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У статті приведено детальний опис кращих мутантних зразків, 
індукованих етилметансульфонатом у генотипів гірчиці білої, які 
були відмінними від контролю за морфологією покращеними 
показниками структури урожаю, біохімічним складом гірчичної 
олії та опис нового сорту, створеного методом прямого добору 
мутантів. 
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Вступ. За даними FAO/IAEA у світі існує та визнано понад 

дві тисячі мутантних сортів різних культур, понад 70% з яких 
створено методом прямого добору з мутантних родин. Цей метод 
оснований на дії мутагенного фактору на сорти з наступним  прямим 
добором нових мутантних форм в якості нових сортів. Саме на 
прикладі цього методу і проявляються у найбільшій мірі можливості 
експериментального мутагенезу. Таким чином можна дуже швидко 
покращити сорт за окремими ознаками, без змін цілого генотипу. Це 
унікальна альтернативна зброя у таких ситуаціях, коли необхідно 
покращити тільки одну особливість чи ознаку, залишаючи основний 
геном не займаним [1].  

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займаються 
мутагенезом гірчиці, що дає можливість вирішувати проблеми 
покращення тих чи інших показників цієї культури. Відомі роботи 
по створенню нових зразків гірчиці з покращеним біохімічним 
складом олії головним чином за рахунок жовтонасіннєвих мутантів, 
індукованих з гірчиці сизонасіннєвої [2, 3], або зміною одного 
показника -  зниження вмісту глюкозинолатів [4].  

Матеріал і методи дослідження. В якості матеріалу для 
проведення досліджень використовували: сорт гірчиці білої 
Талісман, колекційні зразки № 581890, № 581889 та мутантні зразки, 
одержані шляхом добору з мутантних сімей у М2, перевірки 
успадкування зміненої ознаки у поколінні М3 та проведеної 
господарської оцінки виділених мутантів у поколінні М4–М6. Для 
індукування генетичної мінливості застосовували хімічний мутаген 
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етилметансульфонат (ЕМС) у концентраціях, близьких до 
рекомендованих – 0,01, 0,05, 0,1, 0,5% [5]. Кращі мутантні зразки –  
МБ-8 та МБ-36, індуковані з генотипу № 581890, вивчали у 
розсаднику конкурсного сортовипробування, порівнюючи  з сортом 
гірчиці білої Талісман . 

Статичну обробку одержаних даних проводили згідно із 
загальноприйнятою методикою з використанням програми                    
МSТАТ-С [6].  

Результати досліджень та їхнє обговорення. За 
допомогою хімічного мутагенезу ми одержали мутантні форми з 
відмінними морфо-фізіологічними ознаками, які шляхом прямого 
добору можуть бути використані як нові сорти мутантного 
походження, як маркерні ознаки при створенні відмінних сортів чи 
залучатися до гібридизації.  

До таблиці 1 включені найбільш цінні у селекційному плані 
мутантні зразки, які були відмінними від контролю за морфологією, 
а також поліпшеними показниками структури врожаю, якісних 
показників насіння та олії. 

З генотипу гірчиці білої № 581890 виділено мутантні зразки 
з відмінними морфологічними ознаками, поліпшеними показниками 
структури урожаю та якості гірчичної олії. 

Мутант МБ-44 з темно-зеленим забарвленням рослин, 
мутант МБ-12 з коричневими плямами на верхніх листках рослин та 
мутант МБ-201 з антоціановим забарвленням листків перевищили 
показник урожайності на 0,2 т/га (2,0 т/га у контролі), масу тисячі 
насінин на 0,9–1,0 г (7,0 г у вихідних зразків), показник олійності на 
0,4–0,6% (максимальне значення 30% у МБ-12). Спостерігали 
зниження показника вмісту ерукової кислоти, який у контролю 
складав 20,6% до 15,6% у МБ-44, до 11,06% у МБ-12 та до 12,11% у 
МБ-201. 

Для мутантного зразка МБ-194 з блідо-жовтим забарвленням 
пелюсток квіток було характерним підвищення показника 
урожайності до 2,3 т/га, олійності на 3% та максимальне зниження 
ерукової кислоти до 7,06%. 

Мутантний зразок МБ-401 з темно-зеленим забарвленням 
рослин, високорослий МБ-369 та мутант МБ-369 з блідо-жовтим 
забарвленням пелюсток квіток, виділені з генотипу гірчиці білої                
№ 581889, характеризувалися прибавкою врожаю на 0,4–                               
0,5 т/га, збільшенням маси тисячі штук насінин на 0,9–1,6 г при                          
7,6 г у контролі (максимальне значення цього показника                                 
9,2 г спостерігали у МБ-401). Вміст олії у насінні таких зразків,                           
при значенні 25% у контролі, підвищено на 3–4%, знижено                        
показник ерукової кислоти на 6–8% (максимальне зниження до 
8,14% у МБ-369).  
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Мутант із світло-зеленим забарвленням рослин МБ-214 
різнився з контролем морфологією, значно підвищеним вмістом олії 
у насінні гірчиці до 28% та коротким вегетаційним періодом – 106 
днів (при 113 днів у контролю). 

Низькорослий мутант МБ-305 характеризувався  
збільшенням показника урожайності на 0,3 т/га та високою масою 
тисячі насінин. Ерукова кислота складала 12,1% в порівнянні з 21,8% 
у контролю. 

Отже, представлені мутантні зразки, індуковані 
етилметансульфонатом з генотипів гірчиці білої, мають                                 
чіткі маркерні ознаки, що є відмінними від контролю та існуючих 
сортів, а також покращені господарсько-цінні та біохімічні 
показники.  

Після проведеного добору (покоління М2), перевірки 
успадкування зміненої ознаки (покоління М3) та проведеної 
господарської оцінки виділених мутантів (покоління М4–М6), 
кращими визнано мутантні зразки МБ-8 та МБ-36 (з генотипу № 
581890). 

Представлена характеристика перспективних мутантів 
гірчиці сизої та білої за господарсько-цінними ознаками, що 
проходили випробування у конкурсному розсаднику.  

Великонасіннєвий мутант МБ-8  переважає контроль та              
сорт Талісман за показником урожайності на 0,1–0,2 т/га, за                         
масою тисячі  насінин – на 1,1–1,6 г, за олійністю – на 1–5%.                    
Вміст ерукової кислоти знижено до 8,1%, поліпшені показники 
ефірності та вмісту глюкозинолатів. Вегетаційний період скорочено 
на 4 доби, висота рослин становить 140 см, висота прикріплення 
нижніх гілок – 40 см. Стійкий проти вилягання та обсипання, 
технологічний. 

Великонасіннєвий мутантний зразок МБ-36 з темно-зеленим 
забарвленням рослин за результатами випробування показав 
максимальну врожайність – 2,1 т/га, олійність – 30%, масу тисячі 
насінин – 8,8 г. Вміст ерукової кислоти знижено до 11,1%. Висота 
рослин – 142 см, висота прикріплення нижніх гілок – 41 см. Стійкий 
проти вилягання та обсипання, технологічний. 

У 2008 році до Державної служби з охорони прав на сорти 
передано сорт гірчиці білої мутантного походження Запоріжанка, в 
описі значиться як мутантний зразок МБ-8 

Висновки. Показано ефективність використання хімічного 
мутагенезу для створення нових практично цінних сортів гірчиці 
білої методом прямого добору мутантів з мутантних сімей.  

З двох генотипів гірчиці білої – № 581890, № 581889 
виділені мутантні зразки, які відрізнялись від контролю відмітними 
морфологічними ознаками, покращеними показниками якісного  
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складу олії, структури врожаю та завжди несли спадковий характер. 
Вищезгадані  зразки залучені до селекційної роботи. 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ОБРАЗЦОВ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ, 
СОЗДАННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА 

В.Н. Журавель 

В статье приведено детальное описание лучших мутантных образцов, 
индуцированных этилметансульфонатом у генотипов горчицы белой, 
отличающихся от контроля по морфологии улучшенными показателями структуры 
урожая, биохимическим составом горчичного масла и описание нового сорта, 
созданного методом прямого отбора мутантов. 
 

BREEDING IMPORTANCE OF SINAPIS ALBA SPECIMENS, CREATED 
WITH THE METHOD OF CHEMICAL MUTAGENESIS  

V.M. Zhuravel 

In the article a detailed description of the best mutant specimens of Sinapis alba is 
presented. These specimens were distinctive from the control by morphology, improved 
indexes of yield structure and by biochemical composition of mustard oil. The 
description of new variety, created by a method of direct selection of mutants is 
presented in the article. 
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