza³y œrednio po dwa pêdy kwiatostanowe,
w nielicznych przypadkach ich liczba by³a wy¿sza (5-6 sztuk). D³ugoœæ pêdów kwiatostanowych pokolenia F1 oraz form rodzicielskich nie ró¿ni³a siê od siebie (tab. 4).
Wielkoœæ kwiatostanów oceniano w stadium zamkniêtym, przed otwarciem os³ony
pergaminowej. Najwiêksze g³ówki kwiatostanowe (wysokoœæ 2,7 cm; œrednica
2,8 cm) posiada³y roœliny A. cepa. Otrzymane mieszañce F1 pod wzglêdem tych cech
by³y bardziej zbli¿one do roœlin matecznych A. galanthum i charakteryzowa³y siê
mniejszymi g³ówkami kwiatostanowymi (tab. 5).

Tabela 4
Liczba (szt.) oraz d³ugoœæ (cm) pêdów kwiatostanowych u mieszañców F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz
form rodzicielskich
Liczba pêdów kwiatostanowych

D³ugoœæ pêdów kwiatostanowych

œrednia

V%

œrednia

V%

Allium galanthum

1,8 ab

53,4

54,1 a

19,6

Allium cepa

2,3 a

47,8

46,3 a

45,2

œrednio dla F1

1,3 b

37,1

53,8 a

30,9

Obiekt

Jednakowe litery w kolumnie oznaczaj¹ brak istotnych ró¿nic miêdzy badanymi obiektami przy p = 0,05.
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Tabela 5
Wysokoœæ oraz œrednica (cm) g³ówki kwiatostanowej u mieszañców F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz
form rodzicielskich
Obiekt

Wysokoœæ g³ówki kwiatostanowej

Œrednica g³ówki kwiatostanowej

œrednia

V%

œrednia

V%

Allium galanthum

1,9 b

30,5

1,9 b

50,0

Allium cepa

2,7 a

28,1

2,8 a

34,5

œrednio dla F1

1,4 b

24,0

1,3 b

32,8

Jednakowe litery w kolumnie oznaczaj¹ brak istotnych ró¿nic miêdzy badanymi obiektami przy p = 0,05.

W wyniku oceny zmiennoœci badanych cech morfologicznych (tab. 1-5) zarówno organów wegetatywnych jak i generatywnych roœlin F1 oraz A. cepa wykazano, ¿e charakteryzowa³y siê one na ogó³ nisk¹ lub œredni¹ zmiennoœci¹ (V do 50%). WyraŸnie wy¿sz¹
zmiennoœæ ocenianych cech stwierdzono u roœlin dzikiego gatunku A. galanthum.

3.2. Ocena cytologiczna mieszañców F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz form
rodzicielskich
¯ywotnoœæ py³ku roœlin kontrolnych A. galanthum oraz A. cepa by³a wysoka i wynosi³a odpowiednio 83,5 i 89,4% (tab. 6). Natomiast ¿ywotnoœæ py³ku mieszañców
F1 by³a bardzo obni¿ona i wynosi³a œrednio 14%. Obserwowano zale¿noœæ ¿ywotnoœci py³ku roœlin mieszañcowych od linii ojcowskiej. Wœród dziewiêciu mieszañców
F1 pochodz¹cych z kombinacji krzy¿ówkowej A. galanthum x linia AG, cztery mia³y
py³ek ca³kowicie sterylny, a piêæ o obni¿onej ¿ywotnoœci, nie przekraczaj¹cej 46%.
Natomiast 6 roœlin F1 pochodz¹cych z kombinacji krzy¿owañ A. galanthum x linia DO
posiada³o py³ek ca³kowicie sterylny. Oznacza to, ¿e 70% otrzymanych mieszañców
F1 nie tworzy³o ¿ywotnych ziaren py³ku.
Tabela 6
¯ywotnoœæ py³ku (%) roœlin mieszañcowych F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz form rodzicielskich
(%) roœlin z py³kiem:
Obiekt
Allium galanthum

¯ywotnoœæ py³ku

0

1-50

70-99

œrednia

zakres zmiennoœci

0,0

0,0

100,0

83,5

72,0-97,3

Allium cepa

0,0

0,0

100,0

89,4

70,3-99,0

A. galanthum x AG

40,0

60,0

0,0

16,9

0,0-46,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

30,0

0,0

14,1

0,0-46,0

A. galanthum x DO
œrednio dla F1
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Ze wzglêdu na nisk¹ ¿ywotnoœæ py³ku roœlin mieszañcowych F1, przeprowadzono ocenê zaburzeñ w przebiegu podzia³ów mejotycznych i stadium tetrad mikrospor. Nie obserwowano znacz¹cej liczby zaburzeñ w mejozie zarówno u roœlin kontrolnych jak i mieszañcowych F1. U A. galanthum przebieg podzia³ów by³ prawid³owy. U formy ojcowskiej A. cepa obserwowano tylko nieliczne chromosomy
opóŸnione lub wyeliminowane (œrednio 0,9% komórek). U mieszañców F1 chromosomy opóŸnione i wyeliminowane pojawia³y siê z czêstotliwoœci¹ 0,1%, a mosty
chromatynowe 0,02% (tab. 7).
Tabela 7
Zaburzenia przebiegu mejozy u mieszañców F1 (A. galanthum i A. cepa) i form rodzicielskich
Zaburzenia procesu mejozy (%)
Obiekt

Liczba badanych komórek

chromosomy opóŸnione
i wyeliminowane

mosty

Allium galanthum

592

0,0

0,0

Allium cepa

430

0,9

0,0

A. galanthum x AG

854

0,2

0,05

A. galanthum x DO

598

0,0

0,0

0,1

0,02

œrednio dla F1

Znacznie wiêcej nieprawid³owoœci stwierdzono w trakcie tworzenia siê tetrad
mikrospor (tab. 8). Obserwowano diady, które nie ulega³y kolejnym podzia³om, lecz
rozpoczyna³y plazmolizê, prowadz¹c¹ w efekcie do ich degeneracji, lub dzieli³y siê
nieprawid³owo wytwarzaj¹c triady. Tego typu zaburzeñ najwiêcej, bo 22%, wystêpowa³o u roœlin mieszañcowych F1. U roœlin A. cepa zmian takich by³o tylko 6%. Oprócz
degeneruj¹cych diad, w badanym materiale obserwowano tak¿e degeneruj¹ce tetrady, z czêstotliwoœci¹ 1% u mieszañców F1 i 0,2% u A. cepa. Natomiast u A. galanthum,
podobnie jak w mejozie, nie obserwowano tak¿e nieprawid³owoœci na etapie tworzenia tetrad mikrospor.
Tabela 8
Zaburzenia w stadium tetrad mikrospor u mieszañców F1 (A. galanthum i A. cepa) i form rodzicielskich
Zaburzenia w stadium tetrad
Obiekt

Liczba badanych komórek

diady, triady

tetrady

1

2

3

4

Allium galanthum

400

0,0

0,0

Allium cepa

573

6,3

0,2
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1

2

3

4

A. galanthum x AG

597

42,0

2,2

A. galanthum x DO

257

1,9

0,0

21,9

1,1

œrednio dla F1

3.3 Analiza molekularna pokolenia F1
Objêto ni¹ roœliny mieszañcowe F1 (A. galanthum x A. cepa) oraz roœliny rodzicielskie A. galanthum i A. cepa. Na podstawie analizy PCR-RFLP chloroplastowego DNA
wykazano, ¿e roœliny A. galanthum posiada³y specyficzny pr¹¿ek o wielkoœci 850 bp,
podczas gdy forma ojcowska A. cepa charakteryzowa³a siê obecnoœci¹ pr¹¿ka o wielkoœci 1200 bp (ryc. 1). Analizuj¹c profile restrykcyjne badanych roœlin pokolenia F1,
u wszystkich stwierdzono obecnoœæ fragmentu chloroplastowego DNA o wielkoœci
850 bp, pochodz¹cego od formy matecznej.

4. Dyskusja
W przeprowadzonej ocenie cech morfologicznych mieszañców F1 A. galanthum
x A. cepa, wykazano, ¿e pod wzglêdem czterech cech (d³ugoœæ liœci i ³odygi rzekomej
oraz d³ugoœæ i szerokoœæ g³ówki kwiatostanowej) przypomina³y one roœliny mateczne A. galanthum. Cechy takie jak: liczba wytwarzanych cebul przybyszowych, liczba
liœci i ich œrednica oraz œrednica ³odygi rzekomej upodabnia³y mieszañce F1 do formy ojcowskiej. Natomiast d³ugoœæ ³odygi rzekomej roœliny F1 mia³y znacznie wiêksz¹, a liczba pêdów kwiatostanowych by³a u nich cech¹ poœredni¹ w porównaniu
z formami rodzicielskimi. W literaturze ostatnich piêtnastu lat brak jest doniesieñ

Œcie¿ki 1-5 – A. galanthum, 6-10 – A. cepa, 11-20 – F1, M1 – 100 bp DNA Ladder, M2 – 1 kb
DNA Ladder

Ryc. 1. Profil restrykcyjny trawienia enzymem Alu I produktów PCR uzyskanych dla A. cepa, A. galanthum
oraz roœlin pokolenia F1 (A. galanthum x A. cepa) za pomoc¹ pary starterów rbcL i ORF 106.
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na temat oceny morfologii mieszañców miêdzygatunkowych A. galanthum x A. cepa.
W literaturze donosi siê o uzyskaniu mieszañców F1 po krzy¿owaniu A. galanthum
z cebul¹ zwyczajn¹ (3), oraz w kierunku przeciwnym, tzn. gdy A. galanthum u¿yto
jako formy ojcowskiej (6), lecz badania skupiaj¹ siê na ocenie ¿ywotnoœci py³ku oraz
wigoru pojedynczych nasion uzyskanych z krzy¿owañ. Dostêpne s¹ natomiast raporty na temat oceny wielkoœci i pokroju mieszañców F1 uzyskanych z innych krzy¿owañ oddalonych w rodzaju Allium. Autorzy donosz¹, ¿e pod wzglêdem pewnych
cech roœliny mieszañcowe przypomina³y formê mateczn¹ lub ojcowsk¹, a niektóre
cechy mieszañców przyjmowa³y wartoœci poœrednie w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi (11,12). Yanagino i wsp. (13) przeprowadzili szczegó³ow¹ ocenê morfologii mieszañców F1 A. ampeloprasum x A. sativum. Na podstawie wyników badañ wykazano, ¿e pod wzglêdem wielkoœci, pokroju oraz budowy kwiatostanu roœliny mieszañcowe zbli¿one by³y do formy matecznej, natomiast cechy dotycz¹ce cebul by³y
poœrednie miêdzy formami rodzicielskimi. Podobne rezultaty otrzymali Oshumi
i wsp. (14) u potomstwa z krzy¿owania cebuli i czosnku. Wielkoœæ i kszta³t cebul by³
zbli¿ony do formy matecznej, purpurowe zabarwienie nasady pêdu mieszañców F1
upodabnia³y je do czosnku, natomiast parametry liœci by³y poœrednie w stosunku do
roœlin rodzicielskich.
W przeprowadzonej ocenie ¿ywotnoœci py³ku wykazano, ¿e otrzymane mieszañce mia³y obni¿on¹ ¿ywotnoœæ py³ku, lub by³y ca³kowicie sterylne. Podobne wyniki
odnotowano w badaniach, gdzie cytoplazmê galanthum wprowadzano do cebuli
siedmiolatki (A. fistulosum) (15,16) lub szalotki (A. cepa L. aggregatum) (17). Obni¿enie ¿ywotnoœci py³ku u roœlin mieszañcowych obserwowano równie¿ u potomstwa
z krzy¿owañ A. cepa i A. galanthum (6,18).
W przedstawionej pracy, w mejocytach roœlin rodzicielskich A. galanthum
i A. cepa nie odnotowano znacz¹cych zaburzeñ podczas podzia³ów, a obserwowany
w stadium tetrad mikrospor niski procent nieprawid³owoœci znalaz³ potwierdzenie
w wysokiej ¿ywotnoœci py³ku obu form. U roœlin mieszañcowych obserwowano niewielki stopieñ zaburzeñ procesu mejozy, ale degeneruj¹ce diady i tetrady mog¹ byæ
przyczyn¹ obni¿onej ¿ywotnoœci py³ku. Ca³kowita sterylnoœæ py³ku obserwowana
u 70% mieszañców F1 pozwala przypuszczaæ, ¿e jej powodem s¹ nieprawid³owoœci
w dalszych etapach formowania ziaren py³ku.
Na podstawie analizy RFLP wykazano, ¿e wszystkie roœliny F1 otrzymane z krzy¿owania A. galanthum x A. cepa posiada³y taki sam wzór pr¹¿kowy chloroplastowego
DNA jak A. galanthum, co wskazuje na mateczny typ dziedziczenia cytoplazmy. Ponadto w badaniach tych wskazuje siê, ¿e cytoplazma galanthum powoduje ca³kowit¹
lub czêœciow¹ mêsk¹ bezp³odnoœæ roœlin F1, u których form¹ ojcowsk¹ by³y roœliny
A. cepa. Ocena dalszych pokoleñ z krzy¿owañ wstecznych pozwoli oceniæ przydatnoœæ otrzymanego materia³u jako Ÿród³a cechy CMS.

Badania czêœciowo sfinansowane z tematu zleconego przez MRiRW.
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