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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 41 страница, 14 рисунков, 8 таблиц, 18 источников. 

Генетическая характеристика индуцированных мутантов люпина 

узколистного 

        Объект исследования: сортообразцы и мутанты люпина узколистного. 

Ключевые слова: алкалоиды, белки, гены, люпин узколистный, мутанты, 

сорта. 

Методы исследования: количественный анализ элементов 

продуктивности, мутагенез, биохимические и молекулярно-генетические 

анализы. 

Цель работы: изучение влияния разных доз 
60

Co на изменчивость 

признаков люпина узколистного. 

В работе приведены данные по изучению влияние двух доз (750 и 1000 

Гр) физических мутагенов (
60

Co) на изменение элементов продуктивности 

растений люпина узколистного в М0 и М1, выживаемость растений опытных 

образцов люпина в М0 и М1, а также влияние физических мутагенов на 

изменчивость форм люпина узколистого в М1. Выделенные в М2 

перспективные мутанты изучены по биохимическим признакам, элементам 

продуктивности и протестированы по генам антракнозоустойчивости и 

растрескиваемости бобов. 

             На основании комплексной оценки растений опытных и контрольных 

вариантов можно сделать следующие выводы: 

      1. Выявлена различная реакция сортов и гибридов на воздействие 

предпосевного облучения семян 
60

Со у люпина узколистного, а также 

установлена разная степень изменчивости изученных признаков растений 

под влиянием разных доз мутагена (750 и 1000 Гр). 

      2. Среди растений М1 выделены формы с измененным морфотипом, 

представляющие селекционный интерес по продуктивности и характеристике 

стебля. 

      3.  Выявлена у гибридов положительная связь показателя всхожести 

семян и выживаемости растений. 

      4.  Среди мутантов в М2 выделены перспективные по изученным 

признакам сортообразцы (58/09 и Фазан), которые превосходили исходные 

формы соответственно по 8 и 9 изученному признаку, а для образца 58/09 

установлено наличие в геноме гена AnMan – детерминирующего 

устойчивость к антракнозу. 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

         Дыпломная праца 41 старонка, 14 малюнкаў, 8 табліц, 18 крыніц.  

         Генетычная характарыстыка індуцыраваных мутантаў лубіна вузка-

ліснага.  

         Аб'ект даследавання: гатункаўзоры і мутанты лубіна вузкалістнага.  

         Ключавыя словы: алкалоіды, бялкі, гены, лубін вузкалісны, мутанты, 

гатункі.  

         Метады даследавання: колькасны аналіз элементаў прадуктыўнасці, 

мутагенез, біяхімічныя і малекулярна-генетычныя аналізы.  

         Мэта працы: вывучэнне ўплыву розных доз 60Co на зменлівасць прык-

мет лубіна вузкаліснага.  

        У працы прыведзены дадзеныя па вывучэнні ўплыў двух доз (750 і 1000 

Гр) фізічных мутагенаў (60Co) на змяненне элементаў прадуктыўнасці раслін 

лубіна вузкаліснага ў М0 і М1, выжывальнасць раслін вопытных узораў 

лубіна ў М0 і М1, а таксама ўплыў фізічных мутагенаў на зменлівасць 

формаў лубіна вузкаліснага ў М1. Выдзеленыя ў М2 перспектыўныя мутанты 

вывучаны па біяхімічных прыкметах, элементах прадуктыўнасці і 

пратэставаны па генах антракнозаустойлівасці бабоў і іх здольнасці 

трэскацца. 

         На падставе комплекснай ацэнкі раслін вопытных і кантрольных 

варыянтаў можна зрабіць наступныя высновы:  

1.  Выяўлена розная рэакцыя гатункаў і гібрыдаў на ўздзеянне 

перадпасяўнога апрамянення насення 60Со у лубіна вузкаліснага, а таксама 

ўстаноўлена розная ступень зменлівасці вывучаных прыкмет раслін пад 

уплывам розных доз мутагена (750 і 1000 Гр).  

2.  Сярод раслін М1 вылучаныя формы са змененым марфатыпам, якія 

прадстаўляюць селекцыйную цікавасць па прадуктыўнасці і характарыстыцы 

сцябла.  

3.  Выяўлена у гібрыдаў станоўчая сувязь паказчыка ўсходжасці насення і 

выжывальнасці раслін.  

4.  Сярод мутантаў у М2 вылучаныя перспектыўныя па вывучаных 

прыкметах гатункаўзоры (58/09 і Фазан), якія пераўзыходзілі зыходныя 

формы адпаведна па 8 і 9 вывучанай прыкмеце, а для ўзору 58/09 

устаноўлена наяўнасць у геноме гена AnMan - дэтэрмінуемай ўстойлівасці да 

антракнозу. 



ABSTRACT 

          Course work includes 41 pages, 14 figures, 8 tables, 18 sources. 

         Genetic characterization of induced mutants of blue lupine.  

         The object of study are cultivars and mutants of blue lupine.  

         Key words are alkaloids, proteins, genes, blue lupine, mutants, varieties.                  

Methods: quantitative analysis of the productivity elements, mutagenesis, 

biochemical and molecular-genetic analyses. 

         Objective: the study of the effect of different doses of 60 Co on the 

variability of the signs of blue lupine. 

        This work presents data on the effect of two doses(750 and 1000 gr)of 

physical mutagens (60 Co)by the change of elements of productivity of plants of 

lupine in M0 and M1, the survival rate of plants of prototypes of lupine in M0 and 

M1,as well as the influence of physical mutagens on the variability of the forms of 

blue lupine in M1. Allocated in (M2)promising mutants studied by biochemical 

characteristics, elements of productivity and tested genes of intracenotical and 

decrepitate beans.  

        On the basis of a comprehensive assessment of plants in experimental and 

control variants, we can make the following conclusions:  

1) revealed different reaction of varieties and hybrids on the impact of pre-

sowing irradiation of seeds(60 C0 of blue lupine and found different degrees 

of variability of the studied characters of plants under the influence of 

different doses of mutagen(750 and 1000gr). 

2) among the M1 plants selected forms with the modified morph types, 

representing interest for breeding productivity and the characters of the 

stalk. 

3) the hybrids revealed positive association of the rate of the similarity of seeds 

and survival of plants. 

4) among the M2mutants selected promising signs on the studied 

cultivars(58/09 and Pheasant),which are superior to the original shape,on 8 

and 9 explored grounds,and for sample 58/09 established the presence in the 

genome of the gene AnMan-determining resistance to anthracnose's. 

 


