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ЭіТІБРАСІНАЛІД I ЯГО ЎПЛЫЎ 
НА ФАРМІРАВАННЕ ЭЛЕМЕНТАЎ ПРАДУКТЫЎНАСЦІ 

АСОБНЫХ ГЕНАТЫПАЎ ПШАНІЦЫ 

Пытанні, якія звязаны з рэгуляцыяй росту і развіцця 
раслін у выніку прымянення фізіялагічна актыўных рэчы-
ваў, найболын значныя ў сучаснай біялогіі. Выкарыстанне 
рэгулятараў росту адкрывае шырокія перспектывы іх накі-
раванага ўздзеяння на арганізм расліны з мэтай мабілізацыі 
яго патэнцыяльных магчымасцей. Пацвярджэннем гэтаму 
з'яўляецца паляпшэнне якасці і павышэнне ўрадлівасці сель-
скагаспадарчых раслін. 

У цэнтры нашай увагі — эпібрасіналід (ЭБ), які адносіц-
ца да брасінастэроідаў — прадстаўнікоў новай групы рэгуля-
тараў росту фітагарманальнага тыпу [1]. Існуе шэраг прац, 
прысвечаных вывучэнню розных бакоў дзеяння дадзенай гру-
пы рэгулятараў на морфафізіялагічныя і фізіёлага-біяхіміч-
ныя працэсы раслін [2—3]. Аднак звестак, што ўтрымліва-
юцца ў іх, недастаткова, каб зрабіць выснову пра уплыў 
рэгулятараў на многія працэсы абмену рэчываў. Акрамя 
таго, застаецца невысветленай прырода выбіральнага ўздзе-
яння названых рэчываў на асобныя генатыпы [4]. 

У Інстытуце эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі 
праводзяцца шматлікія даследаванні ў гэтай галіне з пры-
няццем розных метадычных падыходаў. Адным з іх з'яўля-
ецца выкарыстанне ў якасці аб'ектаў сорту і створаных на 
яго аснове дзітэлацэнтрычных (ДТ) ліній мяккай яравой гек-
саплоіднай (ААВВББ) пшаніцы Чайніз Спрынг, якія харак-
тарызуюцца адсутнасцю аднаго з плеч у пэўнай пары гама-
лагічных храмасом ("Ь" — прысутнічае доўгае плячо, "8" — 
кароткае плячо). Такі падыход адкрывае шырокія магчы-
масці для вывучэння кантралюючага ўплыву асобных храма-
сом на ўздзеянне фізіялагічна актыўных рэчываў на рост, 
развіццё і фізіёлага-біяхімічныя працэсы раслін. 

Матэрыялы і метады. Даследаванні праводзіліся на сор-
це (эўплоідзе) і 18-ДТ лініях. У дадзенай працы прадстаўле-
ны найболын кантрастныя па сваёй рэакцыі на ўздзеянне ЭБ 
лініі. Насенне пшаніцы замочвалася ў растворы рэгулятара 
(10" 8 %) на 3 гадзіны, кантрольныя — у вадзе. Насенне пра-
рошчвалася у рулонах (мадэльныя вопыты) пры і 22—25°С 
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да з'яўлення калеоптыляў 3—4 см. Затым праросткі вырош-
чваліся пры асвятленні на асяроддзі Хогланда-Арнона. Для 
вывучэння морфаметрычных паказчыкаў адбіраліся 7—10-
дзённыя расліны. 

У палявых і дробнадзялянкавых вопытах на дзялянках 
плошчай памерам 0,5 м2 вывучалася дзеянне ЭБ. Паўтор-
насць вопыту 4-кратная. 

Кантролем ва ўсіх вопытах служыла эўплоідная форма 
гэтага сорту (2п=42). Даныя апрацаваны з дапамогай двух-
фактарнага дысперсійнага аналізу з пакета статыстычных 
праграм КІ8НОЫ, распрацаваным ў Інстытуце генетыкі і цы-
талогіі НАН Беларусі. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Лабараторныя даследаванні па-
казалі, што ЭБ уплываў на працяканне ранніх этапаў антаге-
незу ДТ-ліній пшаніцы Чайніз Спрынг (мал.). Так, у боль-
шасці вывучаемых ліній (4АМ, 6АЬ , 7А8 , 5ВЬ, 5В8, 7ВЬ, 7В8, 
ЗО'5) назіралася павелічэнне даўжыні парасткаў на сёмы 
дзень. У эўплоіда і асноўнай часткі гэтых ліній, за выклю-
чэннем ліній пятай гамалагічнай групы генома В і ДТ-ліній 
4А|(, 6А 8 , ЗН(Х, павялічвалася маса праросткаў. 

Апрацоўка ЭБ змяніла і працэс фарміравання каранёў. 
Праз 7 дзён даўжыня і маса гэтых органаў павялічвалася ў 
ДТ-ліній 6АЬ , 7А8 , 7ВЬ, 7В8, ЗБ01, зніжалася — у ліній 4АР, 
6А 8 , 7АЬ , ЗБ|3. Пад уплывам ЭБ павялічвалася маса, аднак 
скарачаліся карані ў эўплоіда. У ДТ-ліній генома Б ЗБ(І і ЗБ" 
выяўлена розная рэакцыя на ўздзеянне ЭБ на карані і па-
расткі. Рэгулятар стымуляваў фарміраванне праросткаў у ДТ 
ЗБ15, а ў лініі ЗБ" — прыгнечваў іх. На каранях назіраўся ад-
варотны эфект: у ДТ ЗБ" — маса і даўжыня каранёў 
павялічваліся, а у ЗБ^ — зніжаліся. 

Пасля 10 дзён уздзеяння прэпарата даўжыня і маса 
каранёў і праросткаў павялічвалася ў сорце і ліній 6АЬ , 6А8 , 
7АЦ 7А8 , 5ВЧ 5В8 . У ліній 4А(\ 4АР , 7ВЬ, 7В8, ЗБ(Х, ЗБР сты-
муляцыя або зніжэнне вывучаемых параметраў залежалі ад 
часу ўздзеяння прэпарата і наяўнасці канкрэтнага пляча 
храмасомы. Заўважым, што ўплыў ЭБ на даўжыню падзем-
най часткі быў менш значным у параўнанні з надземнай. 

Такім чынам, роля генатыпу ў накіраванасці дзеяння ЭБ 
ужо выразна праявілася на ранніх этапах арганагенезу, што 
адбіліся і на праходжанні наступных фаз развіцця эўплоіда і 
ДТ-ліній, а таксама на іх прадуктыўнасці ў палявых умовах. 
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Даследаванні ЭБ у палявых умовах далі наступныя выні-
кі. Перадпасяўная апрацоўка рэгулятарам аказвала розны 
ўплыў на ўсходжасць насення у залежнасці ад генатыпу. 
Так, у сорце і ДТ-ліній 4А", 4А'5, 1 В ь дружныя ўсходы назі-
раліся на 2—3 дні раней за кантрольныя. У ліній іВ3 , бВ^, 
5В8 запавольваліся тэмпы праходжання пачатковых этапаў 
арганагенезу, але паскаралася развіццё на 4—5 дзён на VII— 
IX этапах (этапы арганагенезу паводле Ф. М. Куперман [5]). 

К пачатку кушчэння апрацаваныя расліны даследуемых 
ліній перавышалі па вышыні кантрольныя. Апрацоўка спры-
яла больш ранняй закладцы і павелічэнню колькасці бака-
вых парасткаў, якія ў выніку не адставалі ў развіцці ў па-
раўнанні з галоўным. Аднак павелічэнне лічбы бакавых пра-
дуктыўных парасткаў не заўсёды станоўча адбівалася на пра-
дуктыўнасці раслін, таму што збожжа не паспявала фарміра-
вацца і было шчуплым (70—80% выканальнасці). 

Прэпарат аказваў уплыў на фарміраванне генератыўных 
органаў ДТ-ліній на самых ранніх этапах антагенезу. Дасле-
дуемая канцэнтрацыя ЭБ у болыпасці выпадкаў павялічвала 
вышыню конусаў нарастання і колькасць каласавых бугар-
коў, за выключэннем лініі 4А'\ дзе зніжалася даўжыня 
конуса нарастання і лініі 1В8, у якой памяншалася коль-
касць бугаркоў. 

Пры вывучэнні набору ДТ-ліній быў устаноўлены розны 
эфект уплыву адсутнага пляча храмасом на тэмпы росту і 
фарміраванне вегетатыўных і генератыўных органаў раслін. 
Яны адбываюцца як у бок паскарэння, так і запаволення 
развіцця ў параўнанні з сортам і залежаць ад метэаўмоў го-
да, што адбіваецца на прадуктыўнасці раслін і пацвярцжаец-
ца літаратурнымі крыніцамі [6]. 

Устаноўлена, што ЭБ павялічваў масу зерня (табліца) 
у ліній 1В ь , 5ВЬ, 5В8 і сорту, але зніжаў у ліній генома А і 
Б. Павелічэнне агульнай масы зерня ў адзначаных ліній 
генома В адбывалася як за кошт галоўных, так і бакавых 
парасткаў. У ліній 4А" і 4А[І назіралася зніжэнне масы зерня 
за кошт пагаршэння фарміравання зерня на галоўных па-
растках, а ў ліній 1В8, ЗБа,ЗВр — на бакавых парастках. 
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Табліца 
Уплыў эпібрасіналіду на асобныя элементы структуры 
ураджаю эўплоіда і ДТ-ліній пшаніцы Чайніз Спрынг 

Лініі 

Варыянт 

Маса зерня 
галоўнага коласа, 

% 

Маса зерня 
бакавых каласоў, 

% 

Агульная маса 
зерня з расліны, 

% 
Лініі 

Варыянт 1 2 1 2 1 2 
Эўплоід 100.0 107.0 100.0 107.0 100.0 115.5* 
4А" 106.9 82.3* 106.9 82.3* 107.4 85.7* 
4А'1 140.7* 67.8* 140.7* 67.8* 167.8* 70.3* 
1ВЬ 78.2* 125.5* 78.2* 125.5* 74.6* 160.5* 
1В8 105.2* 106.8 105.2* 106.8 130.3* 99.3 
5ВЬ 73.7* 129.0* 73.7* 129.0* 61.8* 135.0 
5В3 58.7* 173.9* 58.7* 173.9* 45.8* 204.6* 
ЗГУ' 99.6 89.3* 99.6 89.3* 141.4* 77.5* 
зб | ! 98.2 106.9 98.2 106.9 121.3* 92.0* 
НСРо.оа 12.01 7.00 12.01 7.00 7.25 3.57 

-Дакладна пры Ро.об. 
1 — адносіны кантролю лініі да сорту; 
2 — адносіны апрацаванай лініі (сорту) да свайго кантролю. 

Узрастанне масы зерня з галоўнага коласа пад уплывам 
апрацоўкі ЭБ адзначалася, галоўным чынам, за кошт лепшай 
фертыльнасці, што адбілася на павелічэнні колькасці насен-
ня ў галоўным коласе ў сорту і ліній генома В, а ў лініі 4А|5 

гэты паказчык быў ніжэй за кантрольны. У меншай ступені 
змяняўся паказчык масы 1000 зярнят. Дакладна ён павяліч-
ваўся ў ліній 1ВЬ, 5ВЬ і зніжаўся ў лініі 4Аге. Такім чынам, 
стымулюючае дзеянне прэпарата назіралася і ў тым выпадку, 
калі лінія адставала ад сорту па таму ці іншаму паказчыку, 
і прычым, чым болып значным было адставанне, тым грун-
тоўней было дзеянне прэпарата. Стымуляцыя або прыгне-
чанне ліній пад уплывам ЭБ, як правіла, не перавышала 
ўзроўшо апрацаванага сорту. 

Такім чынам, ЭБ аказваў высокаспецыфічнае ўздзеянне 
на фарміраванне вегетатыўных і генератыўных органаў да-
следуемых ліній як на ранніх, так і на болып позніх этапах 
арганагенезу ў залежнасці ад генома, гамалагічнай групы, 
стану храмасом і метэаўмоў года. Паказаныя змяненні з 'яў-
ляюцца вынікам перабудовы шматлікіх метабалічных працэ-
саў, аб чым сведчаць атрыманыя даныя [7—8]. 
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сіізсо^егесі іНаі таіпіу іНапкз іо гаізіп§ зеесіз піітЬег іпсгеазесі 
ргойысіі^ііу о/ сНіе/ еагз. ВіЦегепі сНагасіег оі ЕВ іп/іыепсе оп 
§епоІурез зішііесі іп сіерепсіепсе іо сНготозотез зігысіііге, розі-
ігеаітепі ііте. апсі теіеогоІо§ісаІ сопд,іііопз ісаз зНоюесі. 


