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Edmund Malinowski:

O mieszacach kapusty z jarmuem.

(Tabl. I - VI)

W pracy niniejszej staram si wyjani pewne skomplikowane

zjawisko korelacji, do rozpowszechnione w wiecie rolin lecz pod

wzgldem genetycznym mao zbadane. Spotyka si pewne cechy z-
czone stale w nierozdzieln cao. Zdawaoby si, e stanowi jed-

nostk, nie dajc si rozbi, zachowuj si tak jakgdyby wywoane
byy wszystkie razem przez jeden czynnik genetyczny. Tak jest u owsa

z ligul i wiech rozpierzch. Nilsson-Ehle krzyowa ótople

•wy owies, posiadajcy wiech skupion (Fahnenhafer), ,Jaune geant

k grappes", z kilku odmianami, opatrzonemi jzyczkiem (ligul). Roliny

pierwszego pokolenia posiaday iigul, w drugiem pokoleniu mie-

szaców (F2) nastpio rozszczepienie w jednej krzyówce w stosunku

3 : 1 w drugiej — 15 : 1. Te dane liczbowe wskazuj na to, e ligul

moe by wywoana przez jeden lub dwa czynniki genetyczne. Oka-

zao si przy tern, e wszystkie roliny, posiadajce wiech rozpierz-

ch (Rispentypus), byy opatrzone ligul, wszystkie za roliny, posia-

dajce wiech skupion, byy pozbawione liguli. Nilsson-Ehe (P

pisze w tej sprawie co nastpuje: ,Hier ist also eine Art von Korre

lation Yorhanden. Richtiger konnen wir aber die Sache so ausdrucken,

dass dieselbe Einheit, welche den allseitwendigen Rispentypus bedlngt

zugleich Entwicklung von Ligul ermoglicht". Podobn korelacje obser-

wowa Leake (2) u baweny pomidzy wielkoci patków a barw
kwiatu. „There appears", pisze Leake, wto be complete correlation betwe-

en the size of the petal and the color. The smaller petal is lnvariably

white and the larger petal invariably yellow. Among the plants underexpe-



riment, which now amount to over a hundred thousand, and among cot-

tons under cultivaton in the field no single exception has been observed».

Wymienieni autorowie stoj na tern stanowisku, e dwie cechy

w rolinie wywoane s przez jeden czynnik genetyczny. U owsa gdzie

istniej dwa czynniki, wywoujce lugul, — obydwa wpywaj na

uksztatowanie si wiechy. Oznaczmy te czynniki L^ i L^. Wówczas

jeden z nich, przypumy L^, wywoywa bdzie ligul i jednocze-

nie wiech rozpierzch, drugi za, L^, wywoywa bdzie obok

liguli wiech równie rozpierzch lecz o szypukach, wyka-

zujcych tendencj mniej lub wicej wyran kierowania si w jed-

n stron.

Zachodzi pytanie czy mamy tu do czynienia z jednym czynni-

kiem, wywoujcym dwie cechy, czy te z dwoma ew. u owsa z wik-

sz liczb czynników zwizanych ze sob cile w ten czy inny spo-

sób. Pierwsze z tych wyjanie wydaje mi si mao prawdopodobne

z tego wzgldu, e naogó cechy bardzo do siebie zblione wywoy-

wane s przez czynniki niezalene. Ten pierwszy pogld nie harmoni-

zuje z ogóem znanych w Genetyce faktów.

Obserwowaem przed kilku laty mieszace Triticum tSpelta z T\
comjjadum, które rozszczepiay si w stosunku 1:2:1. Tr. Spelta po-

siada charakterystyczne twarde plewy i trapezowate koski osadzone

na dugich osadkach. Tr. compactuni posiada plewy mikkie, koski

charakterystyczne dla pszenic mikkich i kosy krótkie, zbite. Pierwsze

pokolenie mieszaców byo w stosunku do tych wszystkich cech mniej

wicej porednie. W drugiem pokoleniu nastpio rozszczepienie w sto-

sunku nastpujcym: 1 Tr. Spelta : 2 zblione do F^ : 1 Tr. compac-

tum. Na podstawie tych danych monaby doj do wniosku e wszyst-

kie cechy Spelta jako to: dugie kosy, twarde plewy, trapezowate koski

etc. s wywoywane przez jeden czynnik X, i e podobnie wszystkie cechy

compadum ]Qk.o to: krótkie kosy, mikkie plewy, koski charakterystyczne

pszenic mikkich etc. s wywoywane przez jeden czynnik genetyczny x.

Mona jednak ten stosunek wytomaczy cakiem inaczej. Mona
przyj e dugo kosa zarówno jak charakter plewy i koska s wy-

woane przez róne czynniki. Przypumy, e skad genetyczny Tr.

Spelta jest AABBGG, gdzie A wywouje dugie kosy, B — twarde

plewy, G — ksztat kosków a skad genetyczny Tr. compadum jest

aabbcc, gdzie a oznacza krótkie kosy, b — mikkie plewy, c — ksztaty

kosków. Skad genetyczny F^ bdzie AaBbCc. Gamety F-^ powinny

by nastpujce: ABG, ABc, AbC, aBC, Abc, aBc, abC, abc.

Jednak wskutek niemonoci rozczenia czynników A od B i od C

.--*' fi



zarówno jak i a od b i od r i pozostawania ych czynników stale

w jednym chromozomie (zjawisko „linkage" wedug teorji Morgana)
nie tworz si w F^ wszystkie wynnienione wyej gamety lecz tylko

niektóre z nich. Powstaj mianowicie jedynie gamety ABC 1 nhc

które, czc si, wydaj 4 typy zygot a mianowicie: AAIilWC,
AaDbCb, aAbBcC i aabbcc. Drugie pokolenie skada si wic z 3

typów rolin a mianowicie: z typu Spelta, z typu /'"',
i z typu rom-

pactum w stosunku 1:2:1, '

Jedynie krzyówki pomocnicze, prowadzone midzy typami, o któ-

rych mowa, a innemi odmianami lub gatunkami, mog rozstrzygn
które z dwóch wyjanie jest suszne. Otó ja takie krzyówki pomo-
cnicze prowadziem i udao mi si zarówno typ Spdta jak i ror.tpartinu

rozbi na czci skadowe, przyczem okazao si, e istnieje bardzo

duo czynników, wywoujcych naprz. ksztaty plew zarówno jak ich

twardo. Wchodz tu mianowicie w gr t. zw. czynniki kumulatywne

Dowiadczenia te przechyliy szal na korzy wyjanienia

drugiego.

TABELA I.

kategorja

catgorie



Ogóem byo w F2 595 rolin, W tern typowyci osobników ka-

pusty — 9, typowychi osobników jarmuu — 11. Pomidzy tymi kra-

cowymi typami ustanowiem pi kategorji (razem z kapust i jarmu-

em — 7), które byy coraz liczniej reprezentowane im blisze byy

F^, wreszcie najliczniejsze byy roliny typu Fj zaliczone do kate-

gorji czwartej (Tabela I). Podzia na kategorje jest oczywicie trudny

i nie da si zupenie cile przeprowadzi. Na Tablicach I i II przed-

stawione s typy, lece midzy kapust a F^. Fig. 1, Tabl. I przed-

stawia gówk niezupenie uformowan. Gówka ta jest luna, co

przedstawia fig. 2, Tabl. I, na której gówk podobn wida z góry. Na

Tabl. II, fig. 1 widzimy typ o gówce jeszcze luniejszej. Nastpna

fig. 2 teje Tabl. II przedstawia typ o liciach, skierowanych pod k-
tem ku górze i lekko wygitych, lecz o gówce bardzo sabo zazna-

czonej. Nastpna Fig. 1, Tabl. III przedstawia rolin F^. Na Tabl. III,

Fig. 2 i Tabl. IV, Fig. 1 przedstawione s dwa typy zblione do jarmuu.

Podobne przejcia stopniowe znajdujemy te w liciach miesza-

ców drugiego pokolenia w stosunku do stopnia fryzowania i powyci-

nania brzegów. Przedstawione s te licie na Tabl. V i VI. Li
fig. 3 naley do F^, li fig. 1 do kapusty, która wyrosa w F^.

Li fig. 3, Tabl. VI naley do jarmuu z F^. Pozostae licie s to

formy przejciowe drugiego pokolenia mieszaców.

Opisane wyej rozszczepienie mona wytomaczy przyjmujc, e
licie kapusty i zdolno zwijania ich w gówki s wywoywane przez

3 czynniki genetyczne kumulatywne. Wszystkie te trzy czynniki musz
by obecne (w liczbie podwójnej) aby wystpi moga gówka ka-

pusty — w razie nieobecnoci wszystkich — wystpuje jarmu. W razie

obecnoci dwóch tylko z poród tych czynników (naturalnie w liczbie

podwójnej kady) gówki s luniejsze i jednoczenie licie bardziej

powcinane i fryzowane ni u kapusty, w razie obecnoci jednego

z nich — gówki s ledwie zaznaczone, natomiast licie s silniej fry-

zowane. Przypumy, e skad genetyczny kapusty jest AABBCC,
gdzie .4, B i C oznaczaj owe trzy czynniki kumulatywne. Skad ge-

netyczny jarmuu bdzie wówczas aabbcc. Pierwsze pokolenie miesza-

ców (FJ bdzie miao skad genetyczny AaBhCc. Wyda ono 8 typów

gamet a mianowicie: ABC, ABc, AhC, aBC, Abc, aBc, abC, abc.

W F2 wystpi 64 kombinacje, przedstawione na zaczonej szachow-

nicy, Tabela II,

Na kade 64 roliny F2 powinna, zgodnie z powyszem zaoe-
niem, wystpi jedna rolina o cechach kapusty i jedna o cechach

jarmuu. Pierwsza wystpi winna wtedy gdy spotka si 6 czynników



(patrz Tabela II, pólko pierwsze), druga— wówczas, gdy brak bdzie
wszystkich szeciu czynników (patrz Tabela II, pólko ostatnie). Naj-

liczniej winny by reprezentowane roliny, zawierajce po 4 czynniki

(patrz Tabela II, pólka oznaczone czwórkami). Konsekwencje, jakie

pociga za sob to wyjanienie, nie przecz danym eksperymentalnym

albowiem stosunek 586:9 mona uwaa za równy 63:1, to samo
mona powiedzie o stosunku eksperymentalnym 584:11 (t. j. stosunku

jarmuu do innych typów w F^).

TABELA II.

ABC

ABc



wionym gówki (jak wspomniana wyej rolina przedstawiona na

Fig 2, Tabl. IV).

Wypada nam wic przyj, e zdolno zwijania gówek wywo-

ana jest przez odrbne czynniki. Przyjmiemy, e istniej trzy czynni-

ki kumulatywne, wywoujce t zdolno. W razie obecnoci wszyst-

kici w rolinie gówka jest zbita. W razie braku któregokolwiek

z nich gówka jest luniejsza. Przyjmiemy równie, e istniej trzy

czynniki kumulatywne, wywoujce fryzowane licie jarmuu. Oznaczy-

my czynniki wywoujce zdolno zwijania si gówek literami A, B, C
a czynniki, wywoujce fryzowane licie — literami X, Y, Z. Wów-
czas skad genetyczny kapusty bdzie AABBGC xxyyzz a jarmuu

aabbcc XXY1 ZZ. Pierwsze pokolenie mieszaców, którego skad ge-

netyczny bdzie AaBb Cc Xx Yy Zz, teoretycznie powinnoby wyua
16 typów gamet, midzy któremi powinny si znajdowa gamety

ABCXYZ i abcxyz. Gdyby tak byo to w drugiem pokoleniu miesza-

ców otrzymalibymy jarmu zwijajcy gówki i kapust bez gówek; —
wiemy jednak, e te formy w krzyówce kapusty z jarmuem nie wy-

stpuj. Przypuszczenie wedug którego czynniki ABC znajduj si

w jednym ciromozomie i s nierozdzielne a czynniki XYZ — w dru-

gim ciromozomie i równie s nierozdzielne — mogoby by susznem

wówczas tylko gdyby w i^g wystpiy wycznie 3 typy rolin: kapus-

ta gowiasta, jarmu i roliny typu F^. Istnienie jednak licznyci form

przejciowych) pomidzy kapust a F^ z jednej strony i pomidzy F^

a jarmuem z drugiej — wskazuje, e pomidzy chromozomami tych

dwóch gatunków odbywa si wymiana czynników („crossing over" we-

dug teorji Morgana). Gdy przyjmiemy, e „crossing over" od-

bywa si wedug zaczonego schematu, przedstawionego na Fig. 1,

to otrzymamy wynik zgodny z danemi dowiadczalnemi. Przyjmujemy

e zachodzi dwa razy „single crossing over" (Fig. I, o \ 6) i raz

„double crossing over" (Fig. 1, 7). Mieszaniec F^^ wytworzy zgodnie

z tem przypuszczeniem 8 typów gamet o skadzie genetycznym nast-

pujcym: ABCxyz, abcXYZ, ABcxyZ, abCXYz, AbcxYZ, aBCXyz,
AbCxYz, aBcXyZ (Fig. 1, 8— 15).

Gamety te czc si daj 64 kombinacje genów przedstawione

na szachownicy (Tabela III).

Zygoty, zawierajce 6 genów wywoujcych zdolno tworzenia

gówek, bd naleay do pierwszej kategorji ustanowionej wyej, —
zawierajce 5 genów — do drugiej, 4 geny — do trzeciej, 3 geny —
do czwartej, 2 geny— do pitej, 1 gen— do szóstej, O genów— do

siódmej. Stosunek liczbowy zygot wspomnianych siedmiu kategorji wy-



nosi bdzie wedug Tabeli III 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6: 1. a wiec bdzie
zgodny z dowiadczalnym, przedstawionym na Tabeli I.

A'



o ich wzgldem siebie przyblionej odlegoci. Poniewa hypotetyczna

wymiana genów u mieszaców kapusty z jarmuem odbywa si midzy
odcinkami zawierajcymi po jednym genie wywoujcym zdolno zwi-

jania si gówek i po jednym genie wywoujcym ksztaty lici, jak to

przedstawia zaczony scliemat Fig. 1, przeto odlegoci pomidzy ge-

nami A—B — C zarówno jak i pomidzy X— Y— Z musz by
wiksze ni pomidzy genami A— x, B— y, C— z lub a— X, h— Y,

c — Z, co na schemacie Fig. 1 jest uwzgldnione. Ten wniosek wy-

TABELA III.

gamety F^

gametes F^



szachownicy (Tabela III). Otrzymujemy identycznie len sam wynik co

i w pierwszym przypadku. Ta druga hypoteza jest jednak prostsza

i wydaje mi si bardziej prawdopodobn. Która z nich odpowiada

rzeczywistoci? Na to pytanie mog da odpowied badania cytologicz-

ne wzgldnie krzyówki „acuchowe " . Te ostatnie zapocztkowaem w r. b.

Zachodzi pytanie czy wogóle pary genów .4— x, B— y, C— z

oraz a— X, b— Y, c— Z bywaj rozczane? Otó s dane, które

wskazuj, ze proces ten aczkolwiek rzadko, odbywa si jednak. W ra-

mach pewnej prawidowoci, polegajcej na tem, e w miar przecho-

dzenia od rolin posiadajcych wyrane gówki do rolin pozbawio-

Fig. 2.

nych gówek spotykamy licie coraz silniej powcinane i pofryzowane —
e w ramach tej prawidowoci wystpuj zaamania. Zdarza si, e
rolina wykazujca silniejsz tendencj zwijania gówek, posiada licie

zblione bardziej do jarmuu ni inna rolina, która t zdolno zwi-

jania gówek posiada w sabszym stopniu zaznaczon.

Fig. 2, Tabl, II przedstawia rolin, której wikszo lici skie-

rowana jest pod ostrym ktem ku górze; licie te s wygite w spo-

sób charakterystyczny. Na fig. 1, Tabl. III widzimy rolin w której

tylko nieliczne wierzchokowe listki zdradzaj tendencj zwijania si

w gówk; pomimo to licie tej roliny s bardziej zblione do Mci

kapusty ni u poprzedniej. Tabela III wskazuje, e jeeli rolina zawie-



ra, naprz., 5 genów wywoujcych zwijanie si gówki, to nie moe
w niej by wicej jak 1 gen wywoujcy fryzowanie lici. Im mniej

bdzie genów wywoujcyci zwijanie si gówek tern wicej bdzie

genów wywoujcyci fryzowanie lici. Suma genów obu kategorji za-

wsze wynosi 6. Nieliczne wyjtki jakie si spotyka wytómaczy mona
zrzadka zaciodzc wymian czynników w obrbie par nastpujcyci:

Ax— aX, By— hY, Cz— cZ. Gen A nalecy do pary Ax oddzie-

li si moe od swego towarzysza przeciodzc do innego ciromozomu

i to samo sta si moe z genem a, nalecym do pary aX. Powsta-

j dziki temu dwie gamety: ax By Cz i AXh Y c Z. Rolina po-

wstaa na skutek zczenia si dwóch gamet ax By Cz bdzie po-

siada licie kapusty lecz gówki jej nie bd naleycie zwinite gdy
s w niej obecne tylko 4 geny wywoujce zwijanie si gówek za-

miast szeciu. Rolina za, która powstanie na skutek zczenia si

dwóch gamet AXbYcZ bdzie miaa licie jarmuu lecz dziki

obecnoci czynnika A wykazywa bdzie pewn tendencj zwijania

gówek. Jest to sprzeczne z danemi Tabeli Ill-ej.

Zaamania te s bardzo nieliczne i nie zakócaj ogólnego cha-

rakteru korelacji. S jakgdyby falami odchylajcemi si w jedn i dru-

g stron od pewnej prostej, lecz nie naruszajcemi jej kierunku.

Edmond Malinowski: Resume.

Sur les hybrides du chou pomme avec le chou frise

(Brassica oleracea capitata L. X Br. ol. acep^ala L.).

(Planches I - Vi).

Dans le present travail j'essaye d'expliquer un phenomene de

correlation assez repandu dans le monde vegetal et qui est peu ap-

profondi au point de vue de la Gentiue. II existe des caracteres qui

se comportent de telle manier comme s'ils etaient provoques tous

ensemble par un seul facteur genetique. Nilsson-Ehle (1) a ob-

serve un tel phenomene chez TaYoine, ou ii a constate que la pre-

sence du ligula est accompagnee toujours de la presence des panicu-

les etalees. Un phenomene semblable de correlation a ete observe par

Leake (2) chez le coton entre la grosseur des petales et leur cou-

leur (jaune). Les deux caracteres se comportent comme s'ils etaient

provoques par un seul facteur.

10



J'ai observe un hybride Tritlcum Spela X Tr. roinpactum qui

a donn dans F2 une segregation dans le rapport de 1:2:1. 7V.

Spdta possede des epis longs et laches, des glumes dures, des eplllets

en form de trapezes. 7V. conipactidit, possede des epis courts et

compacts, des glumes tendres, des epillets de form caracteristique

des froments tendres. F^ etait plus ou moins intermediaire par rap-

port a tous ces caracteres. Dans la generation F2 une segregation se

produt dans le rapport de 1 Tr. Spelta: 2 plantes F^ : 1 Tr. com-

pactum. On peut supposer que tous les caracteres du Spdtd (epis

laches, glumes dures, epillets en form de trapezes etc.) sont provo-

ques par un seul facteur genetique A' et que de meme tous les ca-

racteres du compactum (epis compacts, glumes tendres, epillets carac

teristiques des froments tendres etc.) sont provoques par un seul fac-

teur X. On peut admettre aussi que la longueur de Tpi aussi bien

que la form de Tepillet et la tendresse ou la durete des glumes sont

provoquees chacune par un facteur distinct, mais qu'en meme temps

ii existe entre ces facteurs ce que Morgan a nomme „linkage".

Les croisements entre les especes en question avec les aures especes

peuvent seuls nous fournir les preuves en faveur de Tune ou de Tautre

de ces deux suppositions. Or les resultats des croisements que j'ai faits

parlent en faveur de cette derniere supposition. Ces resultats nous

montrent notamment que de tels caracteres comme la form des epil-

lets et la durete des glumes sont provoques chacun par un assez

grand nombre de facteurs genetiques cumulatifs (polymeres).

Chez les hybrides du chou pomme avec le chou frise j'ai obser-

ve un phenomene de correlation analogue quoique beaucoup plus com-

plique. La faculte de former les pommes et la faculte de produire

des feuilles nonfrisees se trouvent toujours reunies. De meme nous

trouYons toujours reunis les feuilles frisees avec le manque des pom-

mes. La premier generation des hybrides (F^) est interme-

diaire en ce qui concerne ces deux caracteres (voir fig, 1,

Planche 111). Dans la deuxieme generation des hybrides ( FoJ

une segregation se produit et des plantes apparaissent que l'on

peut identifier avec le chou pomme et d'autres que Ton peut identifier

avec le chou frise, Les feuilles de ces plantes F2 sont reprósentees

sur la Planche V, fig, 1 et PI. VI, fig. 3. En outre dans la

F2 apparaissent des plantes presentant toutes les gradations entre

ces deux extremes. Quelques-uns des types intermediaires quant

a la faculte de former les pommes sont representes sur les Planches I -IV,

Ge qui concerne les types intermediaires des feuilles ils sont represen-
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tes sur les Planches V—VI. Je subdivise les plantes F2 en 7 categories

A la premier categorie appartiennent les individus semblables au

chou pomme, a la 7-e categorie appartiennent les individus semblables

au chou frise. Les categories 2 a 6 se trouvent dans des conditions

intermediaires. La 4-e categorie etait dans mes .experiences la plus

nombreuse. A mesure que nous nous eloignons des types pommes nous

passons successivement aux categories des feuilles de plus en plus

frisees. Le nombre d'individus de chaue categorie est represente

sur le Tableau I du texte polonais (p. 3). Les plantes a feuilles

frisees pourvues des pommes n'ont pas apparu. Des plantes sans

pommes et a feuilles du chou pomme n'ont pas apparu non plus, mal-

gre que des plantes de ce type paraissent dans F2 des hybrides du

chou pomme avec le chou fourrager, ce que montre la fig. 2, Plan-

che IV. Cette figur represente une plante de la generation F2 des

hybrides entre chou pomme et chou fourrager a haute tige et sans

pomme. La plante en uestion est depourvue de la pomme mais elle

possede des feuilles dont la form est celle des feuilles du chou pom-

me. Pour expliquer d'un cóte le phenomene de non apparition des

types pommes a feuilles frisees et des types non pommes a feuil-

les nonfrisees, et de Tautre cóte le phenomene de Tapparition des

nombreux types intermediaires dans la F2 des hybrides du chou pom-

me avec le chou frise — je suppose qu'il existe 3 facteurs genetiques

cumulatifs (polymeres, kumulative Faktoren) A, B, C, provoquant la

faculte de former les pommes et 3 facteurs X, Y, if, produisant les

feuilles frisees. En outre je suppose rexistence de „linkage" entre les

facteurs Ax, aX, Bij, hY etc.

La constitution genetique du chou pomme est donc, d'apres ma
suppositton, AABBCCxxyy zz, celle du chou frise aabbccXXYYZZ
et celle de la generation F^ Aa Bb Cc Xx Zy Zz. Les hybrides F-^

produisent 8 sortes de gametes seulement a cause de „linkage".

Ce processus de formation de 8 sortes des gametes par _F\ est re-

presente sur la fig. 2 p. 9 du texte polonais. Les huit types des

gametes (chiffres 1 — 8 la sur la fig. 2 p. 9) produisent 64 com-

binaisons qui sont representees sur le Tableau III, p. 8. Le rapport

numeriue de 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 entre 7 categories des plantes F2,

ce rapport theorique que nous pouvons deduire des donnees du Ta-

bleau III, est d'accord avec le rapport 9:57:113:220:110:64:11

obtenu dans rexperience (Tableau I, p. 3). Les donnees experimentales

obtenues dans la troisieme generation des hybrides parlent aussi en

faveur de la supposition enoncee ci dessus.
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II se produit de temps en temps „single crossing over" entre les

facteurs A— x, a— X ou bien entre B— y, h— }', ou bien entre

C— z, c— Z. Mais ces phenonnenes sont extremennent rares. A cause

de leur rarete relative ces phenomenes de crossing over quoique cau-

sent de petites deviations de la ligne de corrlation — lis ne modi-

fient pas le caractere genera de cette correlation.
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Objanienie Tablic I — VI.

Tabl. I, Fig. 1. Rolina z i^j mieszaców kapusty gowiastej z jarmu-

em. Typ zbliony do kapusty lecz o gówce lunej.

Fig. 2. Typ zbliony do kapusty widziany z góry.

Tabl. II, Fig. 1. Rolina z F^ miesz. kap. gowiastej z jarm.. Typ

poredni midzy kapust a F^.

Fig. 2. Typ jeszcze bliszy F^ ni przedstawiony na po-

przedniej Fig.

Tabl. III, Fig. 1, Rolina F^ krzyówki kapusty z jarmuem.

Fig. 2. Rolina F^ miesz. kap. gowiastej z jarm.. Typ

poredni pomidzy F^^ a jarmuem.

Tabl. IV, Fig, 1. Rolina F2 miesz. kap. gów. z jarm.. Typ bardzo

bliski jarmuu.

Fig. 2. Rolina z F2 mieszaców kapusty gowiastej z k a-

pust pastewn. Typ o krótkim gbie, pozbawiony gówki.
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Tabl. V, Fig. 1, 2, 3. Licie mieszaców F^ krzyówki kapusty go-

wiastej z jarmuem. Fig. I — li typu kapusty; Fig. 2 — li
poredni midzy kapust a F^ ',

Fig. 3 — li jF\.

Tabl. VI, Fig. 1, 2, 3. Licie mieszaców F^ krzyówki kapusty go-

wiastej z jarmuem. Fig. 1, 2 — licie przejciowe midzy Fy

a jarmuem; Fig. 3 — li jarmuu.

Explication des Planches i
— VI.

Planche I, Fig. 1. Plante a pomme tres lacie, appartenan"t a la gene-

ration i^g des hybrides du ciou pomme avec le chiou frise.

Fig. 2, Plante a pomme tres lacie vue d'en haut.

Planche II, Fig. 1, Plante presentant un type intermediaire entre le

ciou pomme et F^^.

Fig. 2. Plante presentant un type encore plus voisin de la

generation F^^.

Planche III, Fig, 1. Plante F^ des hiybrides du ciou pomme avec le

ciou frise.

Fig. 2. Plante de la generation F2, presentant un type

intermediaire entre F^^ et le chou frise.

Planche IV, Fig. L Plante de la generation F^- Cette plante presente

un type tres voisin du chou frise.

Fig. 2. Plante de la generation F2 des iybrides du chou

pomme avec le chou fourrager. Cette plante possede la tige

courte et elle est depourvue de la pomme.

Planche V, Fig. 1, 2 et 3. Les feuilles de la generation i^g des -hy-

brides entre le chou pomme et le chou frise, Fig. 1 — une

feuille du type chou pomme, Fig. 2 — feuille intermediaire en-

tre le chou pomme et le chou frise, Fig^ 3 — feuille Fj.

Planche VI, Fig. 1, 2 et 3. Les feuilles de la generation F2 des hy-

brides du chou pomme avec le chou frise. Fig. 1 et 2 — feuilles

intermediaires entre i^i et le chou frise, Fig. 3— feuille du chou frise.
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Marja Sachs-Skaliska:

Wielopostaciowo w linjach czystych Petuni

(Tabl. VII).

Rasy, którym daj miano wielopostaciowych, znane s w litera-

turze pod nazw „ras porednich" („Zwischenrassen", „races instables")

Nazwa je tak de Vries (8, 10) z tego wzgldu, e niekiedy s
one formami przejciowemi pomidzy dwiema ustalonemi odmianami.

Tak np. Aniirrhinum majus lutenm striaium jest „ras poredni"
pomidzy A. majnu o kwiatach czerwonych a A. majus luteum

o kwiatach ótych. Rasa „porednia" posiada kwiaty óte w czerwo-

ne paski i wykazuje du zmienno w stosunku do tej ostatniej cechy,

tak, e kwiaty mog ze wzgldu na zabarwienie zblia si to do jed-

nej, to do drugiej rasy ustalonej. Cech charakterystyczn tych ,ras

porednich" jest zatem szeroka zmienno, jakiej podlegaj. Zmienno
ta wystpuje nietylko u poszczególnych osobników, ale i pomidzy

czciami jednej i tej samej roliny. De Vries (10) rozrónia te

dwie kategorje zmiennoci, jako zmienno osobnicz, oraz zmienno
czciow „...On les designe sous les noms de fluctuation individuelle

et de fluctuation partielle. La variation individuelle renferme les dif-

ferences, presentees par les individus, tandis que la variation partielle

est limitee aux deviations que montrent les organes d'un meme etre

compares k Torgane moyen" (Str. 495). Jednake tylko w nielicznych

przypadkach taka rasa, obdarzona szerok zmiennoci stanowi rzeczy-

wicie przejcie pomidzy dwiema rasami ustalonemi; w wikszoci

przypadków jeden kraniec waha tej zmiennej rasy przypomina wy-

gldem jak ras ustalon, lecz druga posta kracowa
w ustalonej odmianie nie istnieje wcale i jest do
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ustalenia niemoliwa. Dla .tych ras termin „rasa porednia"

jest nieodpowiedni, to te susznie mówi de Vries (8) „man tat

wohl besser, sie ais polymorph oder pleiomiorph, oder vielleicht noch

besser einfach ais dimorph zu bezeichnen" (Tom II str. 518).

Ze wzgldu na ogromn rónorodno postaci, jakie spotykamy

u niektórych z tych ras, zwaszcza u tych, które obserwowaam

u Petunii, uwaam, e termin „rasy wielopostaciowe" najlepiej okrela

istot rzeczy.

Po de Vries'ie, którego badania dotyczyy ras wielopostacio-

wych Antirrhinum i Trifolium, pracowa te Lehmann (6) nad

rasami wielopostaciowemi Yeronica. Nie ulega wtpliwoci, e rozmaite

anomalje, jak np. mniejsza, lub te nadmierna liczba patków korony

lub dziaek kielicha, blaszek licia zoonego, oraz óte plamy na

liciach form variegata równie nale do tej samej grupy zjawisk.

Nawet i zjawiska, opisane przez Correns'a (1) jako zmiana stanu

homozygotycznego w heterozygotyczny w liciach variegata i kwiatach

striata u Mirahilis zdaj si nalee do tej samej kategorji. Nie-

stety Correns w pracy swojej zupenie nie podaje liczb eksperymen-

talnych, a to utrudnia ocen jego bada.

Pierwsza z dwóch ras wielopostaciowych Petunia violacea Lindl,

wystpia w moich kulturach w r. 1914-ym pomidzy rolinami, które

wyrosy z nasion, sprowadzonych z firmy Vii mor in' a. Ogromna

wikszo tych rolin naleaa do ustalonego typu o lejkowatych kwia-

tach czerwono-fioletowych (Tabl. VII, Fig. 1 i 4, barwa oznaczona

N? 551 w kodeksie barw*), a wród nich znalaza si jedna rolina

o wygldzie zupenie odmiennym: posiadaa ona kwiaty wsze, zna-

cznie mniej rozchylone o wyranej symetrji grzbiecistej (Tabl. VII, Fig. 2

i 9). rednica korony tych kwiatów wynosia przecitnie 2 cm., ze

skal waha od 1, 5 — 3 cm. Dugo korony wynosia 3,5 cm.

Równie i w barwie kwiatów wystpia widoczna rónica: gardziel ich

jest ciemno-fioletowa, otoczona zazwyczaj czerwono-fioletowym piercie-

niem i plameczkami, za brzegi korony, sabo wywinite na zewntrz,

s blado-lila. Nasiona, zebrane z tej roliny, day osobniki niejednako-

we: jedne z nich byy zupenie podobne do roliny rodzicielskiej, in-

ne za — i te byy w przewadze, posiaday ksztat kwiatów lejkowa-

ty i rozchylon cz korony czerwono-fioletow tak, jak ustalona od-

*^) Klinksieck et Yalette: Cod de couleurs, Paris 1908.
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miana Petunia cluiacea (Tabl. VII, Fig. 1, 4j. Aeby dokadniej zba-

da dziedziczenie barwy i ksztatu kwiatów tych rolin, zebraam rów-

nie nasiona rolin, kwitncych . czerwono, a bdcych potomstwem
roliny o kwiatach lila. Podobnie, jak i w roku poprzednim kwiaty,

przeznaczone dla otrzymania nasion, zostay dokadnie izolowane jeszcze

przed rozwiniciem, tak, e przeniknicie obcego pyku do kwiatów

wybranych byo niemoliwe. Wiosn roku 1916-go nasiona kadego
owocu zostay wysiane oddzielnie z zaznaczeniem, z jakiej roliny

pochodz.

Tego lata, podobnie jak i poprzedniego, nasiona rolin o kwia-

tach grzbiecistych lila daway równie wikszo rolin o kwiatach lej-

kowatych czerwono-fioletowych, oraz mniejszo lila kwitncych oso-

bników, W tym te roku rozpoczam bardziej szczegóowe badanie

tego interesujcego zjawiska nieprawidowoci w dziedziczeniu barwy

i ksztatu kwiatu. Przedewszystkiem przy szczegóowem rozpatrywaniu

i opisywaniu rolin w mowie bdcych, zwróciam uwag na fakt, e
pomidzy kwiatami grzbiecstemi barwy lila a lejkowatemi barwy

czerwonej istnieje szereg form przejciowych (Tabl. VII, Fig. 5, 6,

7, 8), które w latach poprzednich nie wystpoway i które niemao

przyczyniy si do wyjanienia badanego zjawiska. Te formy posia-

daj koron bardziej rozchylon, ni kwiaty grzbieciste, lecz wsz
od lejkowatych. Nietylko ksztat, lecz i zabarwienie kwiatów daje

formy przejciowe, a co ciekawsze, obserwujemy tu cis wspóza-

leno pomidzy ksztatem a zabarwieniem korony: im mniej roz-

chylony jest kwiat i im wicej symetrja jego zblia si do grzbiecistej,

tern mniej posiada on barwika; u form za, stanowicych przejcie

ku kwiatom lejkowatym, ilo barwika zwiksza si tak, e plamki

i piercie czerwony zlewaj si ze sob, pozostawiajc tylko cz
ta, widocznego przy brzegach korony. Ten zwizek, zachodzcy po-

midzy ksztatem i wielkoci korony a jej zabarwieniem, zdaje si

przemawia za jedn wspóln przyczyn, warunkujc
oba zjawiska. Godnym uwagi jest te fakt, e kwiaty lejkowate

czerwone i grzbieciste lila wystpowa mog na jednym krzaku. Spo-

tykamy pomidzy takiemi rolinami o kwiatach dwuch typów osobniki,

zbudowane na podobiestwo chimer sektorjalnych, których

jedna poowa posiada due kwiaty lejkowate czerwono-fioletowe, druga

za ma tylko gazki o drobnych grzbiecistych kwiatach lila. Jeli

granica midzy obiema czciami takiej chimery biegnie wzdu osi

gównej krzaka, co jest faktem najczstszym, wówczas pewna okre-

lona cz roliny tworzy wyrany sektor. Na granicy sektorów po-

2
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jawiaj si czsto nowe gazki, których kwiaty znajduj si wanie
na linji zetknicia obu rónicych si od siebie czci, nadajcych

rolinie charakter chimery sektorjalnej. Takie kwiaty maj te wy-

gld charakterystyczny (Tabl. VII fig. 3); moglibymy je nazwa
„sektorjalnemi", lub „chimerycznemi". Maj one kilka patków czer-

wono-fioletowych, normalnej wielkoci, pozostaa za cz korony jest

nieproporcjonalnie maa i ma barw lila. cile taka tylko cz
kwiatu jest wyksztacona odmiennie, jaka przekracza granic sektorów,

i na koronie granica ta odcina si ostro, wyranie, bez adnych

przej. Tam, gdzie jeden z sektorów jest bardzo wazki, ulega od-

miennemu wyksztaceniu i zabarwieniu jeden patek, lub nawet tylko

pewna cz jego. Na tych wanie kwiatach „sektorjalnych" uwy-

datnia si w caej peni korelacja midzy ksztatem i wielkoci ko-

rony z jednej strony, a jej barw z drugiej. Czci kwiatu zabarwione

czerwono-fioletowo s zawsze stosunkowo wiksze, zbyt due dla roz-

miarów kwiatu barwy lila. Podobnie jeli spotykamy w kwiatach czer-

wono-fioletowych sektor barwy lila, widzimy, e jest on zbyt may w po-

równaniu z normalnemi patkami tego kwiatu. Inne roliny o kwia-

tach dwojakici mog by zbudowane wedug innego typu. Caa ro-

lina moe posiada np. kwiaty wzkie barwy lila, podczas gdy je-

dna gazka, wychodzca u dou z osi gównej roliny, moe mie
kwiaty lejkowate czerwono-fioletowe. Podobne zjawisko, dotyczce

barwy kwiatów u Antirrhinum majus luteiim ruhrostriatum, nazywa

de Vries „zijiiennoci pczków" (Knospenvariation). Kiedyindziej

znów nie widzimy wyranej granicy midzy wystpujcemi na jednej

rolinie obu kracowo rónymi typami kwiatów, lecz mamy oba

typy kracowe, powizane przez szereg form przejciowych co do

wielkoci, ksztatu i zabarwienia. Takie zjawiska przypominaj raczej

typ chimery peryklinalnej.
W opisanych powyej przypadkach ma^^y, wedug mego zdania,

do czynienia z wielk rozmaitoci form jednego ge-

notypu: jeden kraniec form jego — to kwiaty lejkowate barwy czer-

wonej, podobne zupenie do ustalonej odmiany Petunia nlolacea. Dru-

gi kraniec— to grzbieciste kwiaty barwy lila, niepodobne do adnej

ustalonej odmiany Petunii. Pomidzy temi dwoma kracami istnieje

acuch form przejciowych, a cao obejmuje gr waha
jednego genotypu, czyli jest ras wielopostaciow.

T szerok zmienno rasy wielopostaciowej przypisuje de
Vries (9) dwom antagonistycznym cechom wewntrznym („innere Eigen-

schaften" str. 518 T. II) z których raz jedna, kiedyindziej znów druga
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ma przewag. Podiug mnie jednak sprawa daje si wyjani prociej,

mianowicie zmiennoci ilociow jednej tylko cechy. Ma-
my w danym przypadku kwiaty o podou lila, które mog by cz-
ciowo lub cakowicie przykryte barwikiem czerwonym. W ustalonej

rasie P. violacea barwnik ten pokrywa ca lejkowato rozciylon

cz korony, za w opisywanej rasie wielopostaciowej widzimy obok

osobników, niczem nie rónicych si zewntrznie od rasy usta

lonej, równie i takie, w których kwiatach barwik wyksztaca si
w coraz sabszym stopniu, a w formach kracowych, t. j. w kwia-

tach lila widzimy conajwyej lady jego dokoa gardzieli. Tak

wic ilo barwika jest cech, ulegajc znacznej zmien-

noci w tej rasie wielopostaciowej; natomiast ze stanowiska de Vries'a

musielibymy przyj przewag to czerwonego barwika, to znów bar-

wika lila w kwiatach. Jednake uzasadnienie, opierajce si na wa-
haniach ilociowych jednej tylko cechy daje si zasto-

sowa i do przypadków ras wielopostaciowych, opisanych przez

de Vries'a, np. do form „striata" kwiatów Antirrhhmm, jak rów-

nie do lici „variegata" licznych form ozdobnych i t. d. W opisywa-

nej rasie wielopostaciowej Petunii, jak ju zaznaczyam wyej, w cisej

korelacji ze stopniem wyksztacenia barwika znajduje si i ksztat

korony. Kracowe minus-warianty, pozbawione zupenie barwika czer-

wonego i majce typowo grzbieciste kwiaty, odznaczaj si te bardzo

ma podnoci, albo nawet bywaj zupenie bezpodne.

Jednym z dowodów, przemawiajcych za tem, e caa rasa wielo-

postaciowa stanowi jeden genotyp, jest jej zachowanie si przy skrzy-

owaniu z innemi odmianami. W pracy, ogoszonej w r, 1916-ym

wspólnie z D-rem E. M a 1 i n o wsk i m (7) podalimy wyniki krzyo-

wania innych odmian z t ras, której obie formy kracowe oznaczy-

limy literami A i B. Bez wzgldu na to, który typ kwiatu wzity

zosta do krzyowania, wystpuj w F^ oba typy, jako panujce w sto-

sunku do drugiej odmiany (równie wielopostaciowej, p. niej). Roz-

. szczepienie tej krzyówki w F2 daje si sprowadzi do stosunku gene-

tycznego 12:3: 1, przyczem liczba 12 przypada na sum osobników

rasy wielopostaciowej bez wzgldu na to, czy posiadaj one kwiaty

czerwone lejkowate (oznaczone w pracy poprzedniej jako Ii), czy te

lila grzbieciste (oznaczone liter A) czy wreszcie zaliczamy je do

rolin, kwitncych dwojako.

W roku 1916-ym badane byo i opisywane oddzielnie potomstwo ro-

lin o koronach lejkowatych czerwonych (B), nalecych do rasy wielopo-

staciowej, osobno za potomstwo rolin o koronach grzbiecistych lila (A)
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Potomstwo pierwszych przedstawiao si, jak nastpuje:

57 rol. o kwiat, lejków. (B). 1 rol. o kw. grzbiecist. (A), 1 rol. o kw. dwojakich

66 „ „ „ ., 6 ., „ „ „2 „

35 „ „ » „ 1 „ „ : „ 1 „ .,

25 . „ „ „ 8 , „ „ , 2 ., „

40 „ „ „ - 7 .. „ „ „ — - „

Razem 223 „ ., „ „ 23 „ „ „ „6
Potomstwo za rolin o kwiatach grzbiecistych lila (A) byo na-

stpujce:

7 rol. o kw. lejkowatych (B), 9 rol. o kw. grzbiecistych, 3 rol. o kw. dwojakich

J-^ t. » n T ^ « n i ^ M »? »

13 4 19

14 „ „ „ „ 4 „ „ „ O „ „ „

Razem 44 „ „ „ „ 19 „ „ „ 24 „

Widzimy, e w ostatnim przypadku wystpuje znacznie wikszy

procent rolin o kwiatach lila grzbiecistych i wicej znacznie rolin

o dwuch typach kwiatów. Przypuszczalnie zaszed tu fakt wyodrbnie-

nia linji czystej o szerszej skali zmiennoci. Aby móc utrwali w po-

tomstwie t cech, przeznaczyam wanie dla otrzymania nasion nie-

które z tych ostatnich rolin. W tym celu roliny byy przykrywane

drewnianemu izolatorami o ciankach z gazy. Poniewa przez samoza-

pylanie kwiatów nie mona byo zupenie otrzyma nasion, wic dwie

jednakowe „chimery sektorjalne" o kwiatach dwojakich byy krzyo-

wane midzy sob w ten sposób, e kady typ kwiatów by zapylany

oddzielnie.

Nasiona kadego z otrzymanych t drog owoców wysiewane

byy osobno z zaznaczeniem, z jakiego kwiatu pochodziy. Gówna
uwaga zwrócon zostaa na grzbieciste kwiaty lila, podczas gdy na-

siona kwiatów czerwonych lejkowatych wysiane byy dla porównania

i kontroli. Naley zaznaczy, e nawet drog obcozapylenia bardzo

trudno byo otrzyma nasiona dla dalszych dowiadcze. Roliny bada-

ne byy cakowicie bezpodne przy samozapyleniu, a bardzo mao pod-

ne przy obcozapyleniu. Zdolno kiekowania nasion te bya maa,

tak, e liczba rolin, otrzymanych z poszczególnych owoców, bya nie-

znaczna. Na tabelce Ns 1 zestawione s dane liczbowe, dotyczce te-

go trzeciego pokolenia rasy wielopostaciowej.

W tem pokoleniu w potomstwie kwiatów grzbiecistych liczba

rolin o kwiatach grzbiecistych lub chimer o kwiatach dwojakich w ka-
dym razie zwikszya si w stosunku do rolin o kwiatach lejkowa-

tych. Zarówno pochodzca od lejkowatego kwiatu linja N? 40, jak

i inne, od grzbiecistych pochodzce, wykazuj, jeli nie przewag kwia-

tów grzbiecistych, lub rolin dwojako kwitncych, to równowag po-
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midzy niemi, a rolinami o kwiatach lejkowatych. Odchylenie na ko-

rzy kwiatów lejkowatych przedstawia bardzo nieliczna zreszt llnja

37. A zatem gówna cecha linji wybranej z osobników drugiego poko-

lenia — szeroka skala zmiennoci — powtarza si i w pokoleniu

trzeciem w potomstwie obu typów kwiatów.

Z rolin pokolenia trzeciego wybierane byy na nasiona ju nie

chimery dwojako kwitnce, lecz czyste lejkowate i czyste grzbieciste

dla porównania ich potomstwa z potomstwem rolin o kwiatach dwo-

jakich. Potomstwo rolin o kwiatach grzbiecistych daje wprawdzie

zawsze pewien procent rolin o kwiatach lejkowatych, jednake i ro-

TABELA I.

owocu
^ (du fruit)

F2



rolin o kracowych wahaniach kwiatu in minus otrzymalimy w po-

koleniach nastpnych okoo 50"/o rolin o kwiatach grzbiecistych. Je-

dnake nie moemy si spodziewa otrzymania drog dalszej selekcji

rasy jednolitej o kwiatach grzbiecistych. Jedyny osigalny cel doboru

zosta tu osignity, gdy od jednego pokolenia do drugiego procent

rolin o kwiatach grzbiecistych pozostaje w przyblieniu taki sam.

Jest to jedyny trway efekt selekcji w zastosowaniu do rasy wielo-

postaciowej, nie moe ona wytworzy nic ponadto. Czystej linji

o kwiatach grzbiecistych lila otrzyma niepodobna, sta-

nowi one bowiem ten sam genotyp, co roliny o kwia-

tach lejkowatych, chimery o kwiatach dwojakich oraz

co wszystkie formy porednie midzy obu typami kra-
ce we mi. Wygld potomstwa rozmaitych rolin tej linji, otrzymanego

z kwiatów izolowanych i zapylanych ze specjaln starannoci, do-

wodzi, e ta czysta rasa zachowuje swoj wielopostaciowo, jako

charakterystyczn cech dziedziczn. Zasuguje jeszcze na uwag
fakt, e o wiele wicej wystpuje w linji tej kracowych form grzbie-

cistych, ni form porednich. Ma to wane znaczenie dla zrozumie-

nia krzywych zmiennoci, wykrelonych dla badanej rasy. Cech, da-

jc si uj liczbowo, jest tu rednica korony, która wykazuje zna-

czne wahania od wakich kwiatów grzbiecistych do rozwartych lejko-

watych. Liczby, uzyskane przez mierzenie rednicy korony ilustruj

te jednoczonie skal zmiennoci dla iloci barwika czerwono-fiole-

towego w koronie, poniewa istnieje cisa korelacja midzy temi ce-

chami. W r. 1916-ym mierzone byy kwiaty wszystkich osobników,

które miaam na polu dowiadczalnem, i które wówczas zaliczaam do

rasy wielopostaciowej, gdy kwiaty lejkowate tej rasy posiadaj cile

ten sam fenotyp, co kwiaty rasy normalnej. Krzywa, wykrelona na

zasadzie zebranych pomiarów, posiada jeden wyrany szczyt w rodku

skali waha dla korony lejkowatej (czyli na 4 cm.) lecz lewe ra-

mi krzywej tworzy jeszcze na 2 cm., (czyli w rodku skali waha
rednicy kwiatów grzbiecistych) wyrane uwypuklenie. W latach na-

stpnych, t. j. w r. 1917 i 1918-ym' w miejscu tem wzniós si drugi

szczyt dla kwiatów grzbiecistych, cho nie tak ostro zaznaczony, jak

szczyt kwiatów lejkowatych (Fig. 1 w tekcie). Jednoczenie liczbo-

wy stosunek wzajemny rolin o kwiatach lejkowatych i grzbiecistych

zmieni si bardzo znacznie. Roliny te znajduj si teraz mniej wi-

cej w równowadze. Przyczyny tych zmian, zaszych w wygldzie

krzywej od jednego roku do drugiego s nastpujce: krzywa, wy-

krelona w r. 1916-ym obejmuje, prócz osobników, nalecych istotnie
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do rasy wielopostaciowej, równie i roliny z rasy normalnej, których

fenotyp odpowiada zupenie jednej z form kracowych rasy wielopo-

staciowej. W r. 1917-ym natomiast mamy do czynienia z krzyw
wyodrbnionej linji rasy wielopostaciowej (linji czy-

stej Johannsena (3, 4) ). Obejmuje ona osobniki rónej

/.T ir J r
I r

9S f s-.r

Fig. 1.

postaci, lecz stanowice jeden genotyp. ..Toute variete

instable — mówi de Vr ies (10) — possede au moins deux types dif-

lerants, entfe lesuels elle varie k tous Ies degrs, mais auxquels elle

est absolument limitee" (str. 197). Cech charakterystyczn oma-

wianej krzywej jest jej zupenie wyrana dwuszczytowo. Na ten te-

mat de Vries wypowiada pogld nastpujcy;

23



„Des courbes a deux sommets peuvent etre obtenues par Tetude

des races vraiment doubles, c'est a dire des vari6tes instables (str.

473). Nous avons vu que celles-ci sont des races doubles, leur va-

riation particuliere tres etendue provient de la substitution de deuK

caracteres qui s'excluent mutuellement ou se combinent en s'attenuant

plus ou moins" (str. 506).

W przeciwstawieniu do tego pogldu de Vries'a staraam si

wykaza, opierajc si na badanym przezemnie materjale, e nie ma-

my tu waciwie przeciwdziaania dwuci ceci antagonistycznych,

z których jedna jest typowa dla rasy normalnej, druga za póutajona

(„semilatent"). Bogactwo form jest tu wynikiem bardzo szerokiej

zmiennoci jednej tylko ceciy. To stosuje si w omawianym przy-

padku zarówno do ksztatu korony, jak i do jej barwy.

Poniewa mamy tu do czynienia z linj czyst, dobór prowa-

dzony w kierunku wyodrbnienia któregokolwiek ze szczytów nie moe
zmieni charakteru krzywej. Dwa szczyty rozdzieli si nie dij.

Drug ras wielopostaciow Petunii znalazam w nastpnym

roku w moich kulturach wród rolin, pochodzcych z owoców

kwiatów nieizolowanych i hodowaam j jeszcze przez trzy pokolenia.

Ta rasa równie posiada kwiaty, których ksztat i zabarwienie ulegaj

znacznym wahaniom, cho nie tak rozlegym, jak w opisanej po-

przednio rasie wielopostaciowej. Wygld form kracowych tej rasy

jest nastpujcy: pierwszy typ kwiatów ma ksztat lejkowaty, barw
z zewntrz bia, wewntrzn za rozchylon cz korony czerwon,

nieco janiejsz od bar^y kwiatów rasy poprzednio opisanej. Gardziel

korony jest biaa, lub kremowa. Drugi typ kracowy tej rasy wielo-

postaciowej posiada kwiaty mae i mao rozchylone, przypominajce

nieco ksztatem kwiaty grzbieciste pierwszej rasy. S one biae

z czerwon obrczk i plamkami dokoa gardzieli. U form przejcio-

wych wystpuje wiksza ilo barwika czerwonego, tak, e plamki

i piercie zlewaj si ze sob, dajc w ten sposób kwiaty, zbliaj-

• ce si ku lejkowatym czerwonym. Oba typy kwiatów, grzbieciste

i lejkowate wystpowa mog na jednej rolinie, przyczem, podobnie,

jak u poprzedniej rasy wielopostaciowej spotykamy roliny, zbudowa-

ne jak chimery sektorjalne lub peryklinalne, oraz kwiaty sektorjalne.

wygldajce jak zbudowane sztucznie z dwuch czci, — jednej wzi-

tej z kwiatu grzbiecstego, a drugiej z lejkowatego.

Zjawiska te przypominaj naogó bardzo ras wielopostaciow,

opisan wyej, wystpuj te jednak i rónice: pierwsza z rónic

dotyczy rozlegoci skali waha u obu ras, druga — iloci
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wzgldnej form przejciowych. Zmienno rednicy korony
pierwszej rasy wielopostaciowej jest bardzo rozlega. Krzywa jej po-

siada dwa szczyty, z których kady odpowiada jednemu z typów kwia-

tów, formy przejciowe za s stosunkowo nieliczne. Natomiast krzy-

wa zmiennoci rednicy korony drugiej rasy wielopostaciowej po-

siada jeden tylko szczyt, wytworzony ze zlania si w jedn cao
dwuch pooonych przy sobie szczytów dla obu typów kwiatów. W tej

rasie krace reprezentowane s znacznie rzadziej, najwicej za wy-
stpuje form przejciowych, co wpywa na charakter krzywej, rónej

od dwuszczytowej krzywej rasy poprzedniej, a typowej dla wystpuj-
cej tu wszej skali waha (Fig. 2 w tekcie). W r. 1916-ym ro-

liny o kwiatach lejkowatych byy w przewadze, w latach za na-

stpnych przez wyodrbnienie linji czystej zwikszya si stosunkowo

liczba rolin o kwiatach grzbiecistych i chimer o kwiatach obu typów.

Podobnie, jak i w poprzednim przypadku, bez wzgldu na to, czy na-

siona zbierane byy z rolin dwojako kwitncych, czy z czystych

grzbiecistych lub lejkowatych, potomstwo byo mniej wicej jednakowe.

Charakter krzywej nie zmienia si tu z roku na rok pod dziaa-

niem doboru, a raczej izolacji linji czystej, jak to si dao widzie

w poprzednim przypadku, gdy pomimo liczniejszego wystpowania

rolin o kwiatach dwojakich, najczciej kwiaty grzbieciste nie przed-

stawiaj kracowego typu, który jest tu bardzo rzadki, Ipcz 7blione

do formy przejciowe o wikszej rednicy korony.
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Opierajc si na rónicach midzy temi dwiema badanemi rasa-

mi wielopostaciowemi, moemy rozróni wraz z de Vries'em rasy

ubogie (Halbrassen) t. j. rasy, w których odchylenie od rasy normal-

nej nie jest bardzo znaczne i nie zjawia si zbyt czsto, oraz rasy

bogate (Mittelrassen) posiadajce znaczniejsze odchylenia, spotykane

u wikszej liczby osobników.

Pierwsza z obu ras badanych, których skala waha wielkoci

korony jest bardzo znaczna, odpowiada rasom wielopostaciowym bo-

gatym (Mittelrassen, erbliche Rassen, reiche Rassen) de Vries'a.

Druga rasa wielopostaciowa o skali zmiennoci mniej rozlegej odpo-

TABELA II.

owocu
J* Kwiat

(du fruit)
)

(Fleur)
F ,

F >

. liczba rolin o kwiatach:
' (nombre de plantes a fleurs):

lejkowatych
(infundibuli-

formes)

grzbiecistych

(zygomorphes)

dwojakich

(biformes)

42

43

lejkowaty

(infundibuliforme)

Razem (total)

41

51

grzbiecisty

(zygomorphe)

Razem (total

)

9

9

18

13

1

14

4

11

15 25

3

6

wiada ubogim rasom wielopostaciowym (Halbrassen, arme Rassen)

de Vries'a. Kada z tych ras ma swoj charakterystyczn krzyw

zmiennoci, pierwsza — dwuszczytow, druga za jednoszczytow.

Wedug d e V r i e s' a (8) (str. 435) obie te rasy, jedna w silniejszym,

druga za w sabszym stopniu podlegaj wpywowi odywiania i selek-

cji. Zwaszcza dziaanie doboru na rasy bogate da moe rezultat dodatni.

Natomiast moje dowiadczenia, opisane powyej, wykazuj, e
oba rodzaje ras wielopostaciowych s stae i adna nie zmienia si

pod dziaaniem doboru, jeli s istotnie rasami czystemi. Lecz jeli

mamy mieszanin rasy normalnej z ras wielopostaciowa bogat, to

rasa ta moe zosta wyodrbniona przez dziaanie selekcji i wówczas

róni s naogó do znacznie od populacji, z której ulega izolowaniu.
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Siad pozorny wpyw doboru na te rasy. Wyodrbnienie za rasy wle-

lopostaciowej ubogiej z populacji, bdcej mieszanin jej z ras nor-

maln, nie daje efektu tak wyranego, gdy rasa uboga nieznacznie

naogó odchyla si od tej populacji.

Co si za tyczy drugiego czynnika, któremu de Vries przy-

pisuje znaczenie, mianowicie odywiania, to gdyby ono istotnie wywie-

rao wpyw na zmienno ras wielopostaciowyci, bylibymy na
drodze do uciwycenia przyczyn tej z m i e n n o c i. Jed-

nake studja moje nad rasami wielopostaciowemi Petunii przekonay

mnie, e zmienno tych ras jest zjawiskiem, niepodlegajcem
zupenie dziaaniu warunków zewntrznych. Nie sposób

bowiem wyobrazi sobie warunków zewntrznych, mogcych dziaa
np. w kwiecie sektorjalnym na '/.> korony kwiatowej, nie za na jej

cao, lub na ca rolin z pominiciem jednej gazki tam, gdzie

wystpuje t. zw. zmienno pczków.

Opisana powyej wielopostaciowo naley do zjawisk, które nie

czsto obserwowa si daj. Mamy tu do czynienia z rodzajem
zmiennoci, który nie daje si podcign pod ad-
na z kategorji przyjtej klasyfikacji.

Najogólniej moemy rozróni dwa typy zmiennoci: dziedziczn,

a zatem dotyczc genotypu, oraz niedziedziczn, dotyczc tylko fe-

notypu. Zmiany w genotypie zachodzi mog naskutek krzyowania

(t. zw. zmienno krzyownicza), lub niekiedy z nieznanych nam przy-

czyn (mutacje). Natomiast zmiany niedziedziczne fenotypu —
- modyfi-

kacje (Nageli, Baur, Lang (5) czyli fluktacje (de Vries) wywoane
s dziaaniem warunków zewntrznych na rozwijajcy si
organizm. Zmienno, któr obserwujemy w rasach wielopostaciowych.

nie dotyczy, jak zaznaczylimy wyej, genotypu, gdy dziedzicznie

okrelone s tu tylko granice, obejmujce szereg rónicych si od

siebie osobników. Jest to zatem zmienno fenotypu niewtpliwie, ale.

w przeciwstawieniu do modyfikacji, zmienno ras

wielopostaciowych nie jest uwarunkowana wpywami
zewntrznemi. Jakie s istotne gbsze przyczyny wielopostacio-

woci — nie wiemy, w kadym jednak razie przypuszcza naley, ze

s one natury wewntrznej, e nie daj si sprowa-

dzi do dziaania rodowiska, jak si rzecz ma przy

modyfikacjach.
Wielopostaciowo przedstawia typ zmien-

noci zupenie odrbny— jest to s k o k o w a zmieno
niedziedziczn, której przyczyny nie s wyjanione.
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Marie Sa chs-Skali sk a: Resume.
i

Le polymorphisme dans les lignees pures du Petunia.

(Planche VII).

Les races auxquelles je donn le nom de „polymorphes" sont

connues dans la litterature sous le nom de races instables ou

races intermediaires (Zwischenrassen). Cest de Vries (8,10)

qui les a nommees ainsi pour la raison qu'elles constituent parfois'

des formes intermediaires entre deux races constantes. Cependant ce

n'est que dans des cas peu nombreux que les races en question pre-

sentent reellement des formes de passage entre deux races constantes;

dans la majorite des cas Tun des extremes de Techelle de variabilite

de la race intermediaire correspond a une certaine race stable, mais

Tautre extreme n'existe pas a Tetat de form constante et ii est im-

possible de le fixer. Le term de „race intermediaire" ne convient

donc pas a ces cas. Vu Fimmense richesse des formes qu'on rencontre

parfois dans ces races, je trouve que le term de „races polymorphes"

precise mieux leur caractere essentiel.

Les deux races polymorphes du Petunia que je vais decrire dans

ce travail apparurent en 1914 parmi les plantes d'une race stable P. vio-

lacea Lindl. obtenues des semences, importees de la maison V i 1 m o r i n.

La race stable possede des fleurs infundibuliformes pigmentees unifor-

mement de rouge-violet (Planche VII, fig. 1 et 4). Le trait caracte-

ristique de la race polymorphe est une variabilite tres etendue con-

cernant la form, ainsi que la couleur des fleurs. L'un des extremes

de Techelle de variabilite est represente par des fleurs infundibulifor-

mes rouge-violet, ressemblant tout a fait a la race constante P. vio-

lacea decrite ci-dessus. L'autre extreme est represente par des fleurs

qui ne ressemblent a aucune race stable du Petunia. La corolle de

ces fleurs (Planche VII, fig. 2 et 9) est plus etroite et possede de-

cidement une symetrie zygomorphe. Le diametre de la corolle est en

moyenne de 2 cm., tandis que le diametre de la corolle de la race

constante est en moyenne de 4 cm. Ces fleurs different egalement de

celles de la race constante par la couleur: leur gorge est violette, en-

touree pour la plupart d'un cerne et de taches de pigment rouge-violet,'

tandis que le bord de la corolle, faiblement ouvert, possede une teinte

lilas. II existe, entre ces deux types extremes de fleurs, toute une

chaine de formes de passage (Planche VII, Fig. 5— 8). Ces formes
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possedent une corolle plus ouverte que celle des fleurs zygomorphes.

mais plus etroite que celle des fleurs infundibuliformes. De meme la

couleur de la fleur presente des formes de passage, et ce qui est

particulierement interessant, c'est qu'on y observe une correlation

nette entre la form et la couleur de la corolle: dans les coroiles plus

troites, dont la symetrie se rapproche de la symtrie zygomorphe, on

trouve moins de pigment rouge-violet. Plus la corolle est ouverte en

se rapprochant des fleurs infundibuliformes, plus le pigment rouge-

Yiolet se developpe sur la surface interieure de la fleur. Cela nous

amene a conclure que ces deux caracteres sont diis a une meme
cause. Les individus appartenant a la race polymorphe peuvent porter

differents types de fleurs sur une seule plante. On rencontre souvent

des plantes ayant Taspect des chimeres sectoriales, dont Tune

partie presente des fleurs infundibuliformes pigmentees unlformment

de rouge-violet, tandis que Tautre porte des fleurs etroites zygomor-

phes avec des traces de ce pigment autour de la gorge de la corolle.

Ces chimeres sectoriales portent seulement les types extremes de

fleurs, sans formes de passage. A la limite des secteurs de ces plan-

tes apparaissent quelquefois des fleurs composees de deux parties in-

egales, dont chacune represente Tun des deux types extremes (Planche

VII. fig. 3). Ces „fleurs sectoriales" ou „fleurs-chimeres" possfedent,

a cóte des grands petales rouge - violet, des petales plus petits

de couleur lilas. D'autres fois, on rencontre des plantes, chez lesguelles

la distribution des fleurs correspond a une chimer periclinale, et

dans ces plantes nous trouvons a cóte des types extremes, diverses formes,

de passage. Parfois ii n'y a qu'une seule branche qui porte des fleurs

d'un autre type que toute la plante. On trouve aussi des plantes

a fleurs d'un seul type: 1° des plantes a grndes fleurs infundibulifor-

mes rouge - violet, 2° des plantes a fleurs etroites zygomorphes lilas

avec des traces de pigment; 3° des plantes portant seulement des

fleurs intermediaires constituant une form de passage entre les deux

types extremes.

La race polymorphe fut cultivee pendant cinq genórations. les

semences etant recoltees chague fois de fleurs isoles et fecondes

artificiellement.

Quelles que soient les plantes parmi celles men-

tionnees ci-dessus, dont nous cultivons la prog-
niture, on y discernera toujours tous les types Ci-

te s, sans que Ton puisse tablir une rgularlt
quelconque concernant Thrdit de ces types (Ta-
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bleau I du texte polonais, pag, 21). En etudiant pendant plusieurs

genrations cette race, j'ai conclu que ce phenomene est du

a une variabilite tres considerable d'un seul

g n o t y p e.

Cette yariabilite considerable de la race polymorphe est attri-

buee par de Vries(9) a deux caracteres interieurs antagonistes

(„innere Eigenschaften" pag. 518, Vol. II), dont parfois Tun, parfois

Tautre se trouve en dominance. A mon avis, la uestion se laisse

resoudre plus simplement par la yariabilite quantitative d'un

seul caractere. Dans les fleurs les plus grandes le pigment

rouge-violet recouvre toute la surface interieure de la coroUe. Dans

d'autres le pigment se developpe moins completement et ii disparait

enfin de plus en plus, en ne laissant que des traces qui entourent la gor-

ge dans les fleurs lilas, qui sont tres petites. Cest donc la quantite

du pigment qui constitue un caractere tres variable do cette race.

D'aprs d e V r i e s, ce phenomene serait explique par la dominance

tantot du pigment rouge, tantót du pigment lilas dans les fleurs. Ce-

pendant une explication, basee sur la variabilite

quantitative d'un seul caractere peut etre egalement
appliguee aux cas, decrits par deVries, p. ex. aux fleurs

striees d'Antlrrhlnum. aux feuilles „variegata" des nombreuses plantes

d'ornement, etc.

Dans une lignee pure qui fut isolee et cultivee pendant plu-

sieurs generations, la race polymorphe ne conservait son type que

par rapport k Tamplitude de variablli'e qui, quoique tres considerable,

est toutefois limitee. Cette lignee pure donn dans chaque genera-

tlon environ 50"/o <^e plantes a fleurs zygomorphes. Nous ne pouvons

cependant pas esprer qu'une selection puisse produire dans Tayenir

une race uniforme de plantes a fleurs zygomorphes. Le but de la

selection est atteint quand d'une generation a Tau-

tre le pourcent de plantes a fleurs zygomorphes
reste a peu pres lememe. Cest leseul effet dura-

ble de cette selection; elle ne peut p r o d u i r e ' r i e n

de plus. 11 est impossible d'obtenir une lignee pure

cl fleurs zygomorphes lilas, car elle constitue le

meme genotype que les plantes a fleurs rouge-vio-
let infundibuliformes, ainsi que toutes les for-

mes de passage entre ces extremes.
11 y a encore un phenomene qui merite d'attirer Tattention: en

genera nous trouvons bien plus de formes extremes zygomorphes que
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de formes de passage. Cette observation nous (alt comprendre la

courbe de variabilitó de la race polymorphe. Le diametre de la corolle

presente une variabilite considerable, parall^le k la d6viation ifi

minus de la pigmentation des fleurs. La courbe de varlabilltó (Fig. 1.

du texte polonais, courbe 1917), tracee pour la race polymorphe

isolee (une lignee pure de Johannsen (3,4) ) presente deux sommets.

parfaitement distincts, dont chacun correspond k un type extreme

de fleurs. Puisue nous avons affaire a une ligne pure, une

selection dans la direction de Tun des deux sommets reste sans

effet.

La seconde race polymorphe dont j'ai etudiee la progniture

(Tableau II du texte polonais, pag. 26) presente une variabilit ana-

logue, concernant la form, ainsi que la pigmentation des fleurs:

la surface exterieure de la corolle est blanche, la couleur de la sur-

face interieure est rouge dans les fleurs infundibuliformes; les fleurs,

presentant le second type extreme de cette race, sont plus etroites,

blanches avec des traces de pigment rouge, formant un cerne et de

petites taches autour de la gorge de la corolle. La diffrence des

diametres entre les deux types de fleurs n'est pas si accentuee que

dans la race precedente. On rencontre ici le plus souvent des formes

de passage entre les deux extremes, ainsi que differentes plantes-chi-

meres. Grace a cette circonstance la courbe de variabilite du dia-

metre de la corolle presente pour cette race un seul sommet (Fig. 2

du texte pol.).

En nous basant sur les differences entre les deux races poly-

morphes etudiees, nous pouvons distinguer avec de Vries les races

pauvres (Halbrassen), chez lesuelles la deviation de la race normale

n'est pas considerable et ne se manifeste pas freuemment; ainsi que les

rac3S riches (Mittelrassen), caracterisees par une deviation plus

considerable et apparaissant chez un plus grand nombre d'individus.

La premier des deux races etudiees, dont Techelle de variabilite des

fleurs est considerable, correspond aux races polymorphes riches de

de Vries. La seconde race polymorphe, ci Techelle de variabilite

moins etendue, correspond aux races pauvres de de Vries. Suivant

cet auteur, la selection, appliguee aux races pauvres produit un effet

assez faible, tandis que Tinfluence de la nourriture et de la sólectlon

sur les races riches peut donner un rósultat appreciabie. Mes exp-

riences, decrites ci-dessus, prouvent que les deux races en queslion

sont stables et qu'aucane d'elles ne change sous Tinfluence de la s-

lection, quand elles sont vraiment pures. Mais si nous avons k faire k une
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population prsentant un melange d'une race normale avec une race po-

lymorphe riche, cette derniere peut etre isolee et alors en moyenne

elle differe sensiblement du mlange des deux races (Fig. 1 du texte

polonais, ou la courbe 1916 represente le melange des deux races,

et la courbe 1917 — la Ignee pure). L'isolement de la race poly-

morphe pauvre du melange des deux races (c.-a-d. de la race nor-

male avec la race polymorphe pauvre) ne produit pas d'ef{et

appreciable, puisue la race pauvre differe peu du melange en

question.

La nourriture ne peut non plus influencer les races polymorphes

car leur variabilite est un phenomene qui ne depend pas des actions

exterieures. 1! est impossible de s'imaginer que le milieu ambiant

puisse influencer les '/^ de la corolle dans une fleur sectoriale, et non

pas la corolle entiere, ou bien qu'il puisse exercer une influence sur

toute la plante a rexception d'un seul rameau comme ii arrive dans

le cas de la variabilite des bourgeons.

En genera, nous pouvons reconnaitre deux types de variabilite:

la variabilite genotypique qui est hereditaire, et la variabilit phe-

notypique (modification, fluctuation) qui n'est pas hereditaire. Cette

derniere est causee par des actions exterieures (Lang (5) ). La va-

riabilit des races polymorphes n'est pas hereditaire; elle n'est donc

que phenotypique, quoiqu'elle ne puisse point etre expliquee par

Taction des facteurs exterieurs. Quelles sont les causes de cette

yariabilite— voila une question a resoudre; mais on peut supposer en

genera qu'elles sont d'origine interieure.

Le polymorphisme, decrit plus haut, presente donc un type par-

ticulier de yariabilite; — c*est une yariabilite brusque non hereditaire

et dont les causes restent inconnues.
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Objanienie tablicy VII.

(wielko naturalna)

Kwiaty rasy wielopostaciowej bogatej:

Fig. 1. — kwiat lejkowaty czerwono-fioletowy.

Fig. 2. — kwiat grzbiecisty lila.

Fig. 3. — kwiat sektorjalny.

Fig. 4. — kwiat lejkowaty czerwono-fioletowy.

Fig. 5, 6, 7, 8 — serja form porednich.

Fig. 9, — kwiat grzbiecisty lila.

Explication de la planche VII.

• (grandeur natur)

Differentes fleurs de la race polymorphe riche:

Fig. 1. -- fleur infundibuliforme rouge-violet.

Fig. 2. — fleur zygomorphe lilas.

Fig. 3. — fleur sectoriale.

Fig. 4. — fleur infundibuliforme rouge-vlolet.

Fig. 5, 6, 7, 8 — serie des formes intermdiaires.

Fig. 9. r— fleur zygomorphe lilas.
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Marja Sachs-Skaliska:

Krzyowanie ras wielopostaciowych.

w pracy poprzedniej (4) opisaam zjawisko wielopostaciowocl

kwiatów, zaobserwowane u pewnych linji i osobników, nalecych do

gatunku Petunia violacea Lindl. Wielopostaciowo dotyczy zarówno

ksztatów, jak i barwy kwiatów: w pierwszej rasie jedne typy kra-

cowe posiadaj normalnie wygldajce do due lejkowate korony

barwy czerwono-fioletowej (M 551 kodeksu barw *), drugie za maj
bardzo wzkie nierozchylone kwiaty o symetrji dwubocznej, barwa ich

jest lila, zazwyczaj ze ladami bar\^nika czerwono-fioletowego dokoa

gardzieli korony; te formy kracowe s poczone przez szereg form

o wygldzie porednim, w których stopniowo wraz ze wzrostem red-

nicy korony wzrasta te ilo czerwono-fioletowego barwnika. Druga

rasa wielopostaciowa posiada kwiaty lejkowate podobnego ksztatu,

lecz nieco mniejsze, barwa ich jest mocno-róowa wewntrz (Ns 568

kodeksu barw *), a biaa zewntrz, kwiaty za, p'zedstawiajce drugi

typ kracowy, s wzkie i sabo rozchylone, biae z róowemi pla-

meczkami dokoa gardzieli korony; rónica w rednicy korony pomi-

dzy kracowemi typami kwiatów jest mniejsza, ni w poprzednim przy-

padku. U obu tych ras rozmaite typy kwiatów mog by w róny

sposób poczone na jednym osobniku. Czsto spotykamy roliny o wy-

gldzie chimer sektorjalnych, których jedna poowa ma jednostajnie

zabarwione kwiaty lejkowate, druga za — wzkie kwiaty o symetrji

dwubocznej ze ladami barwnika dokoa gardzieli; na takich chimerach

sektorjalnych wystpuj obok siebie tylko typy kracowe kwiatów, bez

form porednich. Kiedyindziej znajdujemy roliny, wygldajce, jak

*) Klinksieck et Valette: Cod de Couleurs. Paris 1908.
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chimery peryklinalne, i w nich kracowe formy kwiatów poczone s
przez szereg postaci porednich. Czasem kwiaty odmienne od pozosta-

ych nosi jedna tylko gazka. Zdarzaj si te czsto roliny, posia-

dajce kwiaty jednego typu na caym krzaku, a wic tylko due lej-

kowate, tylko mae o symetrji dwubocznej, lub te wycznie kwiaty

porednie. Bez wzgldu jednak na to, z których z poród opisanych

wyej rolin otrzymujemy potomstwo, zawsze skada si ono ze wszyst-

kich wymienionych typów, i adnej prav.idlowoci w dziedziczeniu

poszczególnych form kwiatów uchwyci nie mona. Badajc przez kilka

pokole obie te rasy wielopostaciowe, doszam do wniosku, ze mamy
w tem zjawisku do czynienia z szerok skal zmiennoci jednego

genotypu.

Jak ju uzasadniam, w pracy poprzedniej, pomidzy poszczegól-

nemi formami kadej rasy dopatrywa si moemy rónic ilociowych,

nie za jakociowych: ilo barwnika jest cech, ujawniajc szerok

zmienno, gdy waha si in minus od penego zabarwienia kwiatów,

odpowiadajcego rasie normalnej, poprzez cay szereg form przejcio-

wych a do ledwie dostrzegalnych niekiedy ladów pigmentu dokoa

gardzieli korony. W cisej korelacji ze zmiennoci cechy barwy waha

si wielko rednicy korony.

Ta skala waha rednicy korony wraz z iloci barwika, cho
niezwykle szeroka, jest jednak okrelona, i kada z obu ras posiada

charakterystyczn dla siebie rozlego jej. Amplituda waha jest dzie-

dziczna. Kada z obu ras posiada te odmienn krzyw zmiennoci

rednicy korony: krzywa pierwszej rasy jest dwuszczytowa, i dobór

prowadzony w kierunku któregokolwiek z obu szczytów pozos^aie

w linji czystej zupenie bez efektu; krzywa drugiej rasy jest jedno-

szczytowa.

Poniewa stwierdziam, e w hodowanych przezemnie linjach

czystych kada z ras wielopostaciowych utrzymuje si w typie w sto-

sunku do amplitudy waha, innemi za sowy, e wielopostaciowo ich

jest dziedziczna, postanowiam zbada, czy jest to cecha (jednostka ge-

netyczna), przekazywana niezalenie od innych czynników w zygocie,

czy te szerok skal waha warunkuje cay skad genotypiczny roli-

ny. Jeli istnieje osobny czynnik, wywoujcy wielopostaciowo, po-

winno by moliwe przeniesienie tego czynnika drog krzyowania na

takie roliny, w których jest on nieobecny, tj. na roliny, których

wszystkie kwiaty s jednakowego mniej wicej ksztatu i wielkoci,

oraz jednakowo zabarwione, czyli w przeciwstawieniu do ras wielopo-

staciowych — jednopostaciowe, posiadajce wazk skal wahai^
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Tutaj nasuwa si jeszcze jedno zagadnienie: Czy osignie-
my taki sam efekt przez wprowadzenie przy-

puszczalnego czynnika w odmienny kompleks geno-
typiczny, t. j., czy rozszerzymy skal waha rasy jednopostaciowej

do amplitudy, charakterystycznej dla krzyowanej z ni rasy wielo-

postaciowej. czy te po przeniesienia na inn zygot, amplituda waha
moe ulec zmianie? Innemi sowy zachodzi pytanie, czy obecno
przypuszczalnego czynnika sama przez si ju jest

wystarczajca dla okrelenia amplitudy waha, czy

te czynnik ten normuje tylko do pewnego stopnia
t skal waha w zalenoci od skadu genotypie z-

nego zygoty, do której zosta wprowadzony. Aby roz-

strzygn to zagadnienie przenoszenia pewnej amplitudy waha
na inn zygot, postanowiam krzyowa rasy wielopostaciowe

z normalnemi, spodziewajc si w drugiem pokoleniu miesza-

ców otrzyma poczenie rozszerzonej skali waha z innym ge-

notypem.

Zaprojektowaam tu dwie równolege serje dowiadcze: chcia-

am kad z obu ras wielopostaciowych skrzyowa z ras jednopo-

staciow, aby w F2 zaobserwowa, czy wystpi rónice w skali

waha. Aby mie ^;ewno, e rónice skali waha w potomstwie

wniesione s istotnie tylko przez rasy wielopostaciowe, krzyowaam
róne osobniki tych ras zawsze z jedn i t sam rolin, której ska-

la waha bya mi znana. Wybraam do krzyowania rolin z gatunku

P. graudiflora o lejkowatych kwiatach promienistych. Wahania wiel-

koci korony s tu bardzo nieznaczne: rednica wynosi od 6— 7,5 cm.

Barwa kwiatu czerwono- fioletowa (N2 551 kodeksu barw) odpowiadaa do-

kadnie barwie kwiatu pierwszej rasy wielopostaciowej. Dowiadczenia

planowaam w ten sposób, aby rozszczepienie w F^ byo stosunkowo

jaknajprostsze— nie chciaam go niepotrzebnie komplikowa wprowadza-

niem zoonych rozszczepie barwy kwiatu; cay nacisk pooo-
ny by na to, czy uda mi si otrzyma w F2 roliny
P. grandiflora o charakterze chimer z kwiatami
wielopostaciowemi.

Krzyowanie z kad z obu ras wielopostaciowych wykonywane

byo przy dokadnej izolacji przed i po zapyleniu. Rolina P. grmidi-

flnra uyta bya kilkakrotnie jako matka; z tej samej roliny te bra-

ny by 'pyek do krzyówek.

Z poród rL'^ wielopostaciowych wybierane byy roliny o wy-

godzie chimer sektorjalnych z krcowemi rónicami w kwiatach. Do
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krzyowania brane byy wszystkie typy kwiatów. Zawizywanie owo-

ców zarówno na krzakach wielopostaciowych, jak 1 na P. (jrimdlflora

odbywao si atwo, to te w r. 1918-ym otrzymaam z tyci krzyó-

wek znaczn ilo, nasion.

Pierwsze pokolenie mieszaców byo ciarakterystyczne. Skadao
si z siedemdziesiciu przeszo rolin, pociodzcyci ze skrzyowania

P, qrandfflora z dwoma kracowemi typami kwiatów pierwszej rasy

wielopostaciowej, oraz z pidziesiciu mniej wicej rolin krzyówki

tej roliny z obu typami kwiatów drugiej rasy wielopostaciowej. Wy-
gld rolin F^ niezaleny by od typów kwiatów krzyowanyci; bez

wzgldu na to, czy roliny F^ pociodziy od kwiatów lejkowatyci. czy

te od wzkicti grzbiecistyci, byy one wszystkie identyczne. Naogó
F^ krzyówki P. (/rand/flora z obu rasami wielo oostaciowemi byo
jednakowe: wszystkie roliny posiaday wielkie korony /\ (jrimdiflora

z niezwikszon skal waha. Std u niosek, e wielka korona 7"* gian-

dlflora dominuje nad ma koron P. uwlacca, za jednopostaciowo

kwiatów (wsza skala waha) dominuje nad wielopos*aciowoci. Na-

wet barwa kwiatów w obu krzyówkach bya jednakowa: odpowiadaa

ona barwie kwiatu P. fp-ondiflora, identycznej z barw normalnych

kwiatów pierwszej rasy wielopostaciowej. Druga rasa wielopostaciowa

róni si waciwie od pierwszej w barwie kwiatu tylko brakiem fiole-

towego podoa, które zostaje wprowadzone do rolin F^ przez P. ^ran-

diflora, w obu krzyówkach wic wystpuj kwiaty czerwono-fioletowe.

Roliny F^ okazay si trudne bardzo do rozmnoenia. Pierwot-

nie próbowaam otrzyma nasiona drog samozapylenia, co jednak nie

dao wcale rezultatu, póniej wic stosowaam metod obcozapylenia

w obrbie kadego numeru, tj. rolin pochodzcych z nasion jednego

owocu. W ten sposób obserwowaam do szybkie i atwe zawizywa-

nie owoców, ale niestety w ogromnej wikszoci byo to tylko zjawisko

t. zw. plienospennii (2) W jednych owocach zalki nie zostay wogóle

pobudzone do rozwoju, w innych, gdzie nasiona byy pozornie wy-

ksztacone normalnie, okazaa s wikszo ich znaczna niezdolna do

kiekowania. Z tego powodu musiaam zrezygnowa ze znacznej czci
materjafu, gdy potomstwo poszczególnych rolin skadao si zaledwie

z 7— 15 osobników. Opracowaam zatem w F, tylko krzyówk /*. /;nin-

diflora z ras wielopostaciowa o wszej skali waha, gdzie rozpo-

rzdzaam niezbyt wielkim wprawdzie, ale wystarczajcym materjalem,

aby móc zorjentowa si w zagadnieniach postawionych.

W F2 krzyójvki tej wystpiy nowe zupenie kombinacje czyn

ników, oraz zostay odtworzone kombinacje ju spofvknne Rolinv
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o kwiatach jedaopostaciowych byy w przewadze, byo ici w sumie

35 na 14 rolin o kwiatach wielopostaciowych, które wyszy z rozszcze-

pienia. Stosunsk jednopostaciowych do wielopostaciowych zblia si

do prostego stosunku genetycznego 3 : I (teoretycznie 36,75:12,25).

Jednake ani roliny o kwiatach wielopostaciowych, ani roliny o kwia-

tach jednopostaciowych nie byy grup jednolit: ulega tu rozszcze-

pieniu wielko korony, lecz, jak zauwayam, cecha la dziedziczy

si w pewnej zalenoci od wielopostaciowoci.

Gdyby nie zachodzi okrelony zwizek pomidzy dziedziczeniem

wielkoci korony, a jej wielopostaciowoci, na 16 zygot powinnoby

wystpi przy prostem rozszczepieniu dwuch par czynników 9 osob-

ników o kwiatach wielkich jednopostaciowych, 3 osobniki o kwiatach

maych jednopostaciowych, 3 osobniki o kwiatach wielkich wieloposta-

ciowych i 1 osobnik o kwiatach maych wielopostaciowych.

Tymczasem za otrzymujemy na 49 rolin:

1) 30 rolin o kwiatach duych jednopostaciowych,

2) 5 rolin o kwiatach maych

3) 2 roliny o kwiatach duych wielopostaciowych, i

4) 12 rolin o kwiatach maych
A zatem wystpuje tu nieproporcjonalnie maa ilo

osobników, przedstawiajcych nowe przewidziane
kombinacje cech obojga rodziców, podczas gdy w znacz-

nej przewadze znajduj si osobniki, wykazujce powrót do P, gran-

diflora i do P. uiolacea wielopostaciowej.

Pierwsza kategorja odtwarza w przyblieniu typ rodzicielski

P. grandiflora, uyty do krzyowania, co do wielkoci i ksztatu

kwiatu, oraz wakiej skali waha. Wikszo osobników posiada te
t sam barw czerwono-fioletow, mamy jednak kilka rolin o koro-

nie mocnoróowej, odpowiadajcej drugiemu typowi rodzicielskiemu.

Druga kategorja obejmuje osobniki o maych kwiatach P. oiola-

cea, lecz ze zwon skal waha. Wszystkie maj kwiaty lejkowate,

zabarwione jednolicie, ulega tu wic ustaleniu przez zw-
enie skali waha drog krzyowania tylko posta
kwiatów, odpowiadajca normalnej.

Trzecia kategorja zawiera dwie tylko roliny. Kad w nich opi-

szemy osobno. Pierwsza rolina by to rozoysty krzak o wygldzie
chimery sektor jalnej. Posiadaa ona kwiaty dwuch typów:

jedne z nich byy wiksze, o symetrji promienistej, lejkowate i zabar-

wione jednostajnie czsrwono-fioletowo, sowem odpowiaday zupenie

wzitej do krzyowania P. grandiflora, zarówno ksztatem i wielkoci
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korony, jak i rozmieszczeniem w niej barwika (Fig. 1). rednica

kwiatów wynosia od 6 — 6,5 cm. Drugi typ kwiatów posiada wy-

ran symetrj dwuboczn, dzidki charakterystycznemu dla mniejszych

kwiatów rasy wielopostaciowej spaszczeniu grzbietobrzusznemu korony.

Caa górna cz jej bya te mniej rozchylona przy tej samej du-

goci kwiatu. Dziki temu rednica korony bya mniejsza, a poniewa

kwiat zatraca symetrj promienist, prostopade linje symetrjl jego s
niejednakowe: pionowa wynosi tylko 3 cm., pozioma okoo 4,5 cm.

(Fig. 2, .4, B). Dokoa gardzieli taki kwiat moe posiada drobne iloci

barwika czerwonego, zreszt caa powierzchnia bya jasno-fioletowa

z drobnemi plamkami i ykami. Pomidzy obu typami kwiatów form

Fig. 1.

cile porednich nie byo. Dziki temu wic biegnca przez os gów-

n krzaka granica pomidzy sektorami zaznaczona bya bardzo wyra-

nie. Otrzymaam tu wic z P. ifrandiflora o kwiatach jednopostacio-

wych drog krzyowania z ras wielopostaciow w F^ rozszerzenie

skali waha in minus i to w obrbie kwiatów jednego osobnika,

przez co wystpuje typowa forma chimeryczna o du-

ych kwiatach, ale z szerok skal waha rasy wie-

lopostaciowej.
Druga rolina tej samej kategorji miaa ogólny pokrój odmienny,

krzak jej nie by rozoysty, lecz wicej skupiony i wysmuky,

a wszystkie kwiaty jej byy mniej wicej jednakowe. Ogromna wik-

szo kwiatów stanowia form cile poredni pomidzy kracowemi

formami pierwszej roliny, zarówno pod wzgldem wielkoci i ksztatu.
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jak iloci barwika. rednica korony ich wynosia od 4,5 — 5,5 cm

Kwiaty róniy si midzy sob bardzo nieznacznie wiksz, lub mniej-

sz iloci barwika, lecz kwiatów równomiernie czerwono-fioletowo

zabarwionyci, lub naodwrót, o wybitnie malej iloci tego barwika

nie obserwowaam. Spotykaam tylko kwiaty mniej lub wicej zblia-

jce si do form kracowych i to bez adnego planowego rozmieszcze-

nia, jakie widoczne byo w krzaku poprzednim. Monaby rolin oma-

wian okreli raczej w przeciwstawieniu do pierwszej jako chimer pery-

A

B

Fig. 2.

klinaln, W kadym razie i tutaj, cho w odmiennej nie-

co formie, cecha wi clopostaciowoci zostaa zczona
z duemi kwiatami.

Ostatnia kategorja obejmuje roliny wielopostaciowe o kwia-

tach maych, a zatem teoretycznie powinnaby odtworzy wzit do

krzyowania ras wielopostaciow ubog (tj. o wszej skali zmiennoci)

wraz z charakterystyczn dla niej amplitud waha. Takie roliny

wystpiy istotnie, byy te pomidzy niemi typowe zupenie chimery

sektorjalne o kracowo rónicych si kwiatach jednego krzaka. Ro-
liny te miay kwiaty lejkowate mocno-róowe wewntrz, biae ze-
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wntrz, za kwiaty drugiego typu (mae o symetrj dwubocznej), byy
biae ze ladami barwika dokoa gardzieli. Jednake wskutek zcclio-

dzcej w F2 segregacji czynników, wprowadzonyci przez obie roliny

rodzicielskie, kategorja ostatnia nie jest jednolita. Wystpiy tu bowiem

take zygoty, czce w sobie ceciy maych wielopostaciowyci kwia-

tów z barw czerwono- fioletow, wprowadzon przez- /^ (jrondiflora.

Ta barwa cile odpowiada barwie kwiatów rasy wielopostaciowej bo-

gatej (tj. o szerszej zmiennoci). I oto przy poczeniu tych
cech otrzymaam drog syntezy osobniki wieloposta-

ciowe, bsdc e rekonstrukcj rasy bogatej. Nasuwa si tu

odrazu pytanie, jaka jest skala waha tej syntetycznie zbudowanej ra-

sy wielopostaciowej, czy taka sama, jak rasy ubogiej, z której wielo-

postaciowo zostaa przeniesiona? I tu okazuje si, e skala wa-

ha ulega zwikszeniu, gdy wzite z typowo wyksztaconej

chimery sektorjalnej kwiaty lejkowate rniay rednic 4,5 cm.— 5 cm.,

kwiaty rza o symetrji dwubocznej okoo 2.5 cm.

Takich rónic nie spotykamy u osobników rasy wielopostaciowej

ubogiej, ani te wogóle nie widzimy a tak duych kwiatów lejkowa-

tych, gdy wielko ich nie przekracza nigdy 4,5 cm., podczas gdy

najczciej wynosi 3 — 3,5 cm! Ten fakt nasuwa przypuszczenie, e
czynnik wielopostaciowoci oddziaywa w pewien swoisty sposób na

kompleks genotypiczny, w którego skad zostaje wprowadzony, czego

efektem jest rozszerzenie skali waha. Na rozmaity jednak kompleks

genotypiczny dziaanie to jest róne, mamy wic w jednym przypad-

ku, jako skutek jego, znaczniejsze rozszerzenie skali waha (charakte-

rystyczne dla rasy bogatej), w innych przypadkach— mniejsze, chara-

kterystyczne dla rasy ubogiej; w kadym razie jednak w porównaniu

ze skal waha ras normalnych, amplituda jest i tu bardzo rozlega.

Dlaczego dziaanie tego czynnika na róne podoa genotypiczne jest

rozmaite — tego pytania rozstrzygn dzi nie umiem. W kadym

jednak razie z rezultatów dowiadcze zdaje si wynika jasno, e
jeden i ten sam czynnik wystpuje na rozmaiem pod-

ou w obu rasach wi elo posta io wy eh. Czynnik ten drog

krzyowania daje si przenie na inne rasy, rozszerzajc skal w;?

ha ich kv^iatów.

Pozostaje jeszcze do omówienia pytanie, jak dadz si uzasad-

ni otrzymane powyej stosunki liczbowe. Zaznaczyam ju, e
rolin obu kategorji rodkowych wystpuje nieproporcjonalnie maa

ilo w stosunku do obu kategorji skrajnych. Pierwsza i czwarta kate-

gorja posiadaj kombinacje allelomorfów wielkoci korony i jej jedno-
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postaciowoci, wzgldnie wielopostaciowoci, odpowiadajce obu formom

rodzicielskim, rodkowe za przedstawiaj nowe kombinacje tych czyn-

ników. Stosunki liczbowe dadz si uzasadni przypuszczeniem, e po-

midzy obu allelomorfami pozytywnsmi, wniesionemi przez t sam
rolin P. grandiflora, tj. pomidzy czynnikiem wielkiej korony i jej

jednopostaciowoci, istnieje czciowe przyciganie, podczas gdy w ra-

sie wielopostaciowej wystpuje takie przyciganie midzy allelomor-

fami negatywnemi. Oba allelomorfy pozytywne zatem wystpuj za-

pewne w tym samym chromozomie gamet P. grandiflora, allelomorfy

negatywne za—w odpowiednim chromozomie roliny wielopostaciowej

P. violace,a: rozdzia czynników moe nastpi tylko wskutek wymiany

TABELA I.

>fe krzyówki Ns

(J^ du croisement) F,.



korony wielkiej, wic przekazywanie czynnika tego

jest po czci uzalenione od obecnoci lub nleobec
noci w gametach wyej wy nn i en 1 ony c h czynników.

Dla potwierdzenia i uzupenienia bada przedstawionych powyej,

naleaoby waciwie zanalizowa potomstwo otrzymanej chime

ry wielopostaciowej P. grancUflora. Naleaoby oczekiwa, ze po-

dobnie, jak stwierdzili Bateson i Punnet(l) na mieszacach

Lathyras, przyciganie i odpychanie oka si i tutaj dwiema fazami

jednego zjawiska. Monaby si spodziewa, e gdy zostan zczone
wskutek procesu (-rossiiig over w jednym chromDzomie dwa czynniki,

o przy wytwarzaniu gamet pozostan zwizane, czyli odpychani*

zmieni si w przyciganie. Majc na widoku projekty tych dal-

szych bada, próbowaam otrzyma nasiona z obu rolin wieloposta-

ciowych o duych kwiatach, lecz niestety obie byy zarówno przy sa-

mozapyleniu, jak i przy krzyowaniu cakowicie bezpodne. I ten fakt

rzuca ciekawe wiato na rezultaty dowiadczenia: chocia roliny

o tym danym skadzie genetycznym moemy zmusi choby w zniko-

mej liczbie do pojawienia si, lecz te zygoty nie tworz ju zdolnych

do rozwoju gamet, w których „odpychajce" si geny musiayby by
jednoczenie obecne.

Nie jest te wykluczone, e niezwykle duy procent niekieku-

jcych nasion, otrzymanych z normalnie wygldajcych rolin F^, ska-

da si wanie w znacznej czci z modych zygot (zarodków) danego

skadu genetycznego, i e zarodki te wczenie zginy, jako niezdolne

do dalszego rozwoju. W takim przypadku, zamiast warunkowania wza-

jemnego stosunku liczbowego powstajcych kombinacji, zachodziby

fakt eliminowania niezdolnych do rozwoju kombinacji genotypicznych

ju wytworzonych.

Marie Sachs-Skaliska: Rsum.

Croisement des races polymorphes.

Dans mon iravail precódeni j'ai decrit le phnomne du poiy-

morphisme qui fut observe chez deux races. appartenant a Tespice

Petunia violacm Lindl. La variabilitó de la form, ainsi que de la
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couleur des fleurs de ces races, quoique tres considerable, est cepen-

dant limitóe, et chacune des deux races polymorphes possede son am-

plitud caracteristiue.

Etant donn que chacune des races conserve son type par rap-

port a Tamplitude de variabilite, c. a d. que leur poiymorphisme est

hereiitaire, j'ai resolu d'examiner si c'etait un caractere

(unit genetique), susceptible d'etre transmis independamment des

autres facteurs gen2tiques du zygot, ou hien si Teiorme amplitud de

variabilite etait determines par toute la constitution genetique de la

plante. S'il existait un facteur special, determinant le poiymorphisme,,

ii devrait etre possible de le transmettre au moyen du croisement

aux plantes, ou ii est absent, notamment aux plantes a fleurs „unifor-

mes" a variabilite restreinte.

bi se pose un second probleme a resoudre: pourrions nous ob-

tenir prcisement le meme effet en introduisant le 'facteur hypoihetique

dans un genotype different? En d'autres mots, ii est question de sa-

voir, si la seule presence du facteur suppose est deja suffis- nte pour

definir Tamplitude de la variabilite; ou bien si ce facteur ne peut

determiner cette amplitud que jusqu'a un certain degre, en fonction

de la composition genotypique du zygot, auquel ii appartient.

Pour pouYoir resoudre la que3tion'concernant la transmission d'une

certaine amplitud de variabili;e a un autre zygot, j'ai de:;ide de croiser

une race polymorphe avec une race normale („uniforme") en esperant ob-

tenir dans la deuxieme generation des hybrides une amplitud de

variabilite plus etendue, liee a un autre genotype. Une chimer secto-

rale de la race polymorphe pauvre fut croisee avec une seule plante

P. grandiflora a fleurs rouge-violet, chez lesguelles le diametre de la

corolle varie de 6—7,5 cm. Chacun des types extremes de fleurs de

la chimer fut feconde separement, avec le pollen fourni par la plante

P. grandiflora.

L'uniformite de la generation b\ etait frappante: que les plantes

F^ proYinssent d'un croisement avec une fleur zygomorphe, ou bien

avec une fleur infundibuliforme, elles etaient toutes pareilies au point

de vue de la form, ainsi qu'au point de vue de la couleur de la co-

rolle. Toutes ces plantes possedaient de grandes corolles, ccmme

P. grandiflora avec une echelle de variabilite etroite. Par consegu-

ent, cette grand corolle se revela dominant envers la petite corolle

de la race polymorphe, et Tuniformite des fleurs est dominant par

rapport au poiymorphisme. La couleur rouge-violet du P. grandiflora,

est aussi un caractere dominant.
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Dans la gnration h\ ii rósulta de ce croisement des combl-

naisons nouvelles de facteurs, et les combinaisons correspondant aux

iormes P y rapparurens aussi.

Nous trouYons pour un total de 49 plantes:

1" 30 plantes a grandes fleurs uniformes,

2" 5 plantes a petites fleurs uniformes,

3" 2 plantes a grandes fleurs polymorphes,

4" 12 plantes a petites fleurs polymorphes.

La premier categorie reconstitue en gnral le type I*, ffrandi-

fioru. La deuxieme embrasse des individus a petites f eurs P. v/olacea,

mais dont re:helle de variabilite est troite. Cette catjorie prsente

une nouvelle combinaison des facteurs, transmis par Thó-dit. Tous

les individus de cette categorie possedent des fleurs infundibulifornies,

pigmentes uniformement de rouge-violet, Voici donc que par la dl-

minution de Tamplitude, resultant du croisement, on a fix seulement

la forne des f.eurs qai carac*rse la race normale.

La troisieme catgorie embrasse deux plantes. La pre-

mier presente Taspect a'une chimer sectoriale a grandes fleurs.

Elle est nettement divisee en deux secteurs distincts, chacun pcrtnt

sur ses rameaux des fle.irs de type diffarent. L'un reproduit les fleurs

infundibuliformes du P. (/randiflora, (Fig. 1) Tautre (Fig. 2, A, Ii) pr-

sente des corollas a symetrie zygomorphe tres accentus a cause d'un

aplatissement dorsiventral, caracieristigue pour les fleurs zygomorphes

des races polymorphes. Nous obtenons donc ici, au moyen du croise-

ment, une augmentation de Tamplitude dans le sens des fleurs moin-

dres; ii en rejulte une chime-e sectoriale a grandes fleurs polymor-

phes. La seconde plante de cette cate jorie resseoiola plutot k une eh

mer periclina!e a grandes fleurs.

La ua^rieme categorie embrasse des plantes k petites fleurs poly-

morphes, dont une partie reconstruit exactement la race polymorphe

pauvre (employes pour le croisement), avec son amplitud caractri-

stiue. Outre css plantes, nous trouvons ici des zygotes, d^ns

lesuels les petites fleurs polymorphes pcssedent le pigment rouge-

Yiolet, du a la plante P. (irandiflora. Cest le meme pigment q :e

nous trouYDns dans les fleurs de la rare polymorphe rxhe, k amp itude

plus etendue Et voila que par la synthse de ces ca'-act6res. on obti^nt

des individus polymorphes qui pre^entent une reconstruction de la ra-

ce riche. L'etendue de la variabilite de cette race, construite syntf-

tiquemeat, correspond exao^3m3nt k Tamplitud; de la race riche; nous

la trouYons augmentee en compariison .vec celle de la race poly-
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morphe pauvre. Ce phenomene permet de supposer la presence

d'jn facteur du polymorphisme qai est susceptible d'etre trans-

mis au moyen du croisernent k une autre race, II a pour effet d'aug-

menter la variabilite du genotype, auuel ii est transmis. Cependant

cet effet n'est pas exactement le meme quand ii se manifeste dans

differentes consMtutions genotypiues.

II reste encore a expliquer les donnees numeriues, obtenues

dans l'experience. Les deux allelomorphes positifs etant introduits par

la meme plante (P. qrandlflora), les nombres obtenus peuvent etre

expliques par la su^position d'une copulation (linkage) partielle

entre ces deux allelomorphes positifs, c. a. d. entre le facteur de la

grand corolle et le fecteur de 1' uniformite. Comme ces deux facteurs

se trouvent probablement lies dans le meme chromosome, ils ne peu-

vent etre separes que par le procesbus „crossing over". Les nombres

donnent approximativement pour la force de copulation le rapport

6:1:1:6 (Voir le tableau I du texte polonais).

Par consequent Theredite du facteur du polymorphisme qui est

recessif par rapport a son allelomorphe (au facteur d'uniformite des

fleurs) est conforme aux lois mendeliennes. Grace au phenomene de

la copulation partielle, Theredite de ce facteur depend jusqu'a un cer-

tain degre de la presence dans les gametes du facteur auquel ii se

trouve lie.
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Marja Sac h s-S kal i ska:

Badania nad nnieszacami Tytuniu.

(Tabl. VIII IX).

Wstp — Badania dotychczasowe — Opis form rodzicielskich — Pierwsze

pokolenie mieszaców — Drugie pokolenie mieszaców — Barwa kwiatów w F^ —
Barwa kwiatów v/ F3 — Barwa kwiatów w ^'"'4 — Synteza kwiatów czerwonych

—

Synteza kwiatów „herbacianych" — Synteza kwiatów o penem zabarwieniu A7co-

tiana iSatiderae — Waniejsze wyniki.

Wstp.
Po.vstajce drog krzyowania nowe formy nie zawsze przedsta-

wiaj prost kombinacj cech, obecnych i widocznych w organizmach

rodzicielskich. Taki konglomerat, w którym mniej, lub wicej wyranie

zaznaczaj swój udzia cechy wzitych do krzyowania organizmów,

jest genetycznie bogatszy od obu form rodzicielskich, mamy bowiem

w tym przypadku do czynienia z poczeniem w jednej zygocie dwóch

lub wikszej liczby allelomorfów pozytywnych, rozdzielonych pierwot-

nie w dwóch genotypach. W przeciwstawieniu do tych krzyówek syn-

tetycznych, otrzymujemy niekiedy jako rezultat krzyowania odmian,

lub czciej jeszcze gatunków, formy, nie bdce kombinacja widocz-

nych cech, zawartych w organizmach rodzicielskich. Charakteryzuj je

cechy nowe, odrbne, które, zgodnie z teorj czynników, pozostawa

musiay w stanie latencji (utajenia) dlatego, e nie mogy si ujawni

w danej konstrukcji genotypicznej. Tak np. obecno czynników eplsta-

tycznych nie pozwala ujawni sie jakiemu innemu czynnikowi. Na-

skutek krzyowania mog si wyoni w potomstwie nowe cechy w tych

tylko zygotach, które przy zachodzcem rozszczepieniu nie otrzymuj

owych genów zasaniajcych. Dziaanie tych czynników moe by roz

47



maite, moe dotyczy barw, zarówno jak i ksztatów. U pszenicy

i jczmienia np. bezostno jest „panujca" w stosunku do ocistoci,

gdy forma bezostna jest od ocistej bogatsza o jeden czynnik, hamu-

jcy pojawianie si oci (Tschermak (22), Biffen (3)). U lima-

ka Helix hortensis paski ciemne na ótej skorupce nie mog si

ujawni w obecnoci genu hamujcego (Lang. (9,10,11)). Obecno
genu, wywoujcego barw czarn plewy owsa, nie pozwala na ujaw-

nienie si barwy ótej, gdy czynnik, wywoujcy j, jest hypostatycz-

ny w stosunku do czyrmika barwy czarnej (Nilsson-Ehle (19)). Jeli

wic drog krzyowania usuniemy z kompleksu genetycznego taki

czynnik zasaniajcy, wzgldnie zmieniajcy, dziaanie jakiegokolwiek

innego, otrzymamy now zygot, ubosz genetycznie (co nie znaczy,

aby musiaa by ubosz morfologicznie) od form rodzicielskich. Ujaw-

nione w tsn sposób podoe moemy drog planowych krzyówek pod-

dawa dalszym próbom analizy genetycznej.

Tak wic metod krzyówek syntetycznych wytwarzamy formy

o coraz bogatszym skadzie genetycznym, idziemy od prostszej kon-

strukcji zygoty do bardziej zoonych konglomeratów. Natomiast meto-

da krzyówek analitycznych idzie w odwrotnym kierunku: dc pla-

nowo do pozbawienia zygot pewnych genów, pozbawia kompleks ge-

netyczny jego czci skadowych. Formy, wyonione t drog, s wic
zawsze ubosze genetycznie od form krzyowanych.

Jako rezultat planowo przeprowadzonej serji krzyówek analitycz-

nyci, moemy oczekiwa pojawienia si w i^j nowych genotypów

przedewszystkiem tam, gdzie skad genetyczny rolin rodzicielskici

jest nam znany z poprzednich dowiadcze. Tsk serj, zoon
z trzech planowych krzyówek, zapocztkowa Baur (1) (t. zw.

trójkt Baur'a). Znacznie wicej skomplikowane, w tym samym kie-

runku zmierzajce, s planowe krzyówki analityczne Malinowskiego

(16,17). Opierajc si na poprzednich badaniach swoich, autor prze-

widywa wystpienie typów nowych w F2 mieszaców gatunkowych

pszenicy, i teoretyczne przypuszczenia stwierdzi dowiadczalnie. W dal-

szym cigu krzyujc- te wyonione formy, genetycznie ubosze o'rzy-

ma, zgodnie z zaoeniem teoretycznem, inne nowe typy.

Takie planowe krzyówki „które, zgodnie z przewidywaniami

teoretycznemi, opartemi na krzyowaniach poprzednich, w\d?j w dru-

giem pokoleniu nowe formy, nie bdce kombinacj cech widocznych ty-

pó^ rodziciilskich", nazywa autor ,, krzyówkami a::uchowemi" (str. 1 1).

Naogó zagadnienie uboenia genetycznego i jego osigalnych

granic stoi w cisym zwizku z analiz osobnika. Pozostaje do tej
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pory kwestj otwart, jak daleko mona posun uboenie genetyczne

zygoty drog planowo wykonywanych krzyówek analitycznych. Pogl-

dy badaczy na t spraw nie s jednolite. Dalsze dowiadczenia, ma-

jce na celu planowe przeprowadzenie analizy osobnika, powinny rzu-

ci wiato na to zagadnienie Szczególnie z krzyowania form, w wy-

sokim stopniu rónicych si od siebie morfologicznie, (a zatem z krzy-

ówek gatunkowych przedewszystkiem) oczekiwa moemy w druglem

i trzeciem pokoleniu mieszaców wystpienia licznych form, uboszych

genetycznie. Badania takie (B a u r, L o t s y (13, 14) Herlbert Nils-

son (6) i inni autorowie (20,23)) doprowadziy istotnie do wyonienia

si form nowych, które z kolei mogyby by punktem wyjcia dla dal-

szych krzyówek analitycznych.

Niekiedy spotykamy si z ciekawym faktem, e z dwóch zupe-

nie rónych krzyówek analitycznych (z dwóch rónych par rodziców)

wyania si jedna i ta sama forma recesywna, utajona w krzyowa-

nych osobnikach. Zatem dwie róne krzyówki analityczne mog by
drog, prowadzc do obnaenia zawartych w danych genotypach cech,

wywoywanych najoczywiciej przez te same czynniki. Przy próbach

dalszych bada te typy wyonione nie daj form nowych ani synte-

tycznie, ani analitycznie. Krzyowane z innemi formami — zachowuj

si, jak recesywy. Nie jest wic wykluczone, e w takim przypadku

docieramy do podoa danej serji cech.

Tego rodzaju zjawisko obserwowaam w krzyówkach analitycz-

nych Petunia violacea Lindl., *) gdzie jako przypuszczalne

„podoe" otrzymaam z dwóch zupenie rónych krzyówek jednako-

we prawie osobniki, przedstawiajce produkt genetycznego uboenia; by-

y to roliny naogó mao podobne do rodzaju Petunia, o biaych, bardzo

drobnych, bo zaledwie 1, 5—2 cm. rednicy, za 2 — 3 cm. dugoci

sigajcych kwiatach, o maych listeczkach i krzaczastym pokroju ca-

ej roliny. Pewne rónice pomidzy otrzymanymi osobnikami, posiadaj-

cymi zupenie odmienne pochodzenie, dotyczyy jedynie brzegu korony

kwiatowej, który u jednych by wywinity na zewntrz, u drugich za —
zagity ku rodkowi. Po skrzyowaniu obu tych recesywów, otrzymaam

Fi cile porednie, za w F2 nastpio rozszczepienie w stosunku

1 : 2 : 1. Bezcelowem byoby docieka, gdzie mamy allelomorf „po-

zytywny", gdzie za — „negatywny" w tym przypadku. Jasnem jest,

e stosunki rozszczepie, zachodzce w drugiem pokoleniu mieszaców,

zupenie uniemoliwiaj dalsz denudacj utajonych czynników, staje-

my wic w takim przypadku u kresu analizy.

*) Badania niepublikowane.

4
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w pracy niniejszej przedstawiam rezultaty analizy genetycznej,

prowadzonej od wiosny r. 1916-go do jesieni roku 1920 na miesza-

cach gatunkowych Nicotiana. Zgodnie z wyej rozwinitym zaoe-
niem wybraam do bada formy, bardzo wybitnie rónice si od siebie

morfologicznie, mianowicie dwa gatunki, nalece do dwóch rónych

grup w obrbie rodzaju. Nicotiana Langsdorffii Weinm. jest przed-

stawicielk grupy Rustica, za N. Sanderae Hort. naley do gru-

py Petunioides (4). Oba te gatunki wybitnie róniy si od siebie za-

równo ksztatem i wielkoci korony, jak i jej barw. Dla cechy bar-

wy korony kada z uytych do krzyowania rolin posiada musiaa

przynajmniej po jednym allelomorfie pozytywnym, którego nie miaa

druga. Na zasadzie widocznych cech organizmów rodzicielskich mona
wic byo przypuszcza, e w i^g obok form, posiadajcych po jednym

allelomorfie pozytywnym, lub te takich, w których wystpuj oba razem,

wyoni si równie osobniki, w których aden z danych allelomorfów nie

bdzie obecny; dziki temu otrzymamy zygoty, ubosze genetycznie od typów

rodzicielskich. W nieobecnoci obu rodzajów barwików (antocjanu, za-

wartego w koronie N. Sanderae, oraz chlorofilu, zawartego w kwia-

tach N. Langsdorffii), przewidywaam teoretycznie wystpienie zygot

o kwiatach biaych (niezabarwionych). Teoretyczne moje przewidywa-

nia sprawdziy si — w ^g wystpiy w pewnej liczbie roliny biao-

kwitnce. Prócz tego inne jeszcze cechy, wywoane przez odrbne

czynniki, wyoniy si z ukrycia.

W stosunku do zabarwienia korony trudno napozór wystawi so-

bie form, ubosz genetycznie, ni biaa, a jednak pomidzy biao-

kwitncymi fenotypami mog te zachodzi rónice genetyczne.

W biaokwitncej rolinie moe niewidocznie mendlowa pewna liczba

czynników, które nie mog si same przez si przejawi, a zatem

dwa jednakowe fenotypy mog przedstawia bogatsz i ubosz gene-

tycznie zygot. Stosunki liczbowe w poszczególnych linjach F^, w któ-

rych wystpuj biao-kwitnce roliny, rzucaj charakterystyczne wia-

to na skad genetyczny tych rolin. Opierajc si wic na analizie,

przeprowadzonej w F2, a zwaszcza w F^, przedsiwziam krzyówki

syntetyczne osobników trzeciego pokolenia, aby t drog sprawdzi,

czy istotnie dadz si wydoby z ukrycia — zgodnie z przewidywa-

niami mojemi, pewne okrelone allelomorfy pozytywne. Przewidywania

moje zostay potwierdzone wynikami krzyówek osobników F^, otrzy-

manemi w roku 1920. W ten sposób zdoaam stwierdzi, e cecha

barwy czerwonej N. Sanderae nie jest cech prost, lecz daje si

rozoy na pewn ilo jednostek, genetycznie prostszych,- wywoywa-
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nych przez okrelone czynniki. Nie kady z nich moe ujav ni si
oddzielnie, gdy niektóre z nich wykazuj wzajemn lub jednostron-

n zaleno. Przez kolejne usuwanie czynników barwy docieramy

w kocu do podoa, którem s kwiaty biae, przedstawiajce genotypy,

które nie posiadaj w utajeniu pozytywnych allelomorfów.

Badania dotychczasowe.

W pracach dotychczasowych nie znajdujemy dokadnej analizy

genetycznej barwy kwiatów Nicotiana. Cecha ta traktowana bya
naogó bardzo pobienie.

Lock (12) bada liczne krzyówki gatunkowe tytuniu i uwzgld-

nia równie dziedziczenie barwy kwiatów, omawiajc charakterystycz-

niejsze rozszczepienia, lecz bez sprowadzania ich do stosunków liczbo-

wych. Wedug tego autora barwa korony N. Laiujsdorffii jest domi-

nujca w stosunku do korony niezabarwionej (biaej) N. affhifs, ja-

niejsze za i ciemniejsze odcienie barwy zielonej daj si wyjani
heterozygotycznym i homozygotycznym charakterem osobników. Co si

tyczy krzyówek N. Laiif/sdorffii z N. forgetiaiia, oraz z innemi gatun-

kami, których korona zawiera barwiki antocjanowe, autor wypowiada

pogld, e dziedziczenie barw zdaje si by zawie. W i^j wychodz

z rozszczepienia serje osobników czerwono i fioletowo-kwitncych, z któ-

rych kada obejmuje rozmaite odcienie barw. Wprawdzie ilo osob-

ników i^2 nie jest dostateczn, aby rozszczepienie dao si sprowadzi

do okrelonych stosunków liczbowych, ale w kadym razie autor kon-

statuje, e serje czerwono kwitncych rolin s liczniejsze, ni osob-

ników o kwiatach fioletowych (str. 223).

East (5) podj raz jeszcze zbadanie czynników barwy kwiatu

N. Langsdorffii. W przeciwstawieniu do Lock'a, doszed on do

wniosku, e zjawisko rozszczepienia nie jest tu tak proste; stosunki

liczbowe nie daj si cile sprowadzi do teoretycznego 3:1, gdy
zawsze otrzymuje si nadmiar kwiatów zielonych, a wyrany deficyt

po stronie biaych. Ta przewaga kwiatów zielonych (:=„yellow'' East'a:

kwiaty N. Lancjsdorffil nie s jednak óte, lecz bladozielona ich

barwa wywoana jest obecnoci ziarn chlorofilu) kae przypusz-

cza jak komplikacj w dziedziczeniu; w kadym razie autor stwier-

dzi, e biaokwitnce roliny nie wydaj nigdy zielono-kwitnacvch po

samozapyleniu.

Wzmiank o dziedziczeniu barwy korony w krzyówkach w obrbie

gatunku Nicotiana tabacum znajdujemy u O. Howard (7). Autorka

51



przypuszcza, e rónice w barwie korony w F^ s wywoane gr
dwóch par czynników, lecz segregacja genotypów jest utrudniona z tej

przyczyny, e blado-róowe korony nie zawsze daj si z ca pew-

noci odróni od biaych.

W pracy Malinowskiego (15) znajdujemy równie dane, do-

tyczce dziedziczenia barwy czerwonej przy krzyowaniu ciemno-pur-

purowej odmiany ogrodowej N. tabacum {var: atropur^jurea Hort.)

z biaokwitnc N. siluestris. F^ jest porednie co do barwy, tj. blado-

czerwone. Poniewa jednak roliny F^ posiaday cakowicie bezpodny

niezdolny do rozwoju pyek, a tylko cz podnych zalków, wic i^g

zostao otrzymane przez krzyowanie wsteczne z N. silvestris. Po

czci zapewne dziki tej okolicznoci znaczna cz osobników F^

wykazuje powrót do kwiatów N. szlvestris, inne za roliny posiadaj

kwiaty czerwone, lub róowe, co wiadczy, e czerwona barwa kwia-

tu N. tabacum var. atropurpurea uwarunkowana jest przez dwa czyn-

niki conajmniej.

Oto s dane, dotyczce dziedziczenia barwy kwiatów u rodzaju

Nicotianaj które znalazam, rozproszone w pracach genetycznych.

Dokadniejszej analizy barwy korony, zawierajcej barwiki antocjano-

we, nie znajdujemy u adnego z autorów.

Formy rodzicielskie.

Wybrane do krzyowania gatunki s od siebie do oddalone,

gdy kady naley do odmiennej grupy: rolina macierzysta

—

N. Langs-

dorffii— naley do grupy Rustica, za ojcowska

—

N. Sanderae jest

przedstawicielk grupy Petunioides. Do grupy pierwszej — wedug

Set eh el Ta (21) nale przewanie gatunki i odmiany o ótych

kwiatach. Ksztaty korony bywaj rozmaite, lejkowate, rurkowate,

zawsze mniej, lub wicej nieprawidowe, czasam prawie grzbieciste.

Gatunki za, nalece do grupy Petunioides maj talerzowatego („sal-

ver-shaped") ksztatu korony, biae, lub zabarwione czerwono, albo

fioletowo.

Nicotiana Langsdorffii (Tabl, VIII fig. 2) jest rolin okoo 80 cm.

wysokoci o niewielkich liciach eliptycznych, na kocu zaostrzonych, u na-

sady rozszerzonych. Licie s silnie pomarszczone, barwy ciemno-zielonej.

Kwiatostany—zoone grona bardzo rozpierzche o maych, zwieszaj-

cych si kwiatach. Ksztat kwiatów jest charakterystyczny: posiadaj

symetrj zlekka grzbiecist; rurka korony jest duga i zlekka wygita,

ku górze przechodzi w zgrubienie, tworzce dokoa wydatny wzdty
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piercie; górna cz korony, bardzo wazka, rozchylona jest w kszta-

cie krótkiego, szerokiego lejka i zakoczona bardzo sabo zaznaczone-

mi wciciami na granicy patków. rednica korony wynosi zaledwie

okoo 1,2 cm., dugo jej za okoo 2,9 cm. Barwa kwiatu jest zle-

lonkawo-óta; jest ona wywoana obecnoci ziarn chlorofilu w ko-

mórkach, lecych pod naskórkiem, jak o tem przekonywuj badania

mikroskopowe skrawków korony. Pylniki s ciemno-szafirowe, za py-

ek ma blado-szafirow barw, któr wedug East'a (5) zawdzicza

warstwie komórek wycielajcych pylnika.

Nicotiana Sanderae Hor., (Tabl. Viii fig. 1) uyta, jako forma ojcow-

ska, jest znan odmian ogrodow, któr otrzymano drog krzyowania

wielkokwiatowego tytuniu biaego N. alata var. grandiflora (N. affinis)

z N. forgetiana Hemsley (21). Wielkoci korony N. Sanderae nie do-

równywa i^. alata grandiflora; rednica jej wynosi zaledwie okoo 4 cm.

Pod wzgldem ksztatu zblia si do tej roliny, gdy patki jej w gór-

nej czci wolne, tworz piciopromienn gwiazd, niezupenie wszela-

ko prawidow, gdy górny patek jest najmniejszy, dwa za dolne

najwiksze, dziki czemu symetrja korony nie jest cile promienista.

Jednake i udzia N. forgetiana zaznacza swój wpyw na ksztacie

kwiatu N. Sanderae; wydatny piercie dokoa gardzieli korony jest

wanie cech, któr wniosa rolina N. forgetiana. Równie i barwa

korony pochodzi od tego gatunku, jest ciemno-purpurowa z maemi
wahaniami, dotyczcemi intensywnoci, rozmieszczenie jej za jest

jednolite na caej koronie. Mikroskopowe badanie skrawków korony

pozwolio ustali obecno antocjanu czerwonego w wikszoci komó-

rek, niektóre za — po kilka w kadem polu widzenia — miay sok

ciemno-fioletowy. Pylniki s granatowe, pyek za— biay.

W r. 1916-ym skrzyowane zostay wyej opisane roliny. Krzy-

owanie dokonane byo kilkakrotnie w obu kierunkach, t. zn. zarówno

kwiaty N. Langsdorffii, jak i N. Sanderae, byy kastrowane

i izolowane, a nastpnie zapylane pykiem drugiego gatunku, lecz

owoce rozwijay si tylko wówczas, gdy N. Langsdorffii bya uyta,

jako matka. Izolowane kwiaty N. Sanderae odpaday na trzeci, lub

czwarty dzie po zapyleniu ich pykiem N. Langsdorffii, podczas gdy

przy krzyowaniu odwrotnem przyjmoway si wszystkie zapylenia.

Zjawiska te, zdaniem mojem, nie dadz si wyjani przypuszczeniem,

jakoby agiewka pykowa roliny o mniejszych kwiatach bya zbyt

krótka, aby móc przenikn przez ca dugo szyjki supka (jak

u Mirabilis jalapa i ^1/. tubiflora) gdy ziarna pyku obu gatunków,

badane pod mikroskopem, wykazuj t sam wielko. Zreszt East
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(5) otrzyma mieszace N. alata X N. Langsdorffii, chocia N. alata

posiada szyjk supka dusz, ni N. Sanderae. Nie jest wykluczone,

e przy wikszej liczbie zapyle udaoby si moe otrzyma miesza-

ce, w których N. Sanderae byaby matk, N. Langsdorffii za—ojcem.

Zawizane na N. Langsdorffii owoce rozwijay si zupenie

normalnie i wczenie zostay zebrane w stanie cakowicie dojrzaym.

Nasiona, typowo wyksztacone, miay wygld zdrowy i rozwiny si

w normalnej iloci w kadej torebce. Obecnoci nasion niedoksztaco-

nych nie skonstatowaam.

Pierwsze pokolenie mieszaców.

Wiosn roku l917-go wysiane zostay otrzymane nasiona do do-

niczek w inspekcie ciepym. Po trzech tygodniach wzeszy wszystkie

roliny, w drugiej poowie kwietnia zostay przepikowane do wikszych

doniczek, w poowie czerwca za wszystkie osobniki, w liczbie okoo

stu rolin, zostay przesadzone do gruntu. W pierwszych dniach lipca

kwita ju wikszo tych rolin. Ujawniay one bardzo wyran jed-

nolito, dotyczc ogólnego pokroju, wzrostu, rozgazienia, pory kwit-

nienia, wreszcie wielkoci i barwy kwiatów. Wzrostem odpowiaday

mieszace rolinie ojcowskiej

—

N. Sanderae, która jest nieco wysza od

N. Langsdorffii (okoo 1 m.) rozgazienie za roliny macierzystej oka-

zao si panujce: mianowicie N. Langsdorffii wypuszcza odrazu z rozwi-

nitej rozety lici wyran o gówn, zakoczon pczkami kwiato-

wemi, rozgazienia boczne za rozwijaj si dopiero póniej i s od

osi gównej krótsze. Taki wanie charakter jednoosiowy rozgazienia

cechowa wszystkie osobniki F^. Natomiast N. Sanderae posiada o
gówn stosunkowo krótk i opatrzon bardzo modemi jeszcze pcz-

kami kwiatowemi, gdy ju rozwija poczyna gazki boczne, równie

silne, jak o gówna, wskutek czego krzak potnie rozwija si nie-

tylko ku górze, ale i w boki, przybierajc w caoci ksztat kulisty

niemal, a o gówna nie daje si odróni od równych jej wielkoci

pdów bocznych. — Barwa kwiatów mieszaca jest cile porednia:

heterozygotycznie wystpujce zabarwienie czerwone, janiejsze, niz

w formie ojcowskiej czystej, zmieszane z zielono-ótym odcieniem

kwiatu roliny macierzystej, daje kolor brudno-róowo-ceglasty z roz-

rzuconemi tu i owdzie zielonawemi plamami, zwaszcza na stronie

zewntrznej korony i na jej rurce. Ksztat kwiatu jest raczej zbliony

do N. Sanderae, cho rednica jego jest mniejsza i patki nieco wy-

ej, ni w formie ojcowskiej, zronite.
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Naogó pod wzgldem opisanych wyej cech wszystkie osobniki

Fi byy do siebie zupenie podobne. Jednolito pierwszego
pokolenia mieszaców tych zasuguje na podkrelenie, jako

sprawdzian czystoci ras, branych do krzyowania.

Otrzymanie nasion z rolin F^ nie przedstawiao trudnoci: Izo

lowaam na poszczególnych osobnikach pojedyncze kwiaty, lub te od-

dzielne gazki metodami nastpujcemi: pczki, okoo duóch dni

przed rozwiniciem kwiatu, przewizywane byy w górnej czci rafj

w ten sposób, aby korona nie moga si rozchyli. Po dwóch— trzech

dniach rozwizywaam rafj, wyrywaam pincetk dojrzay pylnik I do-

tykaam nim znamienia supka, poczem zawizywaam koron powtr-

nie, a na szypuce kwiatowej wieszaam etykietk z dat samozapyle-

nia. W innych przypadkach izolowaam cae gazki, które otaczaam

torebkami pergaminowemi, opatrzonemi w dolnej czci rkawami

mulinowemi, które, zwizane rafj, przylegay do gazek, chronic

kwiaty przed dostpem owadów. Z kadej gazki przed naoeniem
izolatora obrywane byy wszystkie kwiaty rozwinite, pozostawiane za
jedynie pczki, które po rozwiniciu pod izolatorem byy zapylane,

jak wyej. Po zawizaniu dostatecznej iloci owoców izolatory byy

zdejmowane. Pierwsza metoda izolacji, w przeciwstawieniu do drugiej,

ma t dobr stron, e caa rolina, nie wyczajc kwiatu izolowa-

nego, posiada dostateczny dostp powietrza i wiata. Saba za jej

strona polega na tern, e w razie deszczów i wilgoci w powietrzu

kwiaty izolowane nie mog by wogóle zapylane i odpadaj, pcdc7as

gdy torebka pergaminowa, ochraniajca gazk, umoliwia zapylenie

nawet w kilka godzin po ulewnym deszczu. Roliny F^ posiaday pod-

no zupenie normaln, to te bez trudnoci w poowie sierpnia ze-

braam znaczn bardzo ilo nasion.

Drugie pokolenie mieszaców.

Ju podczas kiekowania ujawnia si zaczy pierwsze rónice

midzy osobnikami drugiego pokolenia mieszaców. Nasiona kiekowa-

y rozmaicie dugo, cho wszystkie byy wyksztacone normalnie i wy-

siane jednoczenie. Pierwsze kieki pojawiy si w trzy tygodnie po

wysiewie, ostatnie — w siedem tygodni, cho wszystkie byy jedna-

kowo traktowane. Pikowanie osobników F^ trwao od 10 maja

do pierwszych dni czerwca, i musiao by robione stopniowo,

z powodu niejednakowego rozwoju rolin. To samo doty-

czyo przesadzania do gruntu, które trwao od I-go czerwca do
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pierwszych dni lipca, a osobniki wysadzone byy róne pod wzgldem

wielkoci i pokroju.

Rzecz oczywista, e i kwitnienie osobników -Fj "*® nastpio

jednoczenie, nawet w przyblieniu, gdy pierwsze roliny zakwity

w pierwszych dniach lipca, ostatnie za — na pocztku wrzenia. Mie-

szace drugiego pokolenia przekroczyy zatem w obie strony pory

kwitnienia form rodzicielskich, które zakwity tego roku 15 lipca (Langs-

dorffii) i 20 lipca (Sanderae). Zjawisko to daje si wyjani segre-

gacj czynników kumulatywnych, które warunkuj por kwitnienia ro-

lin, podobnie jak u opisanych przez Malinowskiego (15) miesza-

ców Nicotiana tabacum var. atrojmrpurea X N. silvestris. Owoce

najpóniej zakwitajcych rolin nie zdyy dojrze przed mrozami.

Wprawdzie normalny rozwój owocu, zapylonego w poowie lata, trwa

okoo 6 tygodni, lecz ku jesieni musi on trwa duej, dlatego te

owoce, pochodzce z zapylenia kwiatów d. 3- go wrzenia, byy

zupenie zielone w pierwszych dniach listopada, gdy spady pierwsze

niegi.

Ogólny pokrój rolin, wysoko ich i rozgazienie przed-

stawiay równie znaczn rónorodno typów. Spotykaam roliny,

wysze od N. Sanderae o jej typowem rozgazieniu „wieloosiowem,"

lub te posiadajce „jednoosiowe" rozgazienie N. Langsdorffii. Zrzad-

ka wystpoway roliny posiadajce wysoko, dochodzc a do 180

cm., a zatem przekraczajce wzrostem formy rodzicielskie, przewaay
jednak formy porednie pod wzgldem wzrostu; zdarzay si te dwa
typy rolin nizkich: jedne z nich posiaday wyranie, wyksztacon o
gówn i sabe rozgazienia, jak N. Langsdorffii, tylko byy nisze

od tej roliny (wysoko ich wynosia okoo 50 cm.); inne byy jeszcze

nisze (okoo 40 cm.) i pokrój ich by krzaczasty; posiaday one krót-

ki pd gówny i gsto rozgazione pdy boczne, tworzc w caoci
charakterystyczne, zbite kule, obsypane kwiatami.

Wprawdzie nie studjowaam specjalnie czynników, wywoujcych
rozmaity pokrój, wielko i rozgazienie drugiego pokolenia miesza-
ców, jednake bijca w oczy rónorodno form tu spotykanych narzu-

ca wprost pogld, e dane typy przedstawiaj kombinacje,
które powstay drog rozszczepienia pewnej iloci czynników,
warunkujcych wysoko i rodzaj rozgazienia.

Przypuszczenie powysze potwierdzaj te obserwacje, poczynio-

ne na potomstwie poszczególnych rolin jPg, które rozmnoyam drog
samozapylenia. Chocia przy wyborze rolin F^ na nasiona kierowa-

am si przedewszystkiem barw kwiatu, jednake i pokrój ogólny rolin
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zwraca niejednokrotnie moj uwag, to te ledziam go w pokoleniaci

nastpnyci. Stwierdziam, e pewne roliny wysokie, rozgazione jak

iV. Langstlorffli, bd utrzymyway si w typie, bd te rozszczepiay

si, lecz tylko co do wielkoci, zaciowujc typ rozgazienia. Nizkle

krzaczaste osobniki o rozgazieniu N. Sanderae równie utrzymywa-

y si w typie, nie dajc wysokici, ani te odmiennie rozgazlonyci

rolin. Te obserwacje przemawiaj na korzy przypuszczenia, e
wysoko rolin zaley od specjalnyci czynników kumulatywnyci,

rozdzielonych! w obu genotypach rodzicielskici. Najwysze osobniki

drugiego pokolenia mieszaców posiadaj zapewne czynniki te w naj-

wikszej iloci, najnisze za przedstawiaj typy, najubosze genetycz-

nie w stosunku do tej ceciy. Rozgazienie obu typów — jako na-

dajce ctiarakterystyczny wygld rolinie — posiada przypuszczalnie

równie swoje okrelone czynniki.

Obserwacje powysze stoj w sprzecznoci z danemi Easfa (5)

dotyczcemi mieszaców N. Lanqsdorffil X N. alata: F^ jest jedno-

lite, w F^ jednak wedug tego autora, niema segregacji na wy-

rane typy, tylko wystpuj nieznaczne waiania wysokoci rolin.

Barwa kwiatów w i'^2

W drugiem pokoleniu mieszaców zaobserwowaam bardzo zo-

one rozszczepienie dotyczce barw, któryci rozmaito bya dla mnie

wprost niespodziank. Oprócz barw obu rolin rodzicielskich, które

wystpiy w nieznacznej liczbie, pojawiy si bd barwy nowe, które

v/idocznie pozostaway utajone, bd te nowe kombinacje barw rolin

rodzicielskich, rozmieszczone w sposób odmienny. Pomidzy rolinami

F2, które w liczbie okoo tysica egzemplarzy obserwowaam na polu

dowiadczalnem, trudno byo znale dwa osobniki zupenie jednaJ<owe.

O tem, aby móc ustali w tem pokoleniu jakiekolwiek stosunki licz-

bowe, nie byo zupenie mowy. Badanie drugiego pokolenia miesza-

ców musiao si ograniczy do zorjentowania si ogólnego w rozmai-

toci barw i dokadnego opisania, oraz okrelenia barwy kwiatów kil-

kuset osobników, oraz namalowania kilkudziesiciu charakterystycznych

typów kwiatów. Osobniki charakterystyczne postanowiam izolowa

i rozmnoy przez samozapylenie, gdy t drog spodziewaam si

zbada, jakie czynniki i w jakiej hierarchji wywouj zabarwienie

korony kwiatowej.

Przystpuj obecnie do opisania gówniejszych typów zabarwie-

nia korony kwiatów F^'.
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1) Kwiaty o wewntrznej powierzchni ciemno-czerwono-foletowej

(Ni 583 Cod de Couleurs ^). Zewntrzna powierzchnia posiada czer-

wono-fioletowe zabarwienie z zielonawemi plamkami. Rurka i piercie

korony barwy brudno-zielonawej.

2) Kwiaty o bronzowej barwie korony (N2 117 Cpde de Couleurs).

Rurka i piercie zielonawo-bronzowe (Tabl. IX fig. 19).

3) Kwiaty o wewntrznej powierzchni brudno-czerwonej (N° 3D
Cod de Couleurs), zewntrz ceglasto-czerwonej. Rurka brudno-zielona,

4) Wewntrzna powierzchnia kwiatu mocno-czerwona (N2 577

Cod de Couleurs), zewntrzna za zabarwiona tylko przy brzegach,

a pozostaa cz korony jasno-zielona.

5) Wewntrzna powierzchnia kwiatu jaskrawo-ceglasta (N2 42

Cod de Couleurs), zewntrzna za jasno zielona z nielicznemi

plameczkami przy nerwach. Pozostaa cz korony blado-zielona

(Tabl. VIII fig. 4).

6) Wewntrzna powierzchnia korony blado-róowa (553A, Cod
de Couleurs), caa zewntrzna powierzchnia blado-zielona.

7) Wewntrzna powierzchnia korony mocno-róowa (586, Cod
de Couleurs), zewntrzna biaa z nielicznemi róowemi plameczkami

dokoa nerwów (Tabl. VIII fig, 5).

8) Wewntrzna powierzchnia korony blado-róowa (3A, Cod
de Couleurs) zewntrzna mocno - róowa. Piercie i rurka zielone

(Tabl. VIII fig. 9).

9) Wewntrz korona mocno róowa (586 Cod de Couleurs),

zewntrz czerwona, rurka róowa,

10) Wewntrzna powierzchnia korony herbaciano-óta (N2 191

Cod de Couleurs), zewntrzna posiada pomaraczowe plamki. Rurka

i piercie pomaraczowo-czerwone (Tabl. IX fig. 17).

11) Wewntrzna powierzchnia korony fioletowa (N2 562 Cod
de Couleurs), zewntrzna fioletowo- róowa. Rurka korony zielona z ró-

owym nalotem.

12) Wewntrz korona blado-fioletowa (Ns 503 A, Cod de Cou-

leurs), zewntrz zielona z fioletowym nalotem.

13) Wewntrz korona blado-kremowa (N2 271, Cod de Couleurs),

zewntrz blado-zielona.

14) Korona czysto biaa, zielony barwik dokoa nerwów, w rur-

ce i piercieniu.

15) Korona czysto-biaa wewntrz, zewntrz za blado-zielona

(N2 256 Cod de Couleurs).

') Klinksieck et Valette: Cod de Couleurs. Paris 1908.
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Opisane wyej typy kwiatów daj zaledwie sabe wyobraenie
o rozmaitoci barw i odcieni, oraz o sposobie rozmieszczenia barwi-

ków na koronie. Lecz nawet tak zoone rozszczepienie rzuca pewne
wiato na skad genetyczny typów rodzicielskici. Moemy mianowicie

na jego zasadzie wysnu wnioski nastpujce:

1° Oprócz barwika czerwonego (antocjanu) korony N. Sanderae,

oraz zielonego (cilorofilu) wniesionego przez N. LaiKjsdorffii, wyst-
pi tu jeszcze barwik antocjanowy fioletowy, który musia by zawar-

ty w N. Sanderae, lecz w utajeniu, jest zatem przypuszczalnie iypo-

statyczny w stosunku do czerwonego. 2° W zygotaci, w których

niema ani czynników barwy zielonej, ani te barwików antocjanowyci,

musi ujawni si w ich nieobecnoci jakie podoe—takie zygoty po-

siadaj kwiaty biae. 3° Obecno barwy czerwonej, wzgldnie fiole-

towej w kwiecie nie moe by wywoana przez jeden tylko czynnik.

Wystpuj tu róne odcienie tych dwóch barw, a zatem, obok czerwo-

no-fioletowej, ciemno i blado-róowa korona, obok fioletowej — odcie

blado-lla, i t. d. Moemy tu wic przypuci albo istnienie kilku czyn-

ników kumulatywnych, wywoujcych róne odcienie barw, jak stwier-

dzia Tin Tammes dla kwiatów Llnnni (24) albo te specjalnych

czynników, warunkujcych intensywno zabarwienia korony, podobnie,

jak to stwierdzili Bateson (2) i Punnet dla kwiatów groszków pa-

chncych. 4° Barwiki — czerwony, fioletowy, zielony, oraz w nie-

obecnoci ich—kwiat biay, kombinowa si te mog ze sob w roz-

maity sposób. Rozpatrujc pod mikroskopem skrawki koron, stwierdzi-

am, e korona „bronzowa" nie posiada specjalnego barwika bron-

zowego, lecz barwiki czerwony, zielony i fioletowy wystpuj obok

siebie rozmieszczone mozajkowo w takim kwiecie. Kwiaty „herbacia-

ne" przedstawiaj kombinacj kremowego (osabiony zielony, czyli ziarna

chlorofilu w mniejszej liczbie) z barwikami soku komórkowego lila

i róowym. Kwiaty barwy ceglastej posiadaj, oprócz czerwonego

i fioletowego barwika soku komórkowego, równie ziarna chlorofilu

w koronie i t. d. Kombinacje barwików s wic liczne. 5° Przybywa

tu jeszcze inna grupa czynników, których obecno czyni proces roz-

szczepienia, zachodzcy w F^, jeszcze bardziej zawiym. S to mia-

nowicie czynniki, rozmieszczajce barwiki w koronie kwiatu. W jed-

nych kwiatach mamy barwik czerwony, lub fioletowy, wystpujcy

na caej zewntrznej i wewntrznej stronie wraz z rurk korony,

w innych jest on nieobecny tylko w rurce korony, ale obecny w lejkowa-

tej czci korony wewntrz i zewntrz, kiedyindziej mamy wewntrzn

tylko stron zabarwion, lub naodwrót tylko zewntrzn i t. d.
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Jake s to czynniki, ile ich jest. oraz czy rozmieszczaj one

wycznie pewien okrelony barwik, czy te dziaaj na wszystkie,

obecne w zygocie, byy to pytania, na które, nawet po moliwie jak-

najdokadniejszem zapoznaniu si z materjalem, mogam odpowiedzie

jedynie w sposób bardzo mao zadawalajcy. Przypuszczaam jednak

e specjalne czynniki rozmieszczaj chlorofil, za dla barwików antocja-

nowych istniej inne czynniki, zapewne w wikszej liczbie wystpuj-

ce i czciowo od siebie zalene.

Przy wyborze osobników F2, przeznaczonych do samozapylenia,

kierowaam si wzgldami nastpujcemi: wyszukiwaam roliny o cha-

rakterystycznie zabarwionych kwiatach i o rozmaitem rozmieszczeniu

barwika. Zabarwienie byo bd jaskrawe, bd te pastelowe, czer-

wone lub fioletowe, rozmieszczenie — po obu stronach korony, lub

tylko z jednej, rurka — zielona lub zabarwiona barwikami antocja-

nowemi i t. d. Chodzio mi wic o to, aby rolina-matka jPj posia-

daa wyranie dajce si okreli cechy rozmieszczenia barwików

i ich natury, W niektórych rolinach napotykaam znaczne trudnoci.

Zwaszcza kwiaty, posiadajce pastelowe tony, oraz przedstawiajce

mieszanin barwików, nie daway na pierwszy rzut oka monoci
rozpoznania ich skadników. Wtedy uciekaam si do badania mikrosko-

powego skrawków korony, i ta metoda okazaa si bardzo owocn

i póniej, przy ustalaniu typów F^ i F^.

Wikszo rolin F2 bya przy samozapyleniu cakowicie podna,

jednak spotykay si te niekiedy róne stopnie bezpodnoci: u nie-

których osobników nie kady samozapylony kwiat zawizywa owoc,

te za torebki, które si rozwijay, byy drobne i zawieray mniejsz,

ni normalnie, ilo nasion; inne okazay si bezpodne tylko przy sa-

mozapyleniu, co moe si tumaczy degeneracj pylników; jeszcze

inne wreszcie okazay si cakowicie bezpodne, nawet przy obcoza-

pyleniu; na drugi lub trzeci dzie po zapyleniu kwiaty ich, nie nad-

wide nawet, odpaday wraz z szypukami.

Byy to jednak nieliczne wyjtki. Ogó rolin da normalne na-

siona przy samozapyleniu, co wobec trudnoci dobrania dwóch rolin,

pozornie bodaj jednakowych, byo dla dalszych bada faktem bardzo

doniosym. Dziki tej pomylnej okolicznoci otrzymaam w wikszoci

przypadków potomstwo poszczególnych typów w liczbie dostatecznej;

w niektórych przypadkach cz nasion w owocach, normalnych pozornie,

okazaa si niedoksztacona, co wyszo na jaw dopiero przy kiekowaniu.

W kadym jednak razie w licznych otrzymanych t drog linjach F^ ilo

osobników okazaa si dostateczna dla ustalenia stosunków liczbowych.
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Barwa kwiatów w J\.

Przystpujc do opisania rozszczepie, które zaobserwowaam
w trzeciem pokoleniu mieszaców, rozpoczynam kadorazowo od szcze-
góowego opisu roliny F,, która jest matk odnonej llnji F,. Podob-
nie, jak przy opracowywaniu poszczególnyci linji, zwracaam si z po-
cztku do tyci, które wykazyway rozszczepienie prostsze, nastpnie
zas opisywaam bardziej zawie stosunki, tak i przy ici omawianiu
rozpoczynam od linji najprostszych, gdy na ici podstawie przej
mona nastpnie do zrozumienia bardziej zoonych rozszczepie.

Dla zanalizowania barwików, wchodzcych w skad tkanek ko-
rony kwiatowej, uciekaam si. nieraz do pomocy mikroskopu. W kwia-
tach, gdzie wystpuje kilka barwików, jedynie miarcdajnem jest roz-
patrzenie odpowiedniego skrawka, gdy barwiki antocjanowe ukadaj
si w tkankach mozajkowo. ziarna chlorofilu za wystpowa
mog zarówno w komórkach o soku barwnym, jak i barwika pozba-
wionym.

I. Potomstwo osobnika F2 o kwiatach czerwonych.

Rolina oznaczona w F^ jako M 14 posiadaa kwiaty ciemno-czer-
wone. jak N. Sanderae, jednostajnie zabarwione z obu stron czci roz-
chylonej, oraz na rurce korony (Tabl. VIII fig. 3.) Badanie mikroskopowe
wykazao zgodno z zabarwieniem N. Sanderae, t. zn, wikszo
komórek wypeniona bya sokiem barwy czerwonej, po kilka komórek
za na kadem polu widzenia posiadao sok fioletowy. Rolina F^ by-
a podna przy samozapyleniu. a otrzymane potomstwo wykazao roz-
szczepienie bardzo proste. Linja 14 36. bdca potomstwem osobnika
K; 14. skadaa si z 56 rolm. które byy wszystkie zabarwione
jednolicie i intensywnie. Rozszczepienie dotyczyo tylko barwy, która
w kwiatach niektórych osobników bya czerwona (jak w kwiatach
Ns 14-go). innych za — fioletowa, przyczem na 42 roliny o kwia-
tach czerwonych przypadao 14 rolin fioletowo-kwitncych. co n£ m
daje dokadnie stosunek genetyczny 3 : 1.

Dla tego rozszczepienia znajdujemy ogólne wyjanienie nastpu-
jce. Roliny o czerwonych i fioletowych kwiatach róni si od sebie
jedn par cech. Czynnik C, warunkujcy barw czerwon kwiatów,
wystpuje w rolinie F^ heterozygotycznie i zostaje przekazany trzem
czwartym jej potomstwa. W pozostaych rolinach jest nieobecny,
i dziki temu w nich moe ujawni swe dziaanie inny czynnik po-
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zytywny, gen barwy fioletowej F, który wystpuje homozygotycznie

w rolinie N» 14. Wzór genetyczny tej roliny by zatem Cc FF, ro-

liny potomne o koronach czerwonych posiaday wzór CCFF \ Cc FF,

o fioletowych za — cc FF.

II. Potomstwo drugiego osobnika F2 o kwiatach czerwonych.

Wzity do samozapylenia osobnik N» 7 przedstawia si zewn-

trznie tak samo, jak N? 14, t. j. mia kwiaty ciemno-czerwone, za-

barwione jednostajnie, lecz róni si od niego skadem genetycznym.

W potomstwie nie wystpiy roliny o koronach fioletowych, gdy ro-

lina N* 7 bya homozygot w stosunku do genu C; natomiast ujawni-

y si rónice w rozmieszczeniu barwika. Wikszo osobników tej

linji posiadaa barwik rozmieszczony w koronie tak samo, jak rolina

macierzysta, niektóre za wyróniay si brakiem barwików antocjano-

wych w rurce korony, która zatem w tych kwiatach bya zielona z za-

ledwie dostrzegalnemi ladami barwika czerwonego. Na 39 osobników

z barwn rurk korony wystpio 15 rolin o rurce kwiatowej zielonej.

Stosunek ten zblia si do stosunku teoretycznego 3 : 1, rozszczepienie

wic daje si sprowadzi do gry jednej pary czynników.

III. Potomstwo osobnika F^ o kwiatach blado-lila.

Rolina F^, oznaczona jako K2 24, posiadaa kwiaty blado-lila

(N2 503A Cod de Couleurs) Przy samozapyleniu okazaa ona pod-

no niezupen, gdy kady z dwóch otrzymanych owoców zawiera

niewielk liczb nasion. W potomstwie tej roliny (linja 24/53) wyst-

piy dwa typy osobników: pierwsze z nich kwity, jak rolina macierzysta,

drugie za miay kwiaty biae. Rolina ta bya wic heterozygot

w stosunku do czynnika barwy kwiatu; rozszczepienie jej potomstwa

daje si sprowadzi do stosunku genetycznego 3 : 1. Mianowicie oba

owoce razem day trzydzieci trzy roliny, z których 23 miao kwiaty

lila, za dziesi — kwiaty biae, zamiast przewidywanych teoretycz-

nie 24,75 barwnych na 8,25 biaych.

IV. Potomstwo osobnika F^ o kwiatach blado-lila z rdzawym nalotem.

Kwiaty roliny F^, oznaczonej N2 33, posiadaj wewntrzn powierz-

chni korony blado-lila (N2 503A Cod de Couleurs) jak rolina macierzy-

sta N2 24, lecz na stronie zewntrznej posiadaj nalot rdzawy (Tabl. VIII

fig. 10). Na skrawka mikroskopowych nalot ten przedstawia si, jako

rozcieczony blado-czerwony barwik, wypeniajcy niektóre komórki
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po naskórkiem zewntrznej powierzchni korony. Czynnik, wywoujcy
ten nalot, wystpuje widocznie heterozygotycznie w rolinie macie-
rzystej linji omawianej, gdy w potomstwie (oznaczonem. jako linja

33/35), obserwujemy rozszczepienie, dotyczce tej cechy. Na 53 osob-
niki wystpio 39 rolin, posiadajcych rdzawy nalot za zewntrznej
powierzchni korony, za 14 osobników bez niego, co naogó zgadza
si ze stosunkiem genetycznym 3:1. To proste rozszczepienie jest
jednak wane z tego wzgldu, e dziki niemu moemy si dowiedzie
o istnieniu osobnego czynnika .V, który wywouje jedynie nalot rdza-
wy na zewntrznej powierzchni korony. Czynnik ten zosta oczywicie
wprowadzony przez rolin ojcowsk Nicotiana Sandtrae, gdzie po-
mimo intensywnego czerwono-fioletowego zabarwienia caej korony,
daje si obserwowa nalot ten na zewntrznej stronie kwiatu, oraz
pod mikroskopem na skrawku. Nalot taki moe wystpowa równie
i na innych kwiatach barwnych (róowych, fioletowych) oraz biaych,
niekiedy za konstatowaam wystpowanie jego i na koronach zielo-

nych. Wystpuje on wic zupenie niezalenie, zarówno od obecnoci
innyci barwików antocjanowych, jak i ziarn chlorofilu w koronie.

V. Potomstwo osobnika F.^ o kwiatach fioletowych.

Oznaczona N? 19 rolina drugiego pokolenia mieszaców posiadaa
kwiaty fioletowe barwy rednio-intensywnej (N» 561 Cod de Couleurs),

wystpujcej na obu powierzchniach korony (Tabl. IX fig. 15). W potom-
stwie jej, otrzymanem drog samozapylenia, wystpiy trzy typy osobni-
ków: o kwiatach fioletowych, lila i biaych. Roliny o biaych kwiatach
stanowiy zewntrznie jednolit grup, podobnie jak i lila kwitnce
osobniki — zabarwione mniej wicej jednakowo. Co si tyczy za
grupy fioletowo-kwitncych rolin, to miay one kwiaty bd takie, jak

rolina mateczna Ns 19, bd te nieco ciemniejsze.

Rozszczepienie, które nastpio w potomstwie, oznaczonem jako
linja 19/27, daje si uzasadni gr dwóch par czynników, w stosunku
do których rolina i^j bya heterozygot. Jednym z nich jest czynnik
barwy fioletowej F, drugim za — czynnik ntensyflvnoci barwy /.

który moe ujawni swe dziaanie tylko w zygocie, posiadajcej jaki
czynnik barwy, np. w obecnoci czynnika F. Jeli zatem w zygocie

spotkaj si oba czynniki F i /, mamy kwiaty fioletowe, zabarwione
intensywnie; przytem, jeli czynnik F jest homozygotyczny, kwiaty

maj zabarwienie intensywniejsze; tem daje si wytumaczy fakt po-

jawienia si w F^ rolin o kwiatach ciemniejszych, niz rolina ma-
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teczna F2, heterozygotyczna w stosunku do genu F', rolina homozy-

gotyczna w stosunku do tego czynnika ma kwiaty ciemno-fioletowe.

Na Intensywno barwy kwiatu wpywa równie obecno czynnika /,

który gdy wystpuje homozygotycznie, wzmacnia barw silniej, ni

wtedy, gdy jest w zygocie w liczbie pojedynczej. A zatem zygoty

o wzorze genetycznym FF II maj kwiaty najciemniejsze, za o wzorze

FFIi, lub Ffll, posiadaj nieco janiejszy ton fioletowy. Najja-

niejszy ton zporód fioletowych maj kwiaty rolin FfIi — odpowia-

daj one odcieniem rolinie matecznej i^g- Róne odcienie barwy fio-

letowej daj si wic uzasadni rónicami skadu genetycznego, lecz

wszystkie zczone w t grup roliny posiadaj oba czynniki F i I
w liczbie pojedynczej, lub podwójnej. Przy dwóci parach cech men-

dlujcych mamy na 16 kombinacji 9 takich zygot, a mianowicie:

1) FFII — rolina o kwiatach ciemno-fioletowych. Homozygota.

2) FFIi
3) FFI?

roliny o kwiatach ciemno-fioletowych, nieco ja-

niejszych. Przewidywane w potomstwie rozszczepie-

nie na ciemno i jasno kwitnce w stosunku 3 : 1

j
roliny o kwiatach fioletowych. Przewidywane w po-

I

tomstwie rozszczepienie na fioletowo i biao kwit-

) nce w stosunku 3:1.
6) Ff Ii ,

y. PfT- roliny kwitnce fioletowo, jak rolina i^g * '"O^"

gv pfT- \ szczepiajce si w potomstwie na fioletowo kwit-

91 Ft T
' "^c^' 'il^ ' h\a.\o kwitnce w stosunku 9:3:4.

Z pozostaych siedmiu kombinacji trzy nast-ne osobniki maj
kwiaty barwy lila, czyli s to roliny, posiadajce czynnik F w nie-

obecnoci genu /; s to zygoty nastpujce:

10) FFii — rolina o kwiatach lila — homozygota.

11) Ff ii
\

roliny o kwiatach lila. W potomstwie przewidywane
12) Ff ii S rozszczepienie na lila i biao kwitnce w stosunku 3:1.

Wszystkie inne kombinacje odpowiadaj rolinom o biaych kwia-
tach, lecz trzy z nich posiadaj pozytywny czynnik intensywnoci bar-

wy /, który w nieobecnoci F ujawni si nie moe, jedna za nie

zawiera ani jednego z obu tych allelomorfów pozytywnych. Te cztery
ostatnie kombinacje s nastpujce:

13) ff II — rolina o kwiatach biaych. Homozygota.
14) ff Ii

\
roliny o kwiatach biaych. Mendluje niewidoczny

\5) f f Ii i czynnik /.

16) ffii — rolina o kwiatach biaych.
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Te cztery typy, chocia wykazuj rónice, dotyczce skadu
genetycznego, przedstawiaj ten sam fenotyp, gdy czynnik 1 jest

w trzech pierwszych w stanie latencji. Liczby, znalezione dla rozszcze-

pienia linji 19/27, zgodne s z teoretycznym stosunkiem fioletowo

kwitncych, lila i biao kwitncych rolin =; 9 : 3 : 4, jak wida
z zestawienia na tabeli I.

Jeli na zasadzie wniosków, wyprowadzonych na podstawie po-

wyszego rozszczepienia, zechcemy uzupeni wzory genetyczne linji

TABELA I.

>is linji

C\i de la ligne)



gorje: 1) o kwiatach róowych, jak F2 i nieco ciemniejszych— razem

w liczbie 13 osobników, 2) o kwiatach lila w liczbie 4 osobników

i 3) o kwiatach biaych w liczbie 5 osobników.

Rozszczepienie powysze nie moe by uwaane za typowe mendlo-

wanie dwóch par cech, gdy na to liczba rolin o kwiatach biaych jest

zbyt dua, stanowi bowiem w przyblieniu 74 wszystkich osobników, za-

miast oczekiwanej Vi,-,-ej- Ta nazbyt znaczna przewaga biao-kwitn-

cych osobników nie moe by zoona na karb maej liczby ogólnej

rolin linji 22/28. Nadto badanie mikroskopowe kwiatów róowych —
ciemniejszych i janiejszych — ujawniao zawsze, obok komórek

z czerwonym sokiem, pewn ilo komórek z sokiem fioletowym, co

nasuno mi myl, e we wszystkich rolinach czerwono lub róowo

kwitncych musi by zawarty czynnik F obok czynnika C. Czynnik F
zatem nietylko wywouje barw fioletow, ale jest niezbdnym genem

dla rozwoju barwików antocjanowych wogóle. Na jego podou do-

piero ujawnia swe dziaanie czynnik C, zmieniajc barw fioletow

na czerwon. Na 16 kombinacji wystpuje 9 takich zygot, posiadaj-

cych oba alle!on-iorfy pozytywne, F \ C. W trzech przypadkach wyst-

puje czynnik F w nieobecnoci C — i takie roliny posiadaj kwiaty

lila. Trzy zygoty otrzymuj w nieobecnoci F czynnik C: jak wynika

z zaoenia powyszego, czynnik C w tej konstrukcji genotypicznej

ujawni si nie moe, to te pozostaje utajony w biaokwitncych

rolinach; ostatnia kombinacja przedstawia równie biaokwitnc ro-

lin, lecz pozbawion obu allelomorfów dodatnich. Otrzymujemy za-

tem stosunek genetyczny 9 (róowych, ciemniejszych i janiejszych,

czyli homozygot i heterozygot): 3 (lila): 4 (czyli 3+1 biaych).

Podobnie, jak w linji 19/27, tak i tu, wystpuj osobniki biaokwit-

nce, jednolite pod wzgldem fenotypu, ale róne genotypicznie,

zjednoczone we wspóln kategorj. Zestawienie liczb dowiadczal-

nych z teoretycznemi wykazuje zupen zgodno, co przemawia na

korzy rozwinitego wyej uzasadnienia (Tabela II).

Ta obserwacja, dotyczca podoa, na jakiem moe si ujawni

czynnik (\ znalaza zastosowanie równie przy opracowywaniu roz-

szczepie innych linji trzeciego pokolenia mieszaców, gdzie te zna-

laza potwierdzenie. Zjawisko powysze przypomina badania Bateson'a

(2) i Punnett'a nad krzyowaniem rozmaitych ras groszku pachncego
(Lathyrus odoraus), gdzie czynnik barwy czerwonej M ujawnia si
na podou (J (chromogen), a dopiero oba te czynniki razem s nie-

zbdne dla ujawnienia si czynnika B, wywoujcego zmian barwy
czerwonej na fioletow. W nieobecnoci czynnika i? zygota ma
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biae kwiaty, choby nawet posiadaa czynnik ti. W omawianym przypadku

mamy zjawisko analogiczne, z t tylko rónic, e zasadniczy czynnik,

niezbdny dla ujawnienia barwików antocjanowych w kwiecie, wywo-

uj barw fioletow (/'^, za spraw czynnika (' za wystpuje zmia-

na jej na czerwon. Zmiana barwy jednake nigdy nie jest cakowita,

gdy w kadym kwiecie róowym lub czerwonym pod mikroskopem

znajdujemy obok komórek z czerwonym sokiem mozajkowo rozmieszczone

nieliczne komórki, wypenione sokiem fioletowym. Czynnik T, wystpu-

jcy bez podoa F w rolinach o biaych kwiatach, moe przekazy-

wa si niewidzialnie z pokolenia w pokolenie. Ujawnienie jego mo-

goby nastpi tylko w takim razie, gdybymy tak biao-kwitnc
rolin skrzyowali z fioletowo-kwitnc, aby da czynnikowi (' pod-

oe, konieczne dla jego ujawnienia. Rezultatem takiego krzyowania

byyby kwiaty czerwone (p. niej „Synteza kwiatów czerwonych").

TABELA II.

K2 llnji
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z barwnemi plameczkami dokoa nerwów, jeli i wewntrzna strona

korony bya zabarwiona. Roliny za nie posiadajce barwika w kwia-

taci, miay zarówno zewntrzn, jak i wewntrzn powierzcini

korony czysto-bia. wiadczy to, e w stosunku do czynników, roz-

mieszczajcych barwiki w koronie, musiaa by ta linja iomozygotycz-

na. Natomiast w stosunku do zabarwienia wewntrznej strony korony wy-

stpio rozszczepienie na cay szereg rónicych si od siebie typów. Ko-

rony poszczególnych rolin róniy si od siebie nietylko barw, ale i jej

intensywnoci. Wobec tego ustalenie stosunków liczbowych tych roz-

szczepie nie byo spraw atw. Pocztkowo zgrupowaam osobniki w trzy

kategorje, kierujc si po pierwsze tem, czy kwiaty s barwne, czy biae,

po drugie za, który z barwików, czerwony, czy fioletowy, w nich wyst-

puje. Do pierwszej kategorji zatem zaliczyam wszystkie roliny o kwia-

tach, zabarwionych czerwono, lub róowo, ciemniejszych i janiejszych,

do drugiej — roliny o kwiatach fioletowych, ciemniejszych i janiej-

szych, do trzeciej wreszcie — osobniki biao-kwitnce. Jeli zatem

pominiemy intensywno zabarwienia, to otrzymamy rozszczepienie na

takie same grupy, jak w linji 22/28, opisanej poprzednio. Podobnie

i w linjach, bdcych potomstwem roliny N2 2, osobniki o kwiatach czer-

wonych, lub róowych, okazuj si waciwie zawsze po rozpatrzeniu

ich pod mikroskopem czerwono-fioletowemi i róowo-fioletowemi, za
czysto-czerwonych kwiatów, pozbawionych barwika fioletowego, niema

tu wcale, gdy czynnik G ujawnia moe swe dziaanie tylko na pod-

ou F. Co si za tyczy stosunków liczbowych, to, zgodnie z zaoe-

niem powyszem, wystpi powinno na 9 rolin o kwiatach czerwono-

fioletowych, 3 roliny o kwiatach fioletowych i 4 biao-kwitnce osobniki.

Dane liczbowe dla trzeciego pokolenia mieszaców zgodne s
w przyblieniu z liczbami teoretycznemi, jak tó wida z tabeli III.

Jedynie w linji 2/30 wystpuje stosunkowo zbyt wiele osobników

o kwiatach fioletowych w stosunku do czerwono-fioletowych. Ten nad-

miar fioletowo-kwitncych rolin daje si wyjani okolicznoci, e
w danych linjach mamy wszystkie odcienie barw czerwono-fioletowej

i fioletowej od ciemnych do najjaniejszych; rónice pomidzy barw
fioletow, a czerwono-fioletow w intensywnie zabarwionych kwiatach

s bardzo znaczne, natomiast w blado-zabarwionych kwiatach staj si

tony blado-róowe i blado-lila czsto trudne bardzo do rozrónienia;

widnce korony kwiatów róowo-fioletowych przybieraj zabarwie-

nie fioletowe, prawdopodobnie dziki czciowemu rozkadowi czerwo-

nego antocjanu, co atwo moe wywoa bdne zaliczenie tych rolin

do grupy fioletowo-kwitncych.
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Po tern wyjanieniu moemy uwaa, e liczby dowiadczalne
potwierdzaj teoretyczne zaoenie.

Jednake, jak zaznaczyam wyej, roliny zczone we wspólne
grupy ze wzgldu na jako barwika, nie przedstawiaj jednego feno-
typu; rónica w wygldzie wywoana jest intensywnoci zabarwienia
korony. Oczywicie takie rónice wystpuj tylko w obu pierwszycli
rubrykaci. obejmujcyci roliny o kwiatach barwnych, podczas gdy
ostatnia przedstawia fenotyp jednolity rolin biao kwitncych. Kwiaty
czerwono-fioletowe, jak równie i fioletowe czyste, mog by jaskra-
wo, lub te blado zabarwione, lecz zarówno pomidzy jaskrawemi. in-
tensywnie zabarwionemi. jak i miedzy blado zabarwionemi zdarzaj si

TABELA III.

J^ linji
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to te w Fg widzimy szerok skal waha intensywnoci barw korony

—

zarówno czerwonej, jak i fioletowej. Kwiaty roliny F^ byy mocno

róowe, gdy prócz tych czynników posiaday heterozygotycznie oba

czynniki barwy F i C; "N trzeciem pokoleniu mieszaców wystpuj czer-

wono-kwitnce osobniki; przy homozygotycznem wystpowaniu czyn-

ników wyej wymienionych, barwa kwiatu staje si intensywniejsza,

przy zmniejszaniu si liczby tych czynników w zygocie staje si ja-

niejsza, co jeszcze potguje ilo odcieni.

Dla zorjentowania si, czy susznem jest przypuszczenie istnie-

nia dwóch wspódziaajcych genów intensywnoci barwika, podzieliam

na dwie grupy roliny o kwiatach barwnych, które wystpiy w tej

linji, bez wzgldu na to, czy kwiaty ich s fioletowe, czy te czerwo-

no-fioletowe, jedynie ze stanowiska intensywnoci zabarwienia. Na

ogóln sum 76 rolin o kwiatach barwnych 43 osobniki maj kwiaty

TABELA IV.

J^ osobnika
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nych i bladych, odpowiada liczbom przewidywanym. Przy rozszczepie-

niu potomstwa roliny Ns 2 wchodz w gr cztery pary czynników

mendlujcych, a mianowicie: F — czynnik barwika fioletowego, b-
dcy jednoczenie niezbdnem podoem dla ujawnienia si czynnika (\

zmieniajcego barw fioletow w czerwon; oraz dwa wspódziaajce

czynniki, wzmacniajce barw 7, i I2, których dziaanie zostaje spot-

gowane przy spotkaniu si ich w zygocie.

Przy mendlowaniu tych czterech par czynników otrzymujemy 256

kombinacji, które tworz nastpujce fenotypy:

'/^ ogólnej liczby rolin posiada czynnik F, niezbdny dla rozwoju

barwików antocjanowych, a zatem kwiaty tyci rolin s barwne; daje

to 192 roliny o kwiatach barwnych, za 64 roliny biao-kwitnce.

TABELA V.

Ne osobnika
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Te liczby teoretyczne, obliczone dla 256 rolin, zgadzaj si

z liczbami, zaobserwowanemi w linjach 2/30, 2/43 i 2/49, jak przeko-

nywa zestawienie na tabeli V.

Osobniki, objte pierwsz i drug kolumn pionow, posiadaj

oba czynniki barwików antocjanowych tj. i^ i C homozygotycznie

lub heterozygotycznie; oprócz nich w pierwszej kolumnie zgrupowane ro-

liny maj oba allelomorfy pozytywne intensywnoci barwy i Jg-

homo-lub heterozygotycznie, za w drugiej kolumnie maj po jednym
z tych czynnników, lub nie posiadaj adnego. Kolumny pionowe

trzecia i czwarta obejmuj roliny, posiadajce czynnik F w nieobecnoci

C, dziki czemu roliny maj kwiaty fioletowe, a róni si pomidzy sob

wystpowaniem czynników /^ i ij — obecnych jednoczenie w osob-

nikach trzeciej kolumny, za wystpujcych po jednym tylko, lub wo-

góle nieobecnych w kolumnie czwartej. Co si za tyczy kolumny

pitej, obejmujcej pozornie jednolit grup rolin biao-kwitncych, to

ich skad genetyczny moe istotnie by róny: przedewszystkiem

3/4 ogólnej ich liczby posiada w swoim skadzie czynnik C, który

nie moe si ujawni ze wzgldu na nieobecno F. Pozatem w bia-

o-kwitncych rolinach mendluj niewidocznie czynniki inten-

sywnoci barwy I^ i I2, mogce si ujawni jedynie na barwnem

podou.
Na zasadzie rozszczepienia, które nastpio w potomstwie roli-

ny Ni 2, moemy przypuszcza, e wzór genetyczny tej roliny jest

FfCcI^ ^l /2«2.

Poszczególne za typy F^ s nastpujce:

Roliny o czerv/ono-fioletowych kwiatach intensywnie zabarwionych,

posiadajce czynniki i^ 6' J^ /2 homozygotycznie lub heterozygotycznie.

Roliny o czerwono-fioletowych kwiatach blado zabarwionych, po-

siadajce czynniki F G I^ i 2, lub FGi^l2, albo FCi^i^, homozy

gotycznie lub heterozygotycznie.

Roliny o kwiatach fioletowych intensywnie zabarwionych, posia-

dajce czynniki F c I^ I^, oraz blado zabarwionych Fe I^ i^, lub Fe i^ I2

albo F c iy i^ homo-lub heterozygotycznie.

Wreszcie roliny biao-kwitnce mog posiada rozmaity skad

genetyczny, a wic wystpowa w nich mog czynniki: f C I2',

f C Ii ^2; f G ty ; f C «\ ^2; f c ^^ ^'2. Pierwszy kompleks czynni-

ków odpowiada najbogatszej genetycznie formie biao kwitncej,

ostatni za — najuboszej.

W zwizku z rozszczepieniem, dotyczcem intensywnoci barwy

kwiatów doda naley, e w potomstwie osobnika F2 Ne 19
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spotkalimy si ze zjawiskiem mendlowania intensywnoci barwy ko-
rony, lecz w linji 19/27 ustalony zosta odmienny stosunek kwiatów
intensywnie zabarwionych do bladych (3 : 1). Dla uzgodnienia rezul-
tatów rozszczepienia obu linji susznem wydaje mi si przypuszczenie.
e w poprzednio omawianej linji 19/27, jeden ze wspódziaajcych
czynników intensywnoci zawarty by w caej linji homozygotycznie,
lecz dziaanie jego bez drugiego czynnika jest sabe, drugi za czynnik',
zawarty heterozygotycznie w rolinie F^ wystpi w »,

, jej potomstwa
i móg cznie z drugim czynnikiem wzmocni u tylu rolin barwy kwiatów.

IX. Potomstwo osobników F^ o kwiatach óto-zielonych.

Osobniki drugiego pokolenia mieszaców, posiadajce w koronie
chlorofil, jak rolina macierzysta Nicotiana Langsdorffii, nie tworz
grupy jednolitej, lecz róni si od siebie, nieraz bardzo znacznie,
intensywnoci zabarwienia kwiatu. Jedne z nich posiadaj óto-zielo-n barw, odpowiadajc w przyblieniu barwie kwiatu N. Langsdorffi,
inne maj odcienie janiejsze, a do kremowo-zielonych, które posia-
daj w koronie nieliczne ziarna chlorofilu, co stwierdziam, badajc
skrawki takich kwiatów pod mikroskopem. Z pomidzy rolin F^ wy-
braam cztery, rónice si nieco od siebie odcieniem barwy zielonej,
i przeznaczyam je do rozmnoenia przez samozapylenie przy cisej
izolacji. Pomidzy potomstwem czterech wybranych rolin zachodziy
rónice do znaczne; wprawdzie wszystkie cztery linje rozszczepiy
si na osobniki o kwiatach zielonych (ciemniejszych, lub janiejszych)
oraz biaych, lecz stosunki liczbowe przedstawiay si niejednakowo
w poszczególnych linjach: w pierwszej rozszczepienie zblia si do sto-
sunku 3 : 1 z lekk przewag rolin zielono kwitncych, lecz odchylenie
ley w granicach bdu redniego (8). W dwóch nastpnych linjach od-
chylenie jest wiksze; ostatnia za linja daje stosunek, zbliony do
stosunku genetycznego 15 : 1.

Linja 3/34 skadaa si z dwudziestu osobników o kwiatach zielo-

nych, ciemniejszych i janiejszych, oraz piciu biao kwitncych ro-
lin, co daje stosunek barwnych do biaych ^ 3.2 : 0,8 zamiast
3 + 0.34 : 1 + 0,34.

Linja 21/32 skadaa si ze stu pitnastu rolin o kwiatach zielo-

nych, oraz 19 rolin o kwiatach biaych, co daje stosunek barwnych
do biaych = 3,43 : 0,57 zamiast 3 + 0,17 : 1 +0.17.

Linja 13/54 skadaa si z 65 rolin zielono kwitncych i 13 bia-

o kwitncych, co daje stosunek barwnych do biaych — 3.34 ; 0.66
zamiast 3 i- 0,24 : 1 + 0,24.
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Linja 1 38 skadaa si z 37 osobników o kwiatach zielonyci

i 3 rolin o kwiatach biaych, co daje stosunek barwnych do biaych=

14,8 : 1,2 zamiast 15 + 0,54 : 1 +0,54.

Jeliby liczby, przytoczone powyej miay da si sprowadzi do

prostych stosunków mendlowania 3 : 1, lub przy dwóch czynnikach

kumulatywnych, warunkujcych wystpowanie chlorofilu — do stosunku

15 ; 1. niezrozumiaym pozostaje fakt, e w innych linjach, w któ-

rych zachodzi nieraz bardzo zoone rozszczepienie barwików antocjano-

wych, odchylenie od liczb teoretycznych jest bardzo mae nawet tam,

gdzie operujemy stosunkowo niewielk iloci osobników, tutaj za
obserwujemy w linjach 21 32 oraz 13/54, przewag rolin o kwiatach

zielonych nie lec w granicach bdu redniego, gdy chcemy spro-

wadzi liczby dowiadczalne do stosunku 3:1. Czwarta linja, gdzie

rozszczepienie zblia si wyranie do teoretycznego stosunku 15 : 1

(37 : 3, zamiast 37,5 : 2,5), tego nadmiaru zielono kwitncych

rolin w stosunku do biaokwitncych nie wykazuje. Nadto

barwa kwiatów osobnika F2 Ns 1 nie bya wcale intensywniejsza,

ni roliny Na 3 z tego pokolenia, a wic wyjanienie rozszczepienia

w F^ gr dwóch par czynników w pierwszym przypadku, za jednej

pary czynników w drugim, nie byoby wystarczajce.

Ju East (5) krzyujc N. Laiigsdorffii z N. alata stwierdza

stay nadmiar rolin zielono kwitncych w porównaniu z biao kwit-

ncemi przy rozszczepieniu drugiego pokolenia mieszaców. Wpraw-

dzie czsto stosunek zblia si do teoretycznego 3:1, lecz ilo zie-

lono kwitncych rolin stale — raz znaczniej, to znów w sabszym

stopniu — przekracza liczb 3. East podaje liczby, dotyczce piciu

linji drugiego i trzeciego pokolenia mieszaców. Otrzyma on w pierw-

szej linji 196 zielono kwitncych na 61 biaych, co daje stosunek

3 : 1; w drugiej linji wystpio 50 zielono kwitncych na 15 biao

kwitncych, co daje stosunek 3,07 : 0,93; w trzeciej linji ukazao si

57 zielono kwitncych na 15 biao kwitncych (stosunek 3,18 : 0,82);

w czwartej 112 zielono kwitncych na 29 biao kwitncych (stosunek

3,17 : 0,83); w pitej wreszcie 70 zielono kwitncych na 6 biao kwit-

ncych (stosunek 3,68 : 0,32).

Podajc otrzymane liczby, nie wyjania East przyczyny, warun-

kujcej stay nadmiar rolin zielonokwitncych, stwierdza tylko, i
„this constant excess of yellows leads one to suspect complications"

(str. 318).

Mojem zdaniem, stosunek zbliajcy si pozornie do teoretycz-

nego 3 : 1 w istocie nie jest wcale taki prosty. W linjach tych mamy
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przypuszczalnie dwa czynniki genetyczne o podobnem dziaaniu, z któ-

rych kady z osobna wywouje w koronie zielon barw o sabem nat-
eniu, gdy za s jednoczenie obecne w zygocie, barwa korony jest

bardziej intensywna. Czynniki te, Z, i Z,, zawarte s ieterozygotycz-

nie w rolinach F./, to przypuszczenie potwierdza fakt, e w llnjach

F-^ wystpuj biao-kwitnce zygoty. Jednake oba te czynniki nie

przekazuj si niezalenie jeden od drugiego, gdy w takim razie

stosunek zielono-kwitncych rolin do biao-kwitncych powlnienby wy-

nosi 15: 1. Przypuszczalnie oba geny w mowie bdce Z^ I /.,

znajduj si w jednym chromozomie, za odpowiadajce

im allelomorfy .z^ Z2 — le w drugim chromozomie. Zjawisko wymia-

ny, nazwane przez Morgan'a (18) crossln(j-over zachodzi tutaj tylko

czasami, czciej znacznie chromozomy nie wymieniaj swoich czci
skadowych.

Jeli nierozczno czynników (linkage) ma miejsce trzy razy

czciej, ni (rossing-over, wówczas na osiem tworzcych si gamet

spotykamy 3 Z^ Z^, 1 Z^ z^, 1 z^ Z^. 'S z^ z^. Przy 64 kombinacjach

otrzymujemy w sumie 55 zygot, posiadajcych oba czynniki barwy

zielonej, lub te jeden, 9 za nie zawierajcych ani Z^ ani Z^, a za-

tem biao-kwitncych. Daje nam to stosunek 3,43 : 0,57, otrzymany

istotnie w linji 21/32 trzeciego pokolenia.

Jeli linkage ma miejsce pi razy czciej, ni crossing-over,

otrzymujemy na 12 tworzcych si gamet 5 Z^ Z^, 1 Z^^ z^, 1 ^i Z^,

5 z^ Z2. Przy 144 kombinacjach wystpuje 119 rolin, posiadajcych

bd oba czynniki Zy Z^, bd te jeden z nich, oraz 25 zygot biao

kwitncych o skadzie genetycznym z^ z^ z^ z^. Daje nam to stosunek

3,23 : 0,77, zbliony do stosunku 3,33 : 0,66, otrzymanego w linji 13 54

trzeciego pokolenia.

Jeli wreszcie linhagr ma miejsce siedem razy czciej, ni

(rosiiiiig-over, otrzymujemy serj z 16 gamet: 7 Z^ Z.,, 1 Z^ z.^,

1 Zy Z^, 7 4"! z^- Wówczas na powstajcych 256 kombinacji, 207 po-

siada oba czynniki Z^ Z2, lub te jeden z nich tylko; takie ro-

liny kwitn zielono, za 49 rolin o wzorze ,r, .:, To -2 kwitnie bia-

o. Daje to stosunek 3,2 : 0,8, znaleziony w rozszczepieniu linji 3'34.

Liczby, podane przez E a s t a, jako wicej jeszcze zbliajce si

do stosunku 3 : 1, ka domyla si rzadziej jeszcze zachodzcego

zjawiska crossmg-over. Czysty stosunek 3 : 1 wystpiby tylko wów-

czas, gdyby wymiana czynników w chromozomach nie miaa wogóle

miejsca. Powysze uzasadnienie rozszczepie w F^, odnoszce si do

pierwszych trzech linji osobników o kwiatach zielonych, opiera si na
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przypuszczeniu, e oba czynniki Z^ i Z^ znajduj si w jednym chro-

mozomie, za "^ i Z2—w drugim. Taka zygota powstaa podczas cze-
nia si komórek rozrodczyci roliny jPj prawdopodobnie przez spotka-

nie gamety Zy Z^ z gamet z-^ z^. Inaczej jednak przedstawia si rozszcze-

pienie w potomstwie roliny, która powstaa drog poczenia gamety

Z^ Z2 z gamet z^ Z^. Ju zaznaczyam wyej, e gamety takie mog
si tworzy — cho rzadziej, ni gamety zawierajce oba allelomorfy

pozytywne, wzgldnie oba negatywne, gdy powstaj one naskutek procesu

crossing-over. Dziki niemu czynniki Z^ ^2 zostaj zczone w jednym

chromozomie, za czynniki z-^ Z^ wchodz w skad drugiego. Tak zbu-

dowana zygota, cho posiada przypuszczalnie taki sam wzór genetyczny,

co poprzednio omawiane roliny, róni si od nich jednak rozmieszcze-

niem w chromozomach czynników barwy zielonej. Gdyby w zygocie,

posiadajcej chromozomy Z^ z^, oraz z-^ Z^, przy tworzeniu si gamet

nie zachodzio zjawisko crossing'Over, wówczas potomstwo jej powin-

noby si skada z samych osobników o zielonych kwiatach, jednako-

wej barwy w przyblieniu; z poród nich poowa byaby heterozygo-

tami, o skadzie Z^ z^ Z^ z^, poowa za — homozygotami o skadzie

Z^ Z^ z^ Z2, oraz z^ z^ Z.^ Z^- Jednake w chromozomach, powstaych

naskutek procesu crossing-over niema tak silnego przycigania

allelomorfu pozytywnego z negatywnym, gdy w potomstwie linji 1/38

ukazuj si trzy osobniki biao kwitnce na 37 zielono kwitncych.

Gdyby równie czsto zachodzi proces crossing-over, jak i linkage,

gamety czterech typów (tj. Z^ Z^, Z^ z^, z^ Z^, z^ z<^ tworzyyby si

w równej liczbie i na 16 kombinacji w i^g, jedna rolina tylko o ska-

dzie ZyZ-^ 0, z^ byaby pozbawiona zielonego barwika w kwiatach.

Temu stosunkowi zielono-kwitncych do biao-kwitncych rolin od-

powiada rozszczepienie, otrzymane w linji 1/38. Niewielka liczba osob-

ników i^3 (zaledwie 40 rolin) nie pozwala jednak twierdzi z ca sta-

nowczoci, e istotnie wszystkie typy gamet tworz si w liczbie jedna-

kowej; im rzadziej jednak miaby miejsce proces crossing-over, tem

rzadziej wystpowaaby te w stosunku do zielonej, biaa barwa kwiatu.

X. Potomstwo osobnika F2 o kwiatach „herbacianych".

W drugiem pokoleniu mieszaców pojawio si kilka rolin, któ-

rych zabarwienie korony nie pozwalao goem okiem rozróni wyst-
pujcych w niej barwików. Byy to roliny o kwiatach bronzowych

(Tabl. IX Fig. 19), oraz herbacianych (Tabl. IX Fig. 17). Przy badaniu pod

mikroskopem skrawka korony, barwa bronzowa okazaa si kombinacj

ziarn chlorofilu z intensywnie zabarwionym czerwono i fioletowo so-
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kiem komórkowym. Mozajkowe rozmieszczenie ziarn chlorofilu I obu bar-

wików antocjanowych w tkance kwiatu sprawia, e barwa korony jest

wszdzie w przyblieniu jednostajn. Rolina, w mowie bdca, nie moga
by poddana analizie genetycznej, gdy okazaa si cakowicie bezpodn.

Barwa kwiatu „herbaciana", która wystpia w drugiej rolinie,

nie jest równie wywoana przez jaki specjalny barwik, ukryty

w jednej z form rodzicielskich; byia ona równie poddana ba-

daniu mikroskopowemu, które ustalio, e nowa barwa korony powsta-

a jako kombinacja osabionego barwika zielonego, pochodzcego od

X. Laiffsdorffil, z róowym (blado-czerwonym), oraz lila (blado-fiole-

towym) barwikiem soku komórkowego. Na skrawkach widzimy, e
ziarna chlorofilu, wystpujce niezbyt licznie na caej gruboci korony,

grupuj si najobficiej w rodkowej czci tkanki, za ku obu powierz-

chniom— wewntrznej i zewntrznej— liczba ich si zmniejsza. Sok

niektórych komórek bliej zewntrznej powierzchni, oraz do poowy
gruboci korony ma odcie blado-róowy, za bliej wewntrznej po-

wierzchni rozrzucone s komórki, posiadajce barw blado-lila; oba

barwiki antocjanowe jednak s bardzo silnie rozcieczone, wikszo
komórek tkanki nie posiada wogóle soku barwnego.

Rolina o kwiatach „herbacianych", oznaczona w F., jako N? 23,-

zostaa rozmnoona przez samozapylenie i daa w F-^ (linja 23/33)

rozszczepienie na nastpujce fenotypy:

1) Wystpio 29 osobników o kwiatach „herbacianych", mniej

wicej zblionych do roliny F^,

2) 13 osobników zielono kwitncych o janiejszych lub ciemniej-

szych koronach, oraz

3) 8 osobników o kwiatach róowo-lila, lub blado-lila o czys-

tym tonie wewntrz, na wyranem zielonem podou, widocznem od

strony zewntrznej korony.

Dla wyjanienia, drog jakiego rozszczepienia pojawiy si wy-

mienione typy osobników, oraz dla uzasadnienia stosunków liczbowych,

musimy przyj, e rolina i*\ bya heterozygot w stosunku do obu

czynników barwików antocjanowych, a wic w stosunku do czynnika F,

wywoujcego barw fioletow, oraz czynnika C. zmieniajcego j na

czerwon. Oba te czynniki jednak warunkuj intensywn barw tylko

w obecnoci czynników I^ i L, które nie wystpuj w caej

omawianej linji 23/33. Dlatego te gen i^ wywouje tylko barw blado-

lila, a gen C blad róowo-lila barw soku komórkowego. Prócz

tych dwóch czynników, warunkujcych wystpowanie barwików

antocjanowych, istnieje w rolinie F^ inny jeszcze czynnik barwy
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kwiatu, mianowicie czynnik, warunkujcy barw zielon (wystpo-

wanie ziarn chlorofilu) w koronie. Ziarna chlorofilu obecne s w ko-

ronie kwiatów „herbacianych", oraz w koronie kwiatów zielo-

nych. Ta ostatnia grupa, obejmujca 13 osobników, nie jest jednoli-

ta: pomidzy nimi dziesi posiada kwiaty o barwie nieco janiejszej

od Nicotiana Langsdorffil (Ns 251—256 Cod de Couleurs) zwaszcza

na wewntrznej powierzchni, za pozostae trzy osobniki maj barw
jasno kremow (Ns 271 Cod de Couleurs); przy badaniu pod mikro-

skopem tych jasnokremowych kwiatów ujawnia si i w nich obecno
ziarn chlorofilu, lecz w bardzo maej iloci. Roliny o zielonych ciem-

niej zabarwionych kwiatach przedstawiaj zapewne zygoty bogatsze

o jeden conajmniej czynnik genetyczny od rolin o kwiatach kremowo-

zielonych. Jak wynika z analizy osobników o kwiatach zielonych, bar-

wa kwiatu wywoana jest tutaj przez dwie grupy czynników kumula-

tywnych

—

Z^ i Z^, z których kada jest przypuszczalnie zlokalizowana

w jednej okolicy chromozomu, dziki czemu skadajce j czynniki nie

ulegaj rozdzieleniu i przekazuj si jako cao. Rolina F^ o kwia-

tach „herbacianych" posiada wic w swoim skadzie trzy czynniki,

wystpujce heterozygotycznie (F, C, Z^ ) oraz czynnik, wzgldnie gru-

p czynników Z^, wywoujcych kremowo-zielon barw kwiatu, a wy-

stpujcych homozygotycznie. Przy rozszczepieniu, zachodzcem
w linji 23/33, bdcej potomstwem roliny 23, wystpuj 64 kom-

binacje nastpujce:

a) 27 zygot posiada wszystkie czynniki F, C, oraz Z, homozy-

gotycznie, lub heterozygotycznie, na podou grupy czynników Z^. Ro-
liny te zatem, o skadzie genetycznym F C Z^ Z<^ maj chlorofil na

caej gruboci tkanki korony, sok czci komórek za posiada zabar-

wienie lila, wzgldnie róowe (niewzmocniony barwik fioletowy

i czerwono-fioletowy), co razem skada si na barw korony „herba-

cian".

h) 9 zygot nastpnych posiada skad genetyczny Fe Z^ Z^', ró-
ni si one od poprzednich tylko brakiem czynnika C, a zatem wyst-
puje tu w kwiatach na zielonem podou z obu stron tylko barwik lila

(blado-fioletowy); jednake wobec bardzo silnego rozcieczenia, w ja-

kim barwik ten wystpuje, trudno jest odróni ich kwiaty od kwiatów

rolin kategorji poprzedniej; odcienie s do siebie zblione do tego

stopnia, e dopiero na skrawkach pod mikroskopem moemy skonsta-

towa, i kwiaty jednych posiadaj tylko barwik lila, drugiej za—prócz

niego róowy. Ta kategorja ma zatem równie kwiaty „herba-

ciane".
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() 9 nastpnych zygot posiada skad genetyczny F C z^ Z^, nie

zawieraj one zatem grupy czynników Z,, lecz tylko kremowe podo-

e Zn W obecnoci obu czynników barwików antocjanowyci. Pomimo
wielkiego rozcieczenia tyci barwików, mog one na stronie wewn-
trznej korony przykry podoe kremowo-zielone, o czem przekonywa

wygld kwiatu w zestawieniu z jego przekrojem, badanym pod mikro-

skopem. Nieliczne ziarna cilorofilu wystpuj na caej gruboci skraw-

ka, cz komórek za obdarzona jest sokiem barwnym — jedne biado-

czerwonym, inne za— blado-lila. Barwa wewntrznej powierzcinl tyci

kwiatów jest róowo-lila, na zewntrznej za widoczny jest— prócz

barwików antocjanowyci, równie i cilorofil.

d) 9 dalszychi rolin posiada skad genetyczny f (' Z^ Z^, czyli

brak im genu F, który jest czynnikiem, koniecznym dla rozwoju bar-

wików antocjanowyci. Pomimo zatem obecnoci genu C, kwiaty rolin

tyci s zielone.

e) 3 dalsze roljny posiadaj skad genetyczny f c Z, Zj," wskutek

braku genów barwików antocjanowyci, a obecnoci czynników Z, i Z.^,

kwiaty rolin tych s równie zielone.

f} nastpne trzy zygoty posiadaj skad genetyczny F c z^ Z2, ma-

j zatem, prócz kremowego podoa, tylko gen barwy fioletowej F.

Barwik ten przykrywa blado-kremowe podoe, dziki czemu kwiaty

rolin tych s blado-lila; podobnie, jak i w poprzednio omawianej ka-

tegorji h) na skrawkach, badanych pod mikroskopem, daje si stwier-

dzi obecno ziarn chlorofilu na caej gruboci korony.

[}) dalsze 3 zygoty posiadaj skad genetyczny f (' z^ Z2, maj
zatem z omawianych czynników, prócz zawartej we wszystkich kombi-

nacjach grupy czynników Z2, jeden tylko allelomorf pozytywny (', który

nie moe si ujawni z powodu nieobecnoci genu F. Ujawnia si wic

w tych zygotach tylko homozygotyczny czynnik Z2, podobnie, jak

w ostatniej kategorji.

h) 1 rolina, posiadajca skad genetyczny fcz^Z^, której kwia-

ty s b 1 a d o-k r e m o w o-z i e 1 o n e (Tabl. IX Fig. 20).

Osiem tych kategorji zgrupowa si daje wedug fenotypów w spo-

sób nastpujcy:

Kategorje a i /; obejmuj 27-|-9=óVj osobników o kwiatach „her-

bacianych".

Kategorje < i f obejmuj 9-\-2>=12 osobników o kwiatach róo-

wo-lila, lub lila, na kremowem podou.

Kategorje d i e obejmuj 9 -f 3 = i^ osobników o kwiatach

zielonych.
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Kategorje // i h obejmuj 3-{-\^4 osobniki o kwiatach kremo-

wo-zielonych.

Liczby dowiadczalne wykazuj zgodno z teoretycznie wyliczo-

nemi dla powyszego stosunku, jak wynika z tabeli VI.

W zwizku z opisanem poprzednio rozszczepenieni, zachodzcem

w poszczególnych linjach osobników o kwiatach zielonych, naley

jeszcze doda sów par dla uzasadnienia wystpujcego w omawianej

linji 23/33 stosunku pomidzy zielono, a kremowo-zielono kwitncemi

zygotami. Pominwszy czynniki barwików antocjanowych, moemy spro-

wadzi rónice midzy osobnikami linji 23/33 do obecnoci, lub nieobec-

noci Z^ w zygocie. Pierwsze dwie kategorje tabeli VI obejmuj

zygoty, posiadajce ten czynnik, w drugich dwóch kategorjach

jest on nieobecny. Stosunek liczbowy pierwszych do drugich jest

T A B E L A VI.

N2 linji

JnT" de la ligne



XI, Potomstwo osobnika F^ o kwiatach czerwonych wewntrz,
a zielonych zewntrz.

Oznaczony, jako Ns 5, osobnik drugiego pokolenia mieszaców
posiada nastpujce rozmieszczenie barwików w kwiatach: wewntrzna
powierzchnia korony czerwono-ceglasta (N? 42 Cod de Couleurs),

zewntrzna — zielona z drobniutkiemi rdzawemi plameczkami koo
nerwów (Tabl. VIII Fig. 4). Badajc przekrój korony pod mikroskopem,

stwierdziam, e barwiki rozmieszczone s w kwiecie w sposób nast-

pujcy: naskórek wewntrznej powierzchni, zoony z komórek ksztatu

krótkich, pkatych buteleczek, posiada sok zabarwiony intensywnie

ciemno-karminowo, lub rzadziej — fioletowo. Drobne grupy komórek

o soku barwnym spotykamy niekiedy w pobliu zewntrznej powierzchni

korony, lecz s one bardzo nieliczne; tworz one w pobliu nerwów

wspomniane wyej plameczki. Zreszt na caej gruboci skrawka ni-

gdzie wicej komórki nie posiadaj soku barwnego. Bezporednio pod

naskórkiem wewntrznej powierzchni widzimy komórki, posiadajce

ziarna chlorofilu. Komórki te zajmuj ca grubo skrawka, sigajc a do

naskórka zewntrznej powierzchni korony. Dziki obecnoci tego bar-

wika zielonego tu pod naskórkiem, wewntrzna powierzchnia korony

nie wydaje si czerwono-fioletowa, pomimo obecnoci barwika fioleto-

wego w niektórych komórkach, lecz otrzymuje odcie czerwono-ceglasty.

Osobniki trzeciego pokolenia mieszaców, otrzymane drog samo-

zapylenia roliny M 5, posiaday wszystkie bez wyjtku zewntrzn
powierzchni kwiatu zabarwion zielono, a wic czynnik — wzgldnie

grupa czynników (jak zaznaczyam przy omawianiu potomstwa rolin

o kwiatach zielonych), wywoujcych t cech, wystpowaa w roli-

nie F^ homozygotycznie. Jednake w linjach, omawianych poprzednio,

gdy wystpoway roliny o kwiatach zielonych, korony ich posiaday

zawsze jednakowe zabarwienie z obu stron; natomiast w potomstwie

roliny N? 5, oznaczonem jako linja 5 57, wystpuje jedna rolina o kwia-

tach biaych wewntrz, przy normalnem zabarwieniu zielonem zewn-

trznej powierzchni korony. Nasuwa to przypuszczenie, e istotnie zie-

lona barwa kwiatu nie 'jest wywoana przez pojedynczy gen Z, wzgld-

nie Z^ , lecz e kady z tych symboli odpowiada tu grupie czynników,

które mog by przekazywane cznie (o ile wystpuj w jednym chro-

mozomie). W poprzednio opisywanych linjach kada z takich grup

czynników bya przekazywana tak, jak pojedynczy czynnik, w llnji za
5 57 zachodzi rozszczepienie, dziki któremu wyodrbniaj si jedno-

stki genetyczne, warunkujce wystpowanie zielonej barwy bd tylko

na zewntrznej powierzchni korony, bd te obustronnie. Natomiast nie
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spotykamy nigdy osobników o kwiatach zabarwionych zielono wewntrz,

a biaych zewntrz; jeH zielone zabarwienie wystpuje na powierzchni

wewntrznej, musi ono te by obecne i zewntrz. Ten fakt zdaje si

przemawia za przypuszczeniem, e w grupie Z-^ jeden z czynników

(^) wywouje barw zielon na zewntrznej powierzchni kwiatu, drugi

za (W) w obecnoci pierwszego rozprzestrzenia go i na we-

wntrzn powierzchni korony. Chocia najczciej oba te czynniki (two-

rzce razem grup Z^} wystpuj cznie, tj. w jednym chromozomie

i zapewne obok siebie, to -jednak zrzadka mog, widocznie naskutek

crossing-over, ulec rozdzieleniu. Rolina K2 5, posiadajca w swoim

skadzie pierwszy czynnik (E) homozygotycznie, drugi za (W) hete-

rozygotycznie. musiaa zapewne powsta ze zlania si dwóch gamet,

z których jedna zawieraa chromozom z czynnikami EW (= ca
grup Z^), druga za — chromozom z czynnikami Eiv. Przy tworze-

niu gamet i nastpujcem w rolinie N2 5 samozapyleniu, na cztery

kombinacje powstaje jedna o skadzie EEww. Jest to wanie rolina

o kwiatach blado-zielonych zewntrz, a biaych wewntrz. Pozostae

trzy czwarte potomstwa maj barwik zielony rozmieszczony obustronnie.

Oprócz czynników, warunkujcych obecno ziarn chlorofilu w ko-

ronie, rolina E^ musiaa zawiera w swoim skadzie genetycznym

równie czynniki, warunkujce wystpowanie barwików antocjanowych

w kwiecie. Barwa czerwono-fioletowa rozmieszczona jest w koronie

roliny E^ tylko od strony wewntrznej w naskórku; w caej linji

5/57, o ile rolina posiada wogóle antocjan w kwiecie — jest on za-

wsze zlokalizowany w tej samej warstwie korony. Czynnik, rozmie-

szczajcy barwiki antocjanowe w naskórku, wystpuje tu wic homo-

zygotycznie, mendluj za czynniki, warunkujce barw kwiatu.

Z nich czynnik E, wywoujcy fioletow barw korony i b-
dcy niezodnem podoem dla czynnika C, zmieniajcego j w czer-

won, zawarty by heterozygotycznie w rolinie E^, gdy rozszczepie-

nie jej potomstwa wykazuje okoo ^j^ osobników o kwiatach z barwi-

kiem antocjanowym, ^/\ za — bez niego. Ten barwik antocjanowy

jest jednak we wszystkich rolinach, w których wogóle wystpuje,

zawsze barwikiem czerwono-foetowym, co wskazuje, e czynnik G
zawarty by w caej linji homozygotycznie, i ujawnia si wszdzie tam,

gdzie jest podoe E. Nadto przypuszczam tutaj rozszczepienie

dotyczce czynnika, wzgldnie czynników, wywoujcych intensywne

zabarwienie korony, gdy cz rolin posiada zabarwienie kwiatów

jaskrawe, cz za — blade. Barwa jaskrawych kwiatów jest zbyt

intensywna, aby moga by wywoana obecnoci jednego tylko z obu
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czynników /j /j, jednake rozszczepienie rolin o jaskrawych i bla-

dych kwiatach nastpuje w stosunku 3:1. S wiec dwie ewentual-

noci: albo jeden z czynników intensywnoci zawarty jest homozygo-

tycznie w caej linji, albo te, co wydaje mi si prawdopodobniejsze,

oba czynniki intensywnoci wystpuj heterozygotycznie, ale oba w jed-

nym chromozomie, a przy braku wymiany (Ihikaf/e) dziedzicz si ra-

zem, jak jeden czynnik. Dziki temu otrzymujemy wyej zanotowany

stosunek 3:1.

W linji 5/57 mamy zatem 3 pary czynników mendlujcych, przy

traktowaniu obu czynników () jako jedn genetyczn jednostk,

co daje nam 64 moliwe kombinacje, które moemy zgrupowa w na-

stpujce kategorje:

a) 27 rolin posiada wszystkie trzy allelomorfy pozytywne

(W F I^I^) oprócz tych, które wystpuj homozygotycznie w caej linji

(czynniki E i C); zygoty te wic. o skadzie KWFCI^^, maj obu-

stronnie w koronie chlorofil, przykryty na powierzchni wewntrznej

barwikiem czerwono-fioletowym. Dziki obecnoci chlorofilu tu pod

naskórkiem, powierzchnia wewntrzna posiada odcie ceglasty, czyli

te zygoty wygldem odpowiadaj rolinie F^

.

b) 9 rolin posiada skad genetyczny E iv F C I^l2. W zygotach

tych, dziki nieobecnoci czynnika W, rozmieszczajcego zielony bar-

wik na wewntrznej stronie kwiatu, zawarty w naskórku sok barw-

ny ujawnia swój waciwy kolor czerwono-fioletowy. Rónica pomidzy

t, a poprzedni kategorj zaznacza si nie zawsze jednakowo wyranie.

c) 9 rolin posiada skad genetyczny E W f G I1I2. Dziki nie-

obecnoci czynnika F kwiaty pozbawione s barwika antocjanowego,

poniewa za czynnik W jest obecny, chlorofil wystpuje na obu stro-

nach korony, wic kwiaty takie s zielone. Czynniki ('
\ /, /j

w tym skadzie genetycznym ujawni si nie mog.

d) 9 rolin posiada skad genetyczny E W F C f\ z^' Kwiaty ich

posiadaj obustronnie barwik zielony, oraz na stronie wewntrznej bar-

wik czerwono-fioletowy, lecz o sabem nateniu, dziki nieobecnoci

grupy czynników intensywnoci barwy (Tabl. VIII Fig. 8).

e) 3 roliny zawieraj czynniki E W f C ij,^. Kwiaty ich s obu-

stronnie zielone, dziki obecnoci czynników EW, a barwiki anto-

cjanowe w koronie nieobecne, gdy brak czynnika F.

f) 3 roliny o skadzie E w F (' f\i., maj korony zewntrz zielo-

ne, a wewntrz wystpuje zabarwienie czerwono-fioletowe, lecz sabe,

dziki nieobecnoci /, I.,.
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g) 3 roliny o skadzie Eiufcl^ posiadaj chlorofil tylko

w zewntrznej czci korony, na stronie wewntrznej za nie wystpuj

barwiki antocjanowe dziki nieobecnoci F, a wic kwiaty takie s
biae wewntrz, a zielone zewntrz.

h) 1 rolina o skadzie genetycznym EwfCi^i^, posiada jak

zygoty poprzedniej kategorji na stronie zewntrznej korony clilorofil,

a nie ma allelomorfów pozytywnych, mogcych warunkowa wystpo-

wanie barwików antocjanowych na stronie wewntrznej. Kwiaty jej

wic s biae wewntrz, a zielone zewntrz (Tabl. IX Fig. 23).

Wymienione powyej kategorje daj si zgrupowa wedug fene-

typów w sposób nastpujcy:

1) kategorje a i h obejmuj 27
-f- 9= 56' rolin o kwiatach zie-

lonych zewntrz, a czerwonych wewntrz.

2) kategorje c i e obejmuj 9-\-2>=^12 rolin o kwiatach zielo-

nych zewntrz i wewntrz.

3) kategorje d i / obejmuj 9 A- 2 = 12 rolin o kwiatach zie-

lonych zewntrz, a z bladym barwikiem czerwono-fioletowym wewntrz.

4) kategorje // i h obejmuj 3 -j- 1 = ^ roliny o kwiatach zielo-

nych zewntrz, a biaych wewntrz.

Rozszczepienie linji 5/57 zgodne jest z przewidywaniami, opar-

temi na przypuszczalnym wzorze genetycznym roliny Ns 5, okrelonym

jako EE Ww Ff CG Ijl^i^i^. Liczby, otrzymane w linji tej, przedsta-

wione s na tabeli VII w zestawieniu z liczbami teoretycznemi.

TABELA VII.

J\"» linji

(J\2 de la ligne)



Couleurs) i brzeg powierzchni zewntrznej tej samej barwy; zabar-

wienie to siga mniej wicej do poowy lejkowato rozchylonej czci
górnej korony, za pozostaa cz powierzchni zewntrznej, oraz

piercie i rurka, s jasno-zielone (Tablica VIII Fig, 6).

Rolina Ns 15 zostaa rozmnoona przez samozapylenie; potom-

stwo jej skadao si z dwóch linji, z których kada pochodzia z na-

sion innego owocu. Podno roliny F^ n^^ bya cakowita przy sa-

mozapyleniu, to te pierwsza linja skadaa si z 42, druga

za tylko z 34 rolin. W linjach tych, oznaczonych N? 15/24, oraz

15/60, nastpio zoone bardzo rozszczepienie i pojawiy si liczne

formy nowe wskutek kombinacji cech mendlujcych.

W obu linjach rozszczepienie byo jednakowe; pojawia si tu

jednak tak wielka ilo typów, e przy maej liczbie osobników jedna

z najrzadziej wystpujcych form, która w drugiej linji bya obecna,

w linji pierwszej nie ukazaa si wcale. Wystpiy tu mianowicie ro-

liny o nastpujcych kwiatach: 1) ciemno-purpurowych wewntrz, pó-

zabarwionych zewntrz, jak kwiaty Fj; 2) ciemno-fioletowych wew-

ntrz, pózabarwionych zewntrz; 3) ciemno-purpurowych wewntrz,

zielonych zewntrz; 4) czerwonych wewntrz, biaych zewntrz; 5)

fioletowych wewntrz, zielonych zewntrz (Tabl. IX Fig. 13); 6) fioleto-

wych wewntrz, biaych zewntrz (Tabl. IX Fig. 12); 7) zielonych z obu

stron; 8) zielonych ze ladami barwików antocjanowych w koronie;

9) biaych czystych; 10) biaych ze ladami barwików antocjanowych.

Wystpienie tylu rónych form daje si wyjani mendlowanlem

czynników nastpujcych:

Genu barwy fioletowej F,

Genu C, zmieniajcego barw fioletow na czerwon,

Genów, rozmieszczajcych barwiki antocjanowe: jest ich przy-

puszczalnie dwa: pierwszy z nich (P) rozmieszcza barwik czerwony,

lub fioletowy, na wewntrznej powierzchni korony w naskórku,
podobnie, jak w opisanej poprzednio linji 5/57; drugi za czynnik (R)

rozmieszcza te barwiki równie po stronie wewntrznej kwiatu, lecz

w gbszych warstwach (w komórkach mikiszowych), podczas gdy

komórki naskórka pozostaj niezabarwione. Rónica pomidzy kwiata-

mi o skadzie Pr, a kwiatami o skadzie pR, daje si stwierdzi tylko

na skrawkach mikroskopowych, gdy w odcieniu samym barwy kwiatu

uchwyci jej nie mona. Jeli za oba te czynniki zcz si w jednej

zygocie w obecnoci czynnika F, zabarwienie wewntrznej powierzchni

przebija na zewntrz tam, gdzie grubo korony jest najmniejsza, t. j.

w górnej czci; powstaj wtedy kwiaty pózabarwione zewntrz, barw-
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ne wewntrz, jak rolina i^, ^ ^^- Zabarwienie poowiczne wic,

wystpujce na zewntrznej powierzchni korony, jest wywoane wspó-

dziaaniem dwóch genów P i R. z których kady oddzielnie lokalizuje

barwik soku komórkowego w innej tkance strony wewntrznej kwiatu.

W razie nieobecnoci obu tych czynników, jeli zygota posiada geny

barwików antocjanowych, wówczas obecno ich zaznacza si tylko

w postaci ladów zabarwienia, wystpujcych po brzegach korony.

Ogóem jeli czynnik F (wzgldnie F i Cj jest obecny w zygotach,

na 16 kombinacji przypada 9, posiadajcych kwiaty zabarwione wew-

ntrz, a póJbarwne zewntrz; rolin o kwiatach barwnych tylko wew-

ntrz mamy 6 (S-j-S), za jedna rolina posiada niewyrane lady

zabarwienia, gdy z powodu nieobecnoci obu czynników rozmieszcza-

jcych, czynnik F nie moe wywoa normalnego zabarwienia fioleto-

wego korony kwiatowej. Prócz wyej wymienionych czynników wyst-

puje tu grupa genów, wywoujcych zielon barw korony. Grupa Z^,

rozdzielona w linji 5/57 na drobniejsze jednostki genetyczne prze-

kazujce si niezalenie, tutaj znów wystpuje, jako cao, dajc

z allelomorfem swoim — koron niezabarwion zielono, proste roz-

szczepienie.

Dziaanie tej grupy czynników ujawnia si w caej peni w nie-

obecnoci genów barwików antocjanowych, które mniej lub wicej

przykrywaj chlorofil i tylko otrzymuj w jego obecnoci odcie wicej

purpurowy. Jeli kwiaty takie s zabarwione czerwono, lub fioletowo

z obu stron, barwik zielony moe zosta wykryty tylko przy pomocy

mikroskopowego badania skrawków korony.

W razie nieobecnoci w zygocie genu F, oraz grupy Z^, aden

inny czynnik samodzielnie ujawni si nie moe, to te takie roliny

kwitn biao.

Czynniki intensywnoci barwy I^ ig wystpuj zapewne homozy-

gotycznie w tej linji, gdy we wszystkich rolinach, posiadajcych

wogóle barwiki antocjanowe na wewntrznej powierzchni korony, wy-

stpujce zabarwienie jest intensywne.

Mamy zatem w obu linjach omawianych pi niezalenie men-

dlujcych jednostek genetycznych. Da one powinny w potomstwie ro-

liny N2 15 a 1024 kombinacje, zgodnie z formu (2")-; liczba prze-

widywanych fenotypów przy piciu parach cech mendlujcych jest 32.

. Z czynników wymienionych jednak nie wszystkie mog si ujawni

samodzielnie; istniej pewne stosunki wspózalenoci i hierarchji czyn-

ników, przyczyniajce si do zjnniejszenia liczby fenotypów do dzie-

siciu tylko. Na 1024 kombinacje wystpuj:
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1) 243 zygoty o skadzie genetycznym F i' P Ji Z^ l^ 1^. Roliny

takie posiadaj ciemno- purpurow wewntrzn powierzchnie korony,

zewntrzn za zabarwion tylko do poowy na zielonem podou, czyli

wygldaj jak rolina F^-

'^) 81 zygot, o skadzie genetycznym F (' I' R z^ 1^ l^, posiada

kwiaty czerwono-fioletowe z barwikiem rozmieszczonym, jak w grupie

poprzedniej. Rónica, dotyczca odcienia barwy czerwonej, wywoana jest

obecnoci w kwiataci poprzedniej grupy cilorofiiu, tutaj nieobecnego.

3) 81 zygot o skadzie genetycznym F C Pr Z^l^ I2; roliny te

posiadaj kwiaty o barwiku cerwono-fioletowym tylko na stronie we-

wntrznej korony w jej naskórku. Zewntrzna powierzchnia korony jest

blado-zielona.

4) 81 zygot o skadzie genetycznym F ('p R Z^l^l.^. Roliny za-

liczone do tej kategorji przedstawiaj ten sam fenotyp, co roliny gru-

py poprzedniej. Rónica skadu polega na tern, e nie wystpuj tu

barwiki antocjanowe w naskórku, lecz w gbszej warstwie korony

pod naskórkiem powierzchni wewntrznej.

')) 81 zygot o skadzie genetycznym F < PR Z^ I^ I2. Roliny

tej grupy odpowiadaj, pod wzgldem barw kwiatów, rolinom kategorji

pierwszej, z t tylko rónic, e barwik soku komórkowego jest fiole-

towy, nie za czerwony, dziki nieobecnoci czynnika ('.

I')) 81 zygot o skadzie genetycznym f C 1^R Z^I^ I2 posiada

kwiaty zielone z obu stron, gdy czynnik F jest nieobecny, a wic
aden inny czynnik z pozostaych nie moe si ujawni, prócz Z^

.

7) 27 zygot o skadzie genetycznym F CPr z^l^I^; kwiaty ta-

kich rolin maj zabarwienie czerwono-fioletowe od strony wewntrz-

nej, a s biae od strony zewntrznej.

8) 27 zygot o skadzie genetycznym FC^JrZj /j , czyli o kwia-

tach zielonych ze ladami barwików antocjanowych w nieobecnoci

czynników P lub R, rozmieszczajcych barw.

U) 27 zygot o skadzie genetycznym F^cpR^\ A ^2- ^^y'' o kwia-

tach fioletowych wewntrz, a zielonych zewntrz.

10) 27 zygot o skadzie genetycznym j r ]' R Z^ l^ J^, czyli

o kwiatach zielonych.

t1) 27 zygot o skadzie genetycznym j
(' p R Z^ l^ 1.,. czyli

o kwiatach zielonych.

P^} 27 zygot o skadzie genetycznym /
(

'

1' r Zf J^ P, czyli

o kwiatach zielonych.

loJ 27 zygot o skadzie genetycznym /
(' PR.~^ /, /,. czyli o kwia-

tach biaych.
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14) 27 zygot o skadzie genetycznym FcPr Z^I^l^, czyli

o kwiatach fioletowych wewntrz, zielonych zewntrz.

lo) 27 zygot o skadzie genetycznym Fe P R z^I^, czyli

o kwiatach fioletowych z obu stron.

10) 27 zygot o skadzie genetycznym F Gp Bz^l^I^ czyli o kwia-

tach czerwono-fioletowych wewntrz, a biaych zewntrz.

17) 9 zygot o skadzie genetycznym F Cpr z^I^I^. czyli o kwia-

tach biaych ze ladami barwika — w nieobecnoci czynników roz-

mieszczajcych go.

18) 9 zygot o skadzie genetycznyhi F c P r z^I^I^, czyli o kwia-

tach fioletowych wewntrz, biaych zewntrz.

19) 9 zygot o skadzie genetycznym Fcp Bz^I^, czyli o kwia-

tach fioletowych wewntrz, biaych zewntrz.

20) 9 zygoto skadzie genetycznym Fcpr Z^L. czyli o kwia-

tach zielonych ze ladami barwika antocjanowego w nieobecnoci

czynników, rozmieszczajcych go.

21) 9 zygot o skadzie genetycznym /" (7^ r ^^ /j /,, czyli o kwia-

tach zielonych.

22) 9 zygot o skadzie genetycznym fcPrZ^I^I^ czyli o kwia-

tach zielonych.

23) 9 zygot o skadzie genetycznym fcpRZ^I^I^, czyli o kwia-

tach zielonych.

24) 9 zygot o skadzie genetycznym fcP Rz^Iyl^, czyli o kwia-

tach biaych.

25) 9 zygot o skadzie genetycznym f CPr z^I^I^, czyli o kwia-

tach biaych.

26) 9 zygot o skadzie genetycznym f Cp Rz^I^I^, czyli o kwia-

tach biaych.

2?) 3 zygoty o skadzie genetycznym Fcprz^ I^, czyli o kwia-

tach biaych ze ladami barwika.

28) 3 zygoty o skadzie genetycznym / Cpr z^I^, czyli o kwia-

tach biaych.

29) 3 zygoty o skadzie genetycznym fcPrz^I^I^, czyli o kwia-

tach biaych.

30) 3 zygoty o skadzie genetycznym f cpRz^I^I^, czyli o kwia-

tach biaych.

31) 3 zygoty o skadzie genetycznym fcprZ^ /, I^, czyli o kwia-

tach zielonych.

32) 1 zygota o skadzie genetycznym fcpr z^I^I^, czyli o kwia-

tach biaych.
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Te wszystkie kategorje daj si zgrupowa wedug fenoty-

pów w sposób nastpujcy:

1) Kategorje / i 2, czyli 243-f- 81 = ,i/5^ roliny posiadaj

kwiaty czerwono-fioletowe wewntrz i zewntrz.

2) Kategorje 3 i 4, czyli 81
-f- 81 = iO*i^ roliny o kwiatach

czerwono-fioletowych wewntrz, zielonych zewntrz.

3) Kategorje o i 15, czyli 81-f27z^iO.S rolin o kwiatach

fioletowych wewntrz i zewntrz.

4) Kategorje 6', 10, II. 12, 21, 22, 23, 31: czyli 81 4-27-j-

27-f 27-f 9-|-9-f-9-f3 = i.9^ roliny o kwiatach zielonych.

5) Kategorje 7\ W, czyli 27 -[- 27 = o-^/ roliny o kwiatach

czerwono-fioletowych wewntrz, biaych zewntrz.

6) Kategorje '^'
i 20, czyli 27 -|- 9= 56' rolin o kwiatach zie-

lonych ze ladanni barwików antocjanowych.

7) Kategorje 9 i 14, czyli 27 -|- 27 =5-^ roliny o kwiatach

fioletowych wewntrz, zielonych zewntrz,

8) Kategorje 13, 24, 25, 26, 2<S, 29, 30 i 32, czyli 27 -|- 9+
9-l-9-f-3-4-3-|-3-fl = 6'^ roliny o kwiatach biaych.

9) Kategorje 17 i 27, czyli 9-\-Z = 12 rolin o kwiatach bia-

ych ze ladami barwików antocjanowych.

10) Kategorje IS i 19, czyli 9-|-9=:-/8 rolin o kwiatach fiole-

towych wewntrz, biaych zewntrz.

Na zasadzie rozumowania powyszego wyjanilimy, w jaki spo-

sób w potomstwie roliny N* 15 moe wystpi w okrelonym stosun-

ku liczbowym dziesi fenotypów i opisalimy ich wygld. W rozszcze-

pieniu, które obserwowaam w linji 15/24, oraz 15/60, ukazay si te

typy rolin w stosunku liczbowym, zgodnym z przewidywanym. Na

tabeli VIII zestawione s liczby, otrzymane w linjach 15 24 i 15/60

w zestawieniu z teoretycznie przewidywanemi dla danej liczby rolin,

oraz ze stosunkiem na 1024 zygoty.

Linja 15/60 bya jeszcze mniej liczna, ni poprzednia, co nie

jest dogodne przy obliczaniu tak zawiego rozszczepienia. Wystpio tu

ogóem rolin 34. Typy w linji tej nie byy jednak opisane tak szcze-

góowo, jak w pierwszej, gdy gówna uwaga zwrócona bya na bar-

wiki antocjanowe. Pomimo to jednak podaj liczby eksperymentalne,

na dowód, e rozszczepienie linji 15/60 byo takie same, jak linji 15/24.

Przy zsumowaniu liczby osobników obu linji otrzymujemy dla po-

szczególnych fenotypów w zestawieniu z przewidywaniami teoretycz-

nemi liczby nastpujce:
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1) Rolin o kwiatach czerwono-fioletowych z obu stron 27,

teoretycznie 24,3.

2) Rolin o kwiatach czerwono-fioletowych wewntrz, zielonych

zewntrz, oraz

3) Rolin o kwiatach czerwono-fioletowych wewntrz, biaych

zewntrz razem 18, teoretycznie 16,1.

4) Rolin o kwiatach fioletowych z obu stron 8, teoretycznie 8,1.

5) Rolin o kwiatach fioletowych wewntrz, zielonych zewntrz,

oraz

6) Rolin o kwiatach fioletowych wewntrz, biaych zewntrz

razenn 5, teoretycznie 6,4.

7) Rolin o kwiatach zielonych z obu stron 14, teoretycznie 14,4.

8) Rolin o k\viatach biaych 4, teoretycznie 4,67.

9) Rolin o kwiatach zielonych ze ladami barwików antocja-

nowych 3, teoretycznie 2,6.

10) Rolin o kwiatach biaych ze ladami barwików antocjano-

wych 2, teoretycznie 0,9.

XIII. Potomstwo roliny F,^ o kwiatach czerwonych z czerwon rurk.

Linja F^, oznaczona Ns 20/46, zostaa otrzynriana drog samoza-

pylenia roliny F.,, odpowiadajcej w przyblieniu zabarwieniem kwia-

tu rolinie Nicotiana Sanderae. Mianowicie kwiaty tej roliny posia-

day czerwono-foletowy barwik, rozprzestrzeniony na obu stronach

korony, nie wyczajc rurki kwiatowej, przyczem powierzchnia zew-

ntrzna i rurka posiaday odcie ceglasty. Z tej roliny jednak trudno

byo otrzyma nasiona, dziki jej nieznacznej podnoci przy samoza-

pyleniu, to te liczba osobników potomnych bya bardzo nieznaczna

i ze wzgldu na do zoone rozszczepienie, w wysokim stopniu nie-

wystarczajca. Wród 18 rolin, stanowicych F^ tego osobnika, wy-

stpiy nastpujce fenotypy. 1) 10 rolin o kwiatach, jak F^ niekiedy

jednak z janiejsz rurk: 2) 2 roliny o kwiatach czerwono-fioletowych

wewntrz, a biaych zewntrz; 3) 2 roliny o kwiatach fioletowych,

barwnych z obu stron; 4) 1 rolina o kwiatach z czerwono-ceglastym

zabarwieniem zewntrznej strony korony wraz z rurk, wewntrznej

za niezabarwionej (biaej) (Tabl. VIII Fig. 11); 5) 3 roliny o kwia-

tach biaych z obu stron. Roliny, posiadajce stron zewntrzn

barwn (niezalenie od tego, czy wewntrzna posiadaa barwik, czy

te bya biaa), miay w tej linji te zawsze rurk zabarwion, albo

intensywnie, albo te tylko ze ladami antocjanu, natomiast roliny

o" zewntrznej powierzchni korony niezabarwionej posiaday te zawsze

rurk zielon.
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Rozszczepienie, które zachodzi w omawianej linji, daje si wy-

jani w zwizku z wyej opisanemi zjawiskami rozszczepienia w in-

nych linjach. Mamy tu przypuszczalnie gr nastpujcych czynników

genetycznych, zawartych heterozygotycznie w F^: 1) czynnika F, wy-

woujcego barw fioletow, 2) czynnika C, zmieniajcego t barw
w czerwon, oraz 3) czynnika N, wywoujcego nalot barwny na zew-

ntrznej powierzchni korony (p. linja 33/35).

Poza tern wystpuj tu jeszcze homozygotycznie czynniki: P roz-

mieszczajcy barwiki antocjanowe w naskórku wewntrznej powierzchni

korony, oraz czynniki, wzmacniajce barw kwiatu I^ \ L^. We wszyst-

kich kwiatach, posiadajcych barwik czerwony, lub fioletowy, jest on

zlokalizowany w naskórku wewntrznej powierzchni; poza tern moe
wystpowa nalot na stronie zewntrznej kwiatu; dziedziczenie tej

cechy zdaje si by zupenie niezalene od czynników, wywoujcych

zabarwienie naskórka wewntrznej powierzchni korony.

Przy mendlowaniu wymienionych wyej trzech par czynników

tworz si 64 kombinacje, przedstawiajce nastpujce kategorje:

1) 27 zygot o skadzie genetycznym F CPN I^— s to osob-

niki o kwiatach czerwonych z rurk zabarwion -^ z wygldu odpo-

wiadajcych N. Sa7iderae, a rónicych .si od nich brakiem barwika

antocjanowego w komórkach mikiszowych strony wewntrznej korony.

^) 9 zygot o skadzie f ('PNI^— s to osobniki o kwiatach

biaych wewntrz (z powodu nieobecnoci F), a zewntrz czerwono-

ceglastych z tak rurk.

5) 9 zygot o skadzie FcPNI^l2— s to osobniki o kwiatach

fioletowych, barwnych z obu stron,

4) 9 zygot o skadzie FCP7iI^l2— s to osobniki o kwiatach

czerwonych wewntrz, a biaych zewntrz.

o) 3 zygoty o skadzie FcPnI^— s to osobniki o koronach

fioletowych wewntrz, a biaych zewntrz.

6) 3 zygoty o skadzie fCPnl^I^— s to osobniki o kwiatach

biaych z obu stron, gdy czynnik (y bez podoa F ujawni si nie

moe.

7) 3 zygoty o skadzie faFNZ,— s to osobniki o kwiatach

biaych wewntrz, a zewntrz czerwono-ceglastych z tak rurk.

8) 1 zygota o skadzie fcPnl^I^— osobnik o kwiatach biaych

wewntrz i zewntrz.

Te kategorje ugrupowa si daj wedug fenotypów w sposób

nastpujcy:

a) kategorja /, czyli 27 osobników o kwiatach, jak N. Sanderae,
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b) kategorje 2 i 7, czyli 9-\-2=12 osobników o kwiatach bia-

ych wewntrz, a czerwono-ceglastych zewntrz,

c) kategorja >, czyli .9 osobników o kwiatach fioletowych,

d) kategorja /, czyli 9 osobników o kwiatach czerwonych wew-
ntrz, a biaych zewntrz,

e) kategorja •>, czyli 3 osobniki o kwiatach fioletowych wewntrz,

a biaych zewntrz,

f) kategorje '> i S, czyli 2>-{-\ = 4 osobniki o kwiatach biaych

z obu stron.

Jak widzimy, zporód przewidzianych fenotypów wystpiy
wszystkie, prócz przedstawicieli najmniej licznie reprezentowanej klasy

5-ej. Ilo ogólna przedstawicieli linji omawianej jest jednak tak nie-

znaczna, e przy tak zoonem rozszczepieniu z koniecznoci odchyle-

nia od przewidzianych teoretycznie liczb musz by stosunkowo due.

Prawdopodobnie jednak rozszczepienie jest w istocie nieco wicej zo-

one, ni opisaam powyej; nie jest wykluczone, e cecha zabarwie-

nia rurki jest wywoana nie przez jeden, ale przez dwa czynniki, gdy
zabarwienie moe wystpowa w postaci nalotu zewntrznej powierz-

chni korony, ze ladami barwika, lub te moe przedstawia si jako

intensywne zabarwienie, widoczne wyranie na rurce korony.

Rozszczepienie w stosunku do cechy zabarwienia rurki byo opi-

sane na str. 62. Wystpio ono w potomstwie osobnika N? 7 drugiego

pokolenia mieszaców i dao si sprowadzi do dziaania jednego

czynnika T, nieobecnego w kwiatach z rurka jasn, posiadajc za-

ledwie lady barwika antocianowego. Maa liczba osobników w oma-

wianej linji N" 20/46 nie daje monoci potv/ierdzenia tego przypusz-

czenia na zasadzie stosunków liczbowych. Jednake rolina o kwia-

tach biaych wewntrz z mocnym nalotem na zewntrznej powierzchni

kcony, oraz na rurce, prawdopodobnie posiada równie czynnik T,

a zatem jej peny skad genetyczny byby f r PN T li 1...

Barwa kwiatów czwartego pokolenia mieszaców.

Dla sprawdzenia susznoci przypuszcze, dotyczcych rozszcze-

pienia w i^3 potomstwa poszczególnych osobników /^ krzyowaam
midzy sob typy F;^, które wystpiy w linjach opisanych. Projektowa-

am kadorazowo te krzyówki, majc na celu ujawnienie pewnych czyn-

ników, utajony&h w tych rolinach. Jako rezultat krzyowa przewidy-

waam wystpowanie pewnych nowych kombinacji, opierajc si na

przypuszczeniach, dotyczcych skadu genetycznego osobników F^. Krzy-
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ówki pomidzy osobnikami F^ miay zatem przewanie charakter

krzyowa syntetycznych i prowadziy etapami do

rekonstrukcji penego genotypu iV\ Sanderae.

I. Synteza kwiatów czerwonych.

Pierwszem zadaniem, jakie sobie postawiam, byo stwierdzenie

dowiadczalne, e czynnik C, zmieniajcy fioletow barw kwiatów

w czerwon, moe by utajony w rolinach o kwiatach biaych. Zao-

enie to poprzednio posuyo mi za punkt wyjcia dla zrozumienia

rozszczepie, zachodzcych w i^g w linjach 2/43, 2/49, 2/30 oraz 22/28.

Aby dowie obecnoci takiego czynnika, wybieraam biao-kwitnce ro-

liny z wyej wymienionych linji i krzyowaam je z rolinami fioletowo-

kwitncemi, pochodzcemi z takich linji ^"3, w których wogóle
c z e r w o n o-k w i t n c e osobniki wcale nie wystpoway.
Przy spotkaniu w zygocie czynnika barwy fioletowej F (obecnego

w kadej fioletowo-kwitncej rolinie) z czynnikiem (', utajonym w bialo-

kwitncym osobniku, powinno wystpi czerwone zabarwienie korony.

Krzyówki te, w liczbie dziesiciu, wykonane byy przy cisem prze-

strzeganiu niezbdnych rodków izolacji. Na matki przeznaczyam dzie-

si rolin biaokwitncych z linji 2/43, 2/49, 2/30, rolinami ojcow-

skiemi za byy fioletowo-kwitnce osobniki z linji 19/27, oraz 24/53.

Liczba krzyowa bya do znaczna, gdy wiedziaam, e tylko ^|^

biao-kwitncych rolin posiada mog czynnik C, a zaleao mi na

tem, by trafi na podane genotypy.

Krzyówka Ns 16. Rolina biao-kwitnca a z linji 2/43

X rolina ciemno-fioletowo-kwitnca N2 1 z linji 19/27.

W potomstwie nie wystpiy roliny o kwiatach czerwonych.

Poród fioletowo-kwitncych osobników rozróni si day kwiaty ciem-

niejsze i janiejsze; rolin o kwiatach ciemno-fioletowych byo 18,

o janiejszych za — 22. Poniewa intensywno barwy kwiatu za-

ley, jak przypuciam powyej, od dwóch czynników I^ i I^, wic
zapewne w osobniku ojcowskim zawarte byy oba te czynniki (barwa

kwiatu bya intensywna) lecz jeden homozygotycznie, drugi za—hete-

rozygotycznie, natomiast w rolinie macierzystej oba byy nieobecne;

std w F^ proste rozszczepienie w stosunku 1 : 1 na ciemno i jasno-

fioletowo-kwitnce roliny. Przypuszczalny skad genetyczny roliny

ojcowskiej by F F c c I^I^I^i., (z pominiciem czynników rozmiesz-

czenia barwy), a roliny macierzystej

—

f f cci^i^i^i^.

Krzyówka N2 21. Rolina biao-kwitnca h z linji 2/43

X rolina ciemno-fioletowo-kwitnca N2 2 z linji 19/27.

94



w B\ wystpio 20 osobników c z e r w o n o-k w i t n c y c h, oraz

24 osobniki o kwiatach fioletowych. Na zasadzie tego rozszczepienia,

zbliajcego si do stosunku 1 : 1, moemy wytumaczy przy-

puszczalny skad genetyczny obu rolin h'^, wzitych do krzyowania.

Skoro wszystkie roliny potomne maj barwne kwiaty, dowodzi to, e
rolina o kwiatach fioletowych musiaa by homozygot w stosunku

do czynnika /•', a wic posiadaa wzór F F c c ; natomiast biao- kwit-

nca rolina macierzysta zawieraa czynnik C. lecz heterozygotycznie,

wzór jej .by ff ('c, i dlatego obecno jego ujawnia si na podou
czynnika F w polowie osobników tej krzyówki. Zarówno czerwono-

kwitnce roliny, jak i osobniki o fioletowych kwiatach, miay barwy

intensywne, co dowodzi, e posiaday czynniki /j i /j

.

Krzyówka N? 22. Rolina biaokwitnca r z linji 2 43

X rolina fioletowo-kwitnca Ns 3 z linji 19/27.

W potomstwie wystpiy tylko fioletowo-kwitnce roliny, róni-

ce si od siebie jedynie intensywnoci zabarwienia korony. Otrzymaam

jednak z tej krzyówki w jej pierwszem pokoleniu a 22 roliny o in-

tensywnie zabarwionych kwiatach na 9 rolin o kwiatach bladych.

Rozszczepienie dotyczy tylko czynników I^ i ig. stosunek za zblia

si do teoretycznego stosunku 3:1. Takie rozszczepienie moe nast-

pi wówczas, jeeli z krzyowanych form jedna ma skad genetyczny

F F I^ \ I^ L, druga za (biao-kwitnca) — fflJ^IJ^. Dwa ty-

py gamet pierwszej, wraz z czterema typami gamet drugiej formy

rodzicielskiej tworz osiem kombinacji, przedstawionych poniej:

Z tych omiu zygot sze (od 1— 6) posiada oba czynniki inten-

sywnoci i, i /j, bd homozygotycznie, bd te heterozygotycznie,

dwie za ostatnie (7 i 8) posiadaj tylko 1.,, nie maj wic kwiatów

intensywnie zabarwionych; daje to wanie stosunek 3:1, czyli, na

ogóln sum 31 rolin z krzyówki W. 22, rolin o kwiatach ciemnych

F 7, /,



wystpi powinno 23,25 (zamiast otrzymanych 22 osobników), ro-

lin za o kwiatach jasnych 7,75. (zamiast otrzymanych 9).

Krzyówka N? 2. Rolina biao-kwitnca a z linji 2/49

X rolina fioletowo-kwitnca Ns 4 z linji 19/27.

Z krzyówki tej otrzymaam ogóem 31 rolin, z których 16 po-

siadao jaskrawo-czerwon barw kwiatów, a 15 osobników kwito

biao. To rozszczepienie, odpowiadajce doskonale stosunkowi 1:1,

rzuca wiato na skad genetyczny osobników, wzitych do krzyowa-

nia: rolina o kwiatach fioletowych musiaa posiada czynnik F hete-

rozygotycznie i dlatego przekazaa go tylko poowie swego potomstwa,

druga poowa potomstwa za nie moe wyksztaci kwiatów barwnych

w nieobecnoci tego czynnika. Rolina biao-kwitnca za musiaa

posiada czynnik C/ homozygotycznie, skoro v/szystkie wogóle osobniki

o kwiatach barwnych kwitn tu czerwono. Daje nam to wzór genety-

czny dla roliny ojcowskiej Ffcc, za dla macierzystej ff CC.

Pierwsza wytwarza gamety dwóch typów Fe i fc, druga za tylko

jednego typu — /('.Powstajce zygoty maj skad genetyczny Ff (k

(czerwono-kwitnce roliny), oraz ff Cc (biao-kwitnce roliny); po-

winny one wystpowa w jednakowej liczbie, a zatem otrzymany sto-

sunek 1 : 1 odpowiada uzasadnieniu powyszemu.

Krzyówka N2 30. Rolina biao-kwitnca A z linji 2/30

X rolina fioletowo-kwitnca JM2 5 z linji 19/27.

W tej krzyówce, podobnie, jak w poprzedniej, powstay równie

drog syntezy roliny o kwiatach czerwonych; oprócz nich wystpiy

te roliny o kwiatach biaych, a fioletowo-kwitnce nie ukazay si,

co moemy wyjani przypuszczeniem, e fioletowo-kwitnca rolina

ojcowska bya heterozygot w stosunku do czynnika F (wzór Ffcc),

biaa za macierzysta bya homozygot w stosunku do czynnika (

(wzór ff CC). Przypuszczenie to potwierdza te liczbowe wystpowa-

nie tych obu fenotypów; mamy mianowicie 29 rolin czerwono-kwit-

ncych na 27 biao-kwitncych, czyli mniej wicej stosunek 1 : 1.

Krzyówka N? 19. Rolina biao-kwitnca B z linji 2/30

X rolina fioletowo-kwitnca N2 6 z linji 19/27. W F-^ tej krzy-

ówki polowa rolin kwita czerwono, druga za poowa miaa kwiaty

fioletowe. Dowodzi to, e rolina biao-kwitnca posiadaa utajony

czynnik C, zmieniajcy barw fioletow w czerwon, lecz wystpowa
on heterozygotycznie (wzór ff Cc), wic zosta przekazany tylko poo-

wie jej gamet. Natomiast rolina o kwiatach fioletowych musiaa by
homozygot w stosunku do czynnika F, skoro wszystkie osobniki po-

tomne posiadaj barwne kwiaty (wzór FF cc). Z poczenia gamet ii
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biao-kwitncej roliny (f C i fr), z gametami fioletowo-kwitncej ^Fry

powstaj w jednakowej liczbie dwa typy zygot: Ff Cc— roliny o kwia-

tach czerwonych, oraz Ff cc— roliny o kwiatach fioletowych. Rolin

czerwono-kwitncych wystpio w tej krzyówce 33 na 30 rolin

o kwiatach fioletowych, co odpowiada w przyblieniu przewidywanemu

stosunkowi liczbowemu 1:1.
Krzyówka N? 28. Rolina biaokwitnca ,3 z llnji 2/49

X rolina blado-fioletowo-kwitnca Na 1 z linji 24/53.

Wród 69 osobników F^ wystpiy roliny o kwiatach jaskrawo-

czerwonych, fioletowych i biaych. Zanim przejd do omawiania sto-

sunków liczbowych tego rozszczepienia, chc podkreli fakt wyst-
pienia jaskrawej barwy kwiatu w F^ po skrzyowa-
niu roliny biao-kwitncej z rolin o kwiatach bla-

do fioletowych. Zjawisko to daje si wytumaczy albo w ten

sposób, e w biao-kwitncej rolinie zawarte byy oba czynniki

intensywnoci, albo te, e w pierwszej z rolin krzyowanych

wystpowa jeden z tych czynników, w drugiej za drugi. Przy

spotkaniu si tych czynników w jednej zygocie wraz z czynnikiem

barwy F (wzgldnie F \ ('), otrzymujemy roliny o kwiatach jaskrawo

zabarwionych. Co si za tyczy rozszczepienia barwy kwiatów

zauwaamy, e jedna poowa rolin posiada kwiaty niezabarwione

(biae), druga za — czerwone i fioletowe w równych mniej wicej

ilociach. Znaczy to, e rolina ojcowska posiadaa czynnik F
heterozygotycznie i przekazaa go poowie swego potomstwa. Wzór jej

jest zatem Ffcc. Rolina macierzysta za posiadaa czynnik ('

równie heterozygotycznie (wzór jej ff Cc); barwa czerwona wystpia

wic w kwiatach poowy tych osobników, które posiadaj wogóle

kwiaty zabarwione. Dwa typy gamet roliny ojcowskiej (Fe i fc) wraz

z dwoma typami gamet roliny macierzystej (fC i fc) daj cztery kom-

binacje: Ff Cc (roliny o kwiatach czerwonych), Ffcc (roliny o kwia-

tach fioletowych), ff Cc i ffcc (roliny o kwiatach biaych). Na 69

rolin powinno wystpi 34,5 (wystpio 37 rolin) o kwiatach biaych,

zas po 17,25 rolin (wystpio 18 i 14) o kwiatach czerwonych

i fioletowych. Jak widzimy, liczby otrzymane zbliaj si do teorety-

cznych.

Krzyówka Nt 8. Rolina biao-kwitnca C z linji 2 30 X
rolina jasno-fioletowo-kwitnca N° 2 z linji 24 53.

Fy skadao si z omiu osobników zaledwie, z których 3 kwit-

y biao, pi za — blado-fioletowo. Przypuszczalny skad gene-

tyczny roliny macierzystej by zatem ffcc, za roliny ojcowskiej —
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Ffcc; std w i^^ mamy stosunek biao-kwitncych do fioletowo-

kwitncych równy w przyblieniu 1 : 1.

Krzyówka N? 14. Rolina biao-kwitnca y z linji 2/49

X rolina fioletowo-kwitnca Ns 7 z linji 19/27.

W i^3 wystpuje rozszczepienie na 3 typy osobników: o kwia-

tach biaych, fioletowych i czerwonych, co dowodzi, e skad gene-

tyczny biao-kwitncej roliny macierzystej by ff Cc, za fioletowo-

kwitncej ojcowskiej Ffcc, podobnie, jak w krzyówce 28.

TABELA X.



Krzyówka Ns 17. Rolina biao-kwitnca cl z linji 2/43

X rolina fioletowo-kwitnca N2 8 z linji 19/27.

W F^ wystpuj roliny o kwiatach fioletowych i czerwonych,

czyli skad genetyczny rolin rodzicielskich musia by FFcc \ ff Cc.

Z dziesiciu powyszych krzyówek w siedmiu drog syntezy

otrzymaam kwiaty czerwone, czyli siedem rolin biaokwitncych po-

siadao w utajeniu czynnik C, w trzech za biaokwitncych by on

nieobecny. Na tabeli X zestawione s rezultaty dziesiciu krzy-

ówek, których celem bya synteza kwiatów czerwonych.

II. Synteza kwiatów „herbacianych".

Aby zbudowa roliny o kwiatach ^herbacianych", wykonaam
nastpujce krzyówki w obrbie linji F^ K2 23/33:

1) Krzyówka N? 1. Rolina o kwiatach kremowo-zielonych

X rolina o kwiatach róowo-lila.

2) Krzyówka N2 3. Rolina o kwiatach kremowo-zielonych

X rolina o kwiatach blado-fioletowych.

3) Krzyówka N2 5. Rolina o kwiatach blado-fioletowych X
rolina o kwiatach zielonych.

4) Krzyówka JV? 12. Rolina o kwiatach zielonych X
rolina o kwiatach róowo-lila.

Z poród tych czterech krzyówek jedna tylko (N2 12) daa nor-

malnie kiekujce nasiona, i to tylko w liczbie dwóch. Obie roliny,

które z nasion tych wyrosy, opisane byy bardzo dokadnie; korony

ich kwiatów zostay zbadane pod mikroskopem.

Pierwsza z rolin posiadaa istotnie kwiaty „herbaciane". Budo-

wa korony i rozmieszczenie w niej barwików odpowiadao w zupe-

noci kwiatom herbacianym z F^ i F^. Wystpoway w koronie gru-

py komórek, wypenionych silnie rozcieczonym barwikiem fioletowym,

lub czerwonym, oraz ziarna chlorofilu.

Druga rolina miaa kwiaty naogól podobne, lecz nieco bledsze,

bardziej kremowe, chocia i w nich zaznaczaa si obecno antocjanu,

zwaszcza w nerwach. Badanie mikroskopowe wykryo równie w ko-

ronie obecno ziarn chlorofilu, z barwików anlocjanowych za —
tylko obecno rozcieczonego barwika fioletowego.

Widocznie zatem czynnik (• zawarty by w rolinie o kwiatach

róowo-lila heterozygotycznie, i z dwóch zygot, które byy produktem

krzyowania tej roliny z zielono-kwitnc, tylko jedna otrzymaa

czynnik C.
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Rolina ojcowska posiadaa zatem przypuszczalny skad gene-

tyczny FF Cc Z1Z1Z2Z2, rolina macierzysta za — ff cc Z^^ Zy Z2Z2.

Gamety roliny macierzystej s tylko jednego typu (fcZ^Z^) a gamety

roliny ojcowskiej dwóci typów (FCz^Z^ oraz Fcz^ZJ std dwie

kombinacje (Ff Cc Z, z, Z^ Z^ oraz Ff cc Z, z, Z^ ZJ odpowiadajce

obu rolinom opisanym powyej. By moe zreszt, e stosunki nie

przedstawiayby si tak prosto przy wikszej liczbie rolin potomnych.

W danym przypadku jednak jest to spraw podrzdn, gdy celem

krzyówki bya synteza rolin o kwiatach „herbacianych" na zasadzie

rozszczepie linji F^, i to dowiadczenie dao rezultat dodatni.

III. Synteza penej barwy kwiatów N. Smiderae.

Okreliwszy na zasadzie rozszczepie w poszczególnych linjach

jFg przypuszczalny skad genetyczny roliny N. Smiderae, postanowi-

am przedsiwzi próby zbudowania osobnika, którego kwiaty posia-

dayby ten sam, lub przynajmniej zbliony wygld. Wród rolin F^

wystpoway osobniki o kwiatach, odpowiadajcych barw N. Sanderae;

rozszczepienia ich day mi mono poznania poszczególnych czynni-

ków, warunkujcych pene zabarwienie kwiatu tego gatunku. Skonsta-

towaam, e na cao zabarwienia kwiatów tych skadaj si czyn-

niki nastpujce: F— czynnik barwy fioletowej, C— zmieniajcy t
barw w czerwon, /i i /j — czynniki intensywnoci barwy, P \ R —
czynniki rozmieszczajce barwiki w koronie; prócz nich za — czynnik

N, wywoujcy niezaleny od innych barwików nalot ceglasty na ze-

wntrznej powierzchni korony i wreszcie czynnik T, rozmieszczajcy

antocjan na rurce kwiatów, zabarwionych obustronnie.

Przez krzyowanie dwóch osobników, któreby si dopeniay

skadem swoim w ten sposób, e oba razem posiadayby wszystkie

te czynniki w liczbie omiu, miaam nadziej otrzyma syntetycznie

typ, odpowiadajcy N. Sanderae.

Musz z góry zaznaczy, e unikaam tu roboty bezplanowej:

nie braam do krzyowania zygot, niezdefiniowanych bliej co do ich

skadu genetycznego, lecz przeciwnie przeznaczaam typy moliwie

wyrane, dajce okreli czynniki, wystpujce w nich, aby otrzyma

drog krzyowania zygoty, przedstawiajce syntez omiu wyej wy-

mienionych czynników.

W porze jednak, w której naleao uskuteczni krzyowanie, nie

wszystkie rozszczepienia poszczególnych linji F^ byy dokadnie opra-

cowane. Krzyowanie trwao od poowy sierpnia do poowy wrzenia,
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dziki czemu tylko cz owoców dojrzaa, reszta bowiem ulega

zniszczeniu przez wczesne mrozy.

Z krzyowania wykluczyam roliny, które posiaday w koronie

chlorofil, gdy cecia ta wprowadzona zostaa do mieszaców przez

rolin macierzyst N. Langsdorffii.

Jedna z rolin, uytyci do krzyowania, posiadaa koron we-

wntrz bia, zewntrz za nalot barwy ceglastej, obejmujcy równie

ca rurk korony. Rolina ta pochodzia z linji 20/46, gdzie wystpia
tylko w jednym egzemplarzu. Poniewa zabarwienie zewntrznej po-

wierzchni korony odpowiadao N. Sanderae, naleao rolin t krzy-

owa z formami, posiadajcemi tylko czynniki, warunkujce zabar-

wienie strony wewntrznej, aby otrzyma syntetycznie typ N. Sanderae.

Takie osobniki wystpiy wród licznych typów w rozszczepieniu linji

15/24. Posiaday one kwiaty fioletowe, albo czerwone wewntrz,

a biae zewntrz, lub te przedstawiay typy t. zw. „póbarwne" ze-

wntrz, przy penem zabarwieniu wewntrznej powierzchni korony.

Nie wszystkie krzyówki jednak zdyy dojrze przed mrozami. Doj-

rzay tylko nasiona trzech krzyówek.

Krzyówki N° 33 i 34. Rolina o kwiatach fioletowych

wewntrz, a biaych zewntrz z linji 15/24 X rolina o kwiatach

biaych wewntrz, a ceglastych zewntrz, z intensywnie zabarwion

rurk z linji 20 46. Osobnik macierzysty, wedug rozszczepienia, za-

chodzcego w linji 15 24 F^, posiada w skadzie swoim czynniki

FpRcI^I^, natomiast osobnik ojcowski posiada przypuszczalnie

czynniki f ('PN T, lub fc PN T. W pierwszym przypadku w for-

mach rodzicielskich obu tych krzyówek byyby reprezentowane wszyst-

kie czynniki, wystpujce w zygocie i\'. Sanderae, bd homozygo-

tycznie, bd te heterozygotycznie, wic pewna cz osobników F^

powinnaby posiada kwiaty, zabarwione jak ta rolina. W drugim

przypadku brakowaoby jedynie czynnika C, a wic pewna cz osob-

ników posiadaaby w kwiatach rozmieszczenie barwików, odpowia-

dajce N. Sanderae, ale barwa kwiatów byaby fioletowa, nie za
czerwona. Krzyowanie roliny w mowie bdcej z osobnikiem o kwia-

tach fioletowych byo jedyn drog, prowadzc do wykrycia czynnika

(', o ile byby on istotnie w jej skadzie.

Wród rolin, pochodzcych ze skrzyowania osobników wyej

wymienionych, pewna cz odtworzya typ roliny .N. ><'an-

derae. Prócz nich ukazay si inne typy, co wiadczy, e cz czyn-

ników, wystpujcych w rolinach rodzicielskich, zawarta bya hete-

rozygotycznie.
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Ogóem stwierdziam wystpienie nastpujcyci fenotypów:

1) o kwiataci czerwonycli z obu stron z rurk intensywnie

zabarwion, czyli rolin o kwiataci typu N. Sanderae (9 osobników),

2) o takici kwiataci z jasn rurk, posiadajc zaledwie lady

barwika (7 osobników),

3) o kwiatach czerwonycli wewntrz, póbarwnych zewntrz

(6 osobników),

4) o kwiataci czerwonycli wewntrz, biayci zewntrz (6 osob-

ników),

oraz odpowiadajcyci im fioletowo-kwitncych typów:

5) o kwiataci barwnycli z obu stron z rurk intensywnie zabar-

wion (7 osobników),

6) o takici kwiatach z jasn rurk, posiadajc zaledwie lady

barwika (5 osobników),

7) o kwiatach fioletowych wewntrz, póbarwnych zewntrz

(6 osobników),

8) o kwiatach fioletowych wewntrz, biaych zewntrz (7 osob-

ników).

Wszystkie te typy wystpiy, jak widzimy, mniej wicej w równej

liczbie.

Rozszczepienie powysze rzuca wiato na skad genetyczny

form, wzitych do krzyowania. Cae potomstwo posiada kwiaty

barwne wewntrz, co dowodzi, e czynnik F zawarty by w rolinie ma-

cierzystej homozygotycznie. To samo dotyczy zapewne czynników in-

tensywnoci barwy i /g- S^y kwiaty wszystkich rolin posiadaj

odcie jaskrawy, oraz czynnika, rozmieszczajcego barwik na stronie

wewntrznej korony (B).

Natomiast rolina ojcowska bya heterozygot w stosunku do

kilku czynników.

Tylko poowa potomstwa posiadaa kwiaty czerwone, poowa za
fioletowe, co wiadczy, e czynnik C zawarty by w rolinie ojcow-

skiej tylko w liczbie pojedynczej.

Ukazanie si rolin o kwiatach biaych zewntrz, nie za pó-

barwnych (w nieobecnoci N), wiadczy, e heterozygotycznie wystpuje

te czynnik P, który moe samodzielnie rozmieszcza barwiki anto-

cjanowe na stronie wewntrznej korony, a w obecnoci drugiego

czynnika (JR) wywouje kwiaty barwne wewntrz, a póbarwne zew-

ntrz.

Nalot ceglasty na zewntrznej powierzchni korony i na jej rurce

równie nie wystpuje we wszystkich rolinach potomstwa, gdy nie
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posiadaj go osobniki o kwiatach barwnych tylko wewntrz (kategorje

4 i 8), lub póbarwnych zewntrz (kategorje 3 i 7), Roliny, nale-

ce do kategorji 1 i 2-ej, (wzgldnie 4 i 5-ej) róni si jednak

zabarwieniem rurki korony: przedstawiciele kategorji pierwszej (oraz

czwartej) posiadaj rurk korony barwy intensywnej czerwono-cegla-

stej, jak rolina ojcowska, uyta do krzyowania, podczas gdy

przedstawiciele kategorji drugiej (oraz pitej) maj na rozchylonej

czci korony po stronie zewntrznej nalot czerwono-ceglasty, za na

rurce korony daj si dostrzec zaledwie lady barwika. Te kategorje

nie mog stanowi jednego genotypu, gdy rónica w ich skadzie

genetycznym sprowadza si do wystpowania w kategorji pierwszej

i czwartej czynnika, warunkujcego barw rurki, nieobecnego w kate-

gorji drugiej i pitej.

Obecno czynnika takiego stwierdzona bya ju poprzednio przy

omawianiu rozszczepienia linji 7 trzeciego pokolenia mieszaców.

Dziaanie jego ujawnia si tylko w obecnoci czynnika X i polega na

tem, e rozprzestrzenia on nalot barwny z rozchylonej czci korony

równie na jej rurk, która w nieobecnoci tego czynnika T posiada zaled-

wie lady barwika. Rolina ojcowska posiadaa wic oba te czynniki

K i T heterozygotycznie, jak stwierdzi moemy na zasadzie rozszcze-

pienia krzyówek omawianych. Zgodnie z tem rolina ta ma nastpu-

jcy wzór genetyczny: ff Cc Pprr N}i Tt i^l^i2i'2, natomiast omawiana

poprzednio rolina macierzysta posiada peny wzór nastpujcy;

FF cciyp RBnnUI-^^I^I^I^. W obu zygotach razem wystpuj wszyst-

kie czynniki, warunkujce barw korony N. Sanderae, dziki czemu

krzyowanie ich musiao doprowadzi do rekonstrukcji tego typu.

Ustalilimy, e rolina macierzysta jest homozygot w stosunku

dó poszczególnych czynników omawianych, a wic gamety jej s wszyst-

kie jednakowe (Fcp Rntl^lo) natomiast rolina ojcowska, jako he-

terozygota w stosunku do czterech par czynników posiada szesnacie

typów gamet, które z gametami roliny macierzystej daj kombinacje,

przedstawione na tabeli XI.

Pierwsza z tych kombinacji przedstawia roliny najbogatsze

genetycznie, o kwiatach, odpowiadajcych typowi N. Sanderae z t
tylko rónic, e wszystkie czynniki wystpuj tu hererozygotyczne.

Druga, ubosza o czynnik T, róni si od pierwszej tylko janiejsz

rurk korony. Trzecia, nie posiadajca czynnika X, wskutek czego

i czynnik T ujawni si nie moe, posiada kwiaty czerwone wewntrz,

póbarwne zewntrz. Czwarta róni si od pierwszej nieobecnoci

czynnika P: dlatego barwa zewntrznej powierzchni kwiatu wywoana
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jest tylko przez czynniki N i T, ale wygldem zewntrznym roliny tej

kategorji nie róni si od rolin kategorji pierwszej. Pita nie posiada

czynnika C, i dlatego kwiaty jej s fioletowe, cho pod innemi wzgldami

zupenie odpowiadaj N. Sanderae. Szósta nie posiada czynników

N i Tj wic ma kwiaty, jak roliny kategorji trzeciej: czerwone wewntrz,

póibarwne zewntrz. Siódma posiada kwiaty czerwone z jasn rurk.

Ósma ma kwiaty czerwone wewntrz, biae zewntrz. Dziewita po-

siada kwiaty fioletowe, barwne z obu stron, lecz z jasn rurk. Dzie-

sita ma kwiaty fioletowe wewntrz, póbarwne zewntrz. Jedenasta

ma kwiaty fioletowe z barwn rurk. Dwunasta ma kwiaty czerwone

wewntrz, biae zewntrz. Trzynasta ma kwiaty fioletowe wewntrz,

póbarwne zewntrz. Czternasta ma kwiaty fioletowe z jasn rurk.

Pitnasta i szesnasta posiadaj kwiaty fioletowe wewntrz,

biae zewntrz.
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ntrz, ceglastych zewntrz z intensywnie zabarwion rurk (z linji 20 46,

uyta poprzednio w krzyówkach 33 i 34).

W potomstwie wystpuj fenotypy nastpujce:

1) Osobniki o kwiatach czerwonych wewntrz i zewntrz, z inten-

sywnie zabarwion rurk, czyli roliny o kwiatach typu .V. S,iiuJr,n,>

(5 osobników),

2) Osobniki o kwiatach takich samych z jasn rurk (11 osob-

ników),

3) Osobniki o kwiatach czerwonych wewntrz, póbarwnych ze-

wntrz (3 osobniki),

4) Osobniki o kwiatach czerwonych wewntrz, biaych zewntrz

(6 osobników),

5) Osobniki o kwiatach biaych wewntrz, ceglastych zewntrz

z intensywnie zabarwion rurk (10 osobników),

6) Osobniki o kwiatach biaych wewntrz, z nalotem zewntrz,

z jasn rurk (6 osobników),

7) Osobniki o kwiatach biaych z obu stron (19 osob-

ników).

Cztery pierwsze kategorje, stanowice liczbowo blzko poow
ogólnej sumy wystpujcych osobników, obejmuj roliny o kwiatach,

których wewntrzna powierzchnia jest zawsze zabarwiona, w przeciw-

stawieniu do trzech pozostaych kategorji. wiadczy to, e czynnik F
zawarty by w rolinie macierzystej heterozygotycznie, dziki czemu

otrzymaa go tylko poowa rolin potomstwa. Natomiast wszystkie te

roliny maj kwiaty czerwone, fioletowe za wogóle nie wystpuj, co

dowodzi, e czynnik C w rolinie macierzystej zawarty by homozygo-

tycznie. Czynnik rozmieszczenia barwika h\ oraz czynniki intensyw-

noci zawarte s przypuszczalnie równie homozygotycznie w rolinie

macierzystej. Rolina macierzysta posiada wic przypuszczalny wzór

genetyczny Ff CCpp RBnntt ^I^l2l2- Wzór roliny ojcowskiej, usta-

lony na zasadzie rozszczepienia w krzyówkach 33 i 34, jest nast-

pujcy: ff Cc F]jrr N7iTtiji^l^i.^. W obu tych zygotach razem zawarte

s wszystkie czynniki barwy korony N. Sanderae, to te pewna liczba

rolin potomnych rzeczywicie ten typ odtwarza. Prócz niego wyst-

puj te inne typy, ubosze genetycznie. Trzy ostatnie kategorje (5, 6. 7)

obejmuj osobniki, nie posiadajce czynnika F, a zatem o biaej po-

wierzchni wewntrznej korony; w pitej i szóstej kategorji wystpuje

barwik na zewntrznej powierzchni korony, dziki obecnoci czynników

N, T, wzgldnie tylko K, siódma za obejmuje roliny o kwiatach

biaych z obu stron.
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Wszystkie fenotypy, które wystpiy w rozszczepieniu, otrzymu-

jemy wród 32 kombinacji dwóch typów gamet roliny macierzystej

z szesnastu typami gamet roliny ojcowskiej (Tabela XII).

Pierwszemu z siedmiu fenotypów, wymienionych poprzednio, od-

powiadaj na tabeli kombinacje 1, 4, 5, 11. Drugiemu odpowiadaj

kombinacje 2, 7, 9, 14. Trzeciemu— kombinacje 3, 6, 10, 13. Czwar-

temu — kombinacje 8, 12, 15, 16. Pitemu — kombinacje 17, 20, 21,

27. Szóstemu — kombinacje 18, 23, 25, 30. Siódmemu wreszcie —
osiem kombinacji: 19, 22. 24, 26, 28, 29, 31, 32.

• TABELA XII.

fCPrNT /j /2 > F Cp R n 1 1, I^ = FfCCPp Br Nn Tt I, /, I^ i^

fCPrNtii i^ > , = FfCCPp Rr Nn tt /, >\ I^ i.,

fCPrnT i, 4 > „ ^ FfC C Pp Rr nn Tt 7, i, I^ i^

fCprNT i, 1,2
>

.. = Ff C Cpp Rr Nn Tt /, i^ Jj i^

fcPrNT /j 12 > „ = FfCc Pp Rr Nn Tt J, i, I^ h
fCPrntii ^J

> „ = Ff C C Pp Rr nn U Ij i^ I^ H
fCprNtii ^2 >

,,
= FfCC pp Rr Nn tt I^ i^ i^

fCpr n T i, ^ > „ = Ff C C pp Rr nn Tt /, i^ I^ iz

fcPrNtii «2 > „ = FfC c Pp Rr Nn tt I, l^ I^ h
fe PrnT/i ^ > „ =^ Ff C c Pp Rr nn Tt I, /\ I^ h
fcprNT ii 1.2

>
.. ^ FfC cpp Rr Nn Tt I^ i^ h

fCp rnt ii iz ^ „ =^ Ff C C pp Rr nn tt 7, i^ I^ h
fcPrnt /\ I2 *

,,
= Ff C c Pp Rr mi tt I^ l^ I^ i-^

fcpr Nt/i 4 * „ = Ff Cc pp Rr Nn tt I^ ii I^ i-i

fcprnTii i^ > „ =z Ff C c pp Rr nn Tt Ii ii I^ i^

fcp r n tii 1.2 > .. = Ff Cc pp Rr nn tt Ii i-i Jj «2

fCPrNT ii 12 > / Cp R n t Ii I^ = // CC Pp Rr Nn Tt Ii ii I2 i^

fCPrNt ii ij > .. = ff C C Pp Rr Nn tt ^ ii Ij i^

fCPrnT ii /g > „ = ff C C Pp Rr nn Tt Ii ii J^ jj

fC p r N T ii 12 > „ = ff CCpp Rr Nn Tt I, i, I2 «2

fcPrNT ii ^2 v
.. = fffjc Pp Rr Nn Tt L i. I2 i

fCPrnt ii ^2 v .. = ff C C Pp Rr nn tt /, U I.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

2 «2

/ CprNt ii ^2 > .. = ff C C pp Rr Nn tt L ii I2 h
fCp r n T ii «2 > .. = ff C Cpp Rr nn Tt I, /, I^ /j

fr P r Ntii 12 >
.. = ffCc Pp Rr Nn tt 1 , t, Jj i^

fc PrnT ii i^ > .. ^= ff C e Pp Rr nn Tt Ji ii I2 «2

fcpr N T ii 12
>

.. = ff C c pp Rr Nn Tt J, /, I2 i^

f Cp rnt i, iz >
.. = /'/' C C pp Rr nn tt Ii ii I2 /g

fc Prntiii2 > = ffCc Pp Rr nn tt Ii ii iz

fcprNtiiiz ->
;.

= ff Ccpp Rr Nn tt Ii ii /j '2

fcprn T ii 12 > „ == ff C c pp Rr nn Tt Ii ii I2 i^

frprntiii.2 > „ = ff Ccpp Rr nn tt Ii it Jj /j

Wynika z tego, e poszczególne kategorje od 1 do 6 (obejmuj-

ce róne typy rolin o kwiatach barwnych), wystpowa powinny
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w jednakowej liczbie osobników, siódma za (roliny o kwiatach bia-

ych) w liczbie dwa razy wikszej, ni kada z poprzednich. Do
znaczne odchylenia od liczb teoretycznych uwarunkowane s prawdo-

podobnie liczb osobników za ma dla tak zoonego rozszczepienia.

Waniejsze wyniki.

Krzyowanie dwóch gatunków, z których kady posiada pewn
liczb odrbnych allelomorfów pozytywnych, miao na celu wyonienie

form nowych, uboszych genetycznie, które, jak moemy przewidzie

teoretycznie, musz ukaza si tu przy zachodzacem rozszczepieniu

w Fo i F^. Przewidywanie teoretyczne sprawdzio si; w druglem

i trzeciem pokoleniu mieszaców ukazay si roliny, posiadajce no-

we wyonione z ukrycia cechy barwy kwiatów, oraz odmienne roz-

mieszczenie barwików. Rozszczepienie w i^j * -^3 ^Jyo bardzo zawie

dziki temu, e wchodziy tu w gr nietylko pochodzce od N. Saii-

derae dwa barwiki antocjanowe (czerwony i fioletowy) w odcieniach

intensywnych, lub bladych, ale równie i ziarna chlorofilu, pochodzce

od roliny N. Langsdorffii. Obecno barwików, oraz ich rozmieszcze-

nie, byy okrelane na zasadzie mikroskopowego badania skrawków

korony. Dziki tej metodzie bada ustaliam, e wystpuj w rozszcze-

pieniu trzy zasadnicze typy rozmieszczenia barwików antocjanowych,

oraz kombinacje tych trzech typów zasadniczych. 1) Barwik wystpuje

tylko na stronie zewntrznej kwiatu. Sok barwny zawarty jest w ko-

mórkach mikiszowych mniej wicej do poowy gruboci skrawka.

Rurka korony moe posiada sabe, lub te intensywne zabarwienie.

2) Barwik wystpuje tylko na stronie wewntrznej korony, wycznie

w komórkach naskórka. 3) Barwik wystpuje na stronie wewntrznej

korony, w warstwach komórek mikiszowych, od naskórka do poowy

gruboci skrawka.

Wygld zewntrzny obu ostatnich typów przedstawia si jedna-

kowo, rónica daje si ustali dopiero pod mikroskopem. Okrelone

rozmieszczenie barwika daje si obserwowa w poszczególnych linjach

Fr^. Tak np. w linji 5/57 roliny posiadaj kwiaty z barwikiem anto-

cjanowym tylko w naskórku powierzchni wewntrznej. W innej llnj

(15/24) zachodzi rozszczepienie w stosunku do rozmieszczenia barwika.

Rozszczepienie to daje si wyjani gr dwóch par czynników P i H
z których pierwszy lokalizuje barwik w naskórku powierzchni wewn-

trznej, drugi za — w lecych pod nim komórkach mikiszowych.

W razie nieobecnoci obu czynników (jeli obecny jest czynnik F) wyst-

puj tylko lady antocjanu w koronie. Natomiast jeli oba s obecne.

107



barwik przebija nieco nazewntrz w miejscach, gdzie korona posiada

najmniejsz grubo, czyli w jej górnej czci; w ten sposób powstaj

kwiaty barwne wewntrz, zewntrz za póbarwne. W rozszczepieniu

takiej roliny, jeli jest ona heterozygot, wystpuj trzy fenotypy

P R, p R lub Pr, oraz pr w stosunku liczbowym 9:6 (=3-|-3):l.

Zasadniczym barwikiem antocjanowym, który wystpuje w koro-

nie N. Sanderae, jest fioletowy, wywoany przez czynnik F w obec-

noci jednego przynajmniej z dwóch rozmieszczajcych barwik czynni-

ków P i R; w nieobecnoci za czynnika F komórki wewntrznej

powierzchni korony nie posiadaj wogóle soku barwnego. Czynnik G
zmieniajcy barw fioletow w czerwon, dziaa tylko w obecnoci F.

Roliny o skadzie genetycznym fC posiadaj kwiaty biae wewntrz.

Czynniki I^ wzmacniaj barw kwiatów czerwonych i fioleto-

wych. W nieobecnoci ich, w zygotach, posiadajcych i^ i^ kwiaty s
pastelowej barwy, — obecno za jednego tylko z dwóch czynników

wzmacnia barw bardzo nieznacznie, natomiast peny efekt wystpuje,

gdy oba czynniki intensywnoci s razem w zygocie.

A zatem intensywna barwa czerwono-fioletowa wewntrznej po-

wierzchni korony jest uwarunkowana przez sze par czynników ge-

netycznych. Prócz nich wystpuj dwa czynniki, warunkujce barw
zewntrznej powierzchni korony, oraz jej rurki.

Czynnik N wywouje nalot ceglasto-czerwony na rozchylonej

czci zewntrznej powierzchni korony, niezalenie od tego, czy we-

wntrzna powierzchnia jest zabarwiona, czy te biaa. W obecnoci

tego tylko czynnika rurka korony jest zielona ze sabym nalotem

antocjanowym. Czynnik N ujawnia si zupenie niezalenie od grupy

czynników, wywoujcych barw strony wewntrznej korony.

Czynnik T rozprzestrzenia mocny nalot barwny z czci rozchy-

lonej zewntrznej powierzchni korony równie na rurk kwiatow,

która w nieobecnoci tego czynnika posiada lady barwika, w jego

obecnoci za ma zabarwienie intensywne. Czynnik T ujawnia si

tylko w obecnoci N.

Naskutek krzyowania wyoniy si w jPg nowe formy, ubosze

genetycznie, przedstawiajce róne kombinacje czynników wyej wy-

mienionych. Byy to przewanie heterozygoty, których rozszczepiajce

si potomstwo dao mono okrelenia ich skadu, oraz pozwolio

wyodrbni szereg jednostek genetycznych, których jednoczesna obec-

no w zygocie warunkuje pene zabarwienie korony N. Sanderae.

Najuboszemi genetycznie s zygoty o kwiatach czysto-biaych

z obu stron i nie zawierajce adnego z wyej wymienionych allelo-
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morfów pozytywnych, nawet w utajeniu. O konstrukcji genetycznej ta-

kich rolin jednak moemy sdzi dopiero na zasadzie krzyowania

ich z innemi typami. Przewidywaam, e w niektórych linjach osobniki

biao-kwitnce maj czynnik (\ zmieniajcy barw fioletow w czer-

won; drog syntezy, po skrzyowaniu ich z fioletowo-kwitncemi ro-

linami, otrzymaam osobniki o kwiatach czerwonych. Podobnie te
drog syntezy udao mi si zrekonstruowa z uboszych genetycznie

zygot roliny, odpowiadajce N. Sanderae.

Barwy kwiatu N. Langsdorffii, uytej do krzyowania, jako

rolina macierzysta, cho prostsze pozornie, jednake przedstawiaj si
pod wzgldem genetycznym mniej jasno. Badany pod mikroskopem

skrawek korony kwiatowej wykazuje w komórkach obecno ziarn

chlorofilu. Na zasadzie rozszczepienia w linjach I\, wyodrbniam dwie

grupy czynników (Z^ i Z2). Kada z grup tych wywouje zielon barw
korony, lecz nie o jednakowem nateniu. Zygoty .~j Z2 posiadaj kre-

mowo-zielony odcie korony, dziki nielicznym ziarnom chlorofilu; zy-

goty Z^ z^ maj koron zielon, zaledwie o jeden ton janiejsz od

korony N. Langsdorffii. Zygoty Z^ Z^ natomiast maj barw, odpo-

wiadajc N. Langsdorffii. Najczciej przy rozszczepieniu, zacho-

dzcem w potomstwie heterozygot o zielonych kwiatach, stosunek ro-

lin zielono i biao-kwitncych zblia si do stosunku genetycznego

3:1, ze staym jednak nadmiarem rolin o kwiatach zielonych, prze-

kraczajcym zwykle granice bdu redniego. Zjawisko to daje si wy-

tumaczy przypuszczeniem, e obie grupy czynników Z^ i Z^ znajdu-

j si w jednym chromozomie, a zatem wykazuj czciowe przyci-

ganie; niekiedy zachodzi crossing-over — wymiana czynników

pomidzy chromozomami jednej pary. W innych przypadkach jednak

niema pomidzy Z^ i Zo poprzednio obserwowanego przycigania;

rozszczepienie zblia si do stosunku teoretycznego 15:1 z odchyle-

niem, lecem w granicach bdu redniego. Ten fakt przemawia na

korzy przypuszczenia, e w tych zygotach kada z grup Z^ i Z,

pooona jest w innym chromozomie. Chromozomy Z, Z2 ^
"i ^2 ^Y'

tworzone zostay z Z^Z^ i ^1^2 naskutek procesu crossing-over.

Albo wic cztery typy gamet tworz si w liczbie jednakowej, albo

te moe tu istnie bardzo sabe odpychanie midzy dominantami.

Rozszczepienie, dotyczce zielonej barwy korony, nie zawsze

jednak odbywa si w powyej opisany sposób. Dziki rozszczepieniom

w innych linjach moemy skonstatowa, e Z^^ nie jest istotnie poje-

dynczym czynnikiem genetycznym, lecz grup, której poszczególne

czci skadowe le widocznie bardzo blizko siebie w chromozomie,
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gdy zazwyczaj nie ulegaj rozdzieleniu (s przekazywane, jako ca-

o). Zrzadka jednak, wskutek procesu c r o s s i n g-o v e r zostaj one

rozdzielone, i wówczas moemy na zasadzie rozszczepienia skonstato-

wa, e istnieje osobny czynnik (), wywoujcy obecno zielonego

barwika (ziarn cilorofilu) na stronie zewntrznej korony, oraz drugi

czynnik (W) rozmieszczajcy w obecnoci pierwszego barw zielon

równie na stronie wewntrznej korony. Zygota eW posiada kwiaty

biae z obu stron, zygota Ew za — zielone zewntrz, a biae wew-

ntrz. Oba te czynniki, tworzce razem grup Z^, wystpoway przy-

puszczalnie w rolinie Nicotiana Langsdorffii obok siebie w jednym

ciromozomie. By moe, i grupa czynników, oznaczona jako Z2, po-

siada równie bardziej zoon konstrukcj, podobnie, jak grupa Z^,

jednake trudno jest wyrokowa w tej kwestji co pewnego bez pla-

nowychi dowiadcze w tym kierunku.

Po usuniciu z zygoty grup czynników Z^ i Z2 otrzymujemy

w nieobecnoci czynników barwików antocjanowych biao-kwitnce

roliny. Te najubosze genetycznie typy wyaniaj si zarówno po

usuniciu z zygoty czynników genetycznyci, wywoujcych wystpowa-

nie barwików antocjanowyci, jak i w nieobecnoci czynników, warun-

kujcych obecno ziarn chlorofilu, stanowi zatem wspólne
dla obu form rodzicielskich podoe, na którem czynniki,

wprowadzone przez obie roliny krzyowane, mog wytwarza rozmaite

kombinacje.

Marie Sach s-S k a 1 i s k a: Resume.

Recherches sur les hybrides du Nicotiana.

(Planches VIII — IX).

Je decris dans le present travail les resultats des etudes, con-

cernant Theredite de la couleur des fleurs des hybrides entre deux

especes du Nicotiana, notamment entre iV. Langsdorffii Weinm.

comme plante maternelle, et N. Sanderae Hart. comme plante pater-

nelle. Dans la deuxieme et la troisieme generation des hybrides a la^

suit de la disjonction des types nouveaux apparurent a cóte de ceux

qui correspondent aux plantes parentes. Ces types nouveaux differaient

des plantes parentes par la couleur ainsi que par la distribution du

pigment dans la corolle. La corolle du N. Langsdorffii est jaune-verte,

celle du N. Sanderae est rouge violette, J'ai constate, a Taide du

microscope, que la couleur jaune vert du N. Langsdorffii est deter-
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minee par la prsence des grains de chlorophylle dans les tlssus de
la corolle. tandis que la couleur rouge violet du .V. Sanderae rsulte
du developpement d'un pigment soluble, ranthocyanine. dans le suc
cellula.re du limb, ainsi que du tub de la corolle. La plupart des
cellules de la corolle du .V. S'anderae possede un p i g m e n t r o u g e
on observe cependant aussi en nombre restreint des cellules dont
le suc renferme le pigment v i o 1 e t. Les plantes F, possedent' dans
les tissus de leurs fleurs un suc cellulaire color de rouge et de vlo-
let. et en outre elles renferment dans les memes cellules des grains
de chlorophylle. Dans la generation F„ obtenue par autofcondation
des plantes F„ une segregation tres complexe se produit. Nous voyons
apparaitre un grand nombre de types nouveaux. Parfois la couleur des
fleurs presente un melange de trois pigments: du chlorophylle et de
1'anthocyanine rouge et violette. II est souvent impossible de distin-
guer, en regardant ces fleurs, quels sont les elements de ce melange,
et guelle en est la distribution dans les tissus de la corolle. Dans ces
cas, pour pouvoir m'orienter comment ces elements (couleur rouge.
couleur vioIette et couleur verte) sont distribues dans les tissus de la
corolle, j'ai etudie a laide du microscope des coupes anatomiues.
faites a travers les petales. Puisgue la disjonction dans la generation
F^ etait tres complexe, ii me fut impossible de rexpliquer, avant
d'avoir tudie la progeniture des differents types nouveaux qu'i appa-
rurent. Ces types presentaient ou bien de nouveaux caracteres, restant
latent dans Tune des plantes parentes, ou bien de nouvelle combi-
naisons des caracteres. La disjonction dans les lignees F^ permettait
de determiner la constitution genetique des individus F^^, qui taient
les plantes maternelles des lignees en question.

Les principaux resultats de mes recherches sont les suivants:
P Le principal pigment soluble present dans le suc cellulaire

du limb de la fleur du Nicotiana Sanderae est Tanthocyanine vi o-
lette, determinee par un facteur F en presence de l'un des
deux facteurs P ou bien R qui distribuent ce pigment k l'intrleur du
limb. En cas de l'absence du facteur F, le suc cellulaire n'est pas
colore. Une coloration vive des petales est due a deux facteurs
(I\ et I2) augmentant Tintensitó de la couleur des fleurs. La couleur
rouge violet des fleurs est determinee par une influence supplementaire
du facteur C qui ne se manifeste qu'en presence de F. Cette influence se
manifeste parle changement de la couleur violette en couleur
rouge. Cependant ce changement de couleur n'est jamals complet:
on peut toujours trouver, en etudiant des coupes anatomigues k Taide
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du microscope, dans les tissus des corolles rouges la prsence d'un

nombre restreint de cellules remplies de suc violet. Par conseuent

toutes les corolles qui nous paralssent rouges sont, proprement dit,

rouge violet, comme celles de la plante paternelle K. Sanderae. Ce

phenomene du changement de couleur par l'influence d'un facteur sup-

plementaire est analogue a celui que Bateson et Punnett ont

observe dans la progeniture des hybrides du Lathyrus odoratus.

La difference consiste en ce que Taction du facteur 5, d'apres Bate-

son et Punnett, a pour effet le changement de la couleur rouge des

petales en couleur violette, tandis que d'apres mes observations en pr-

sence du facteur C un changement contraire du violet en rouge a lieu.

Probablement ii s'agit dans ces phenomenes d'un changement de re-

action chimique du suc cellulaire. Dans le premier cas la reaction aci-

de est modifiee en neutre, dans le second cas nous avons probable-

ment le contraire: la reaction neutre est modifiee en reaction acide.

Le facteur F peut se manifester independamment du facteur C,

tandis que ce dernier ne peut se manifester qu'en presence du pre-

mier. Si les facteur i^ et C se trouvent en etat heterozygote. le lim-

b de la coroUe possede un teint rouge-violet clair. Dans la descen-

dance d'un heterozygote (Ff Cc) nous obtenons, pour une serie de 16

plantes, 9 d'entre elles qui renferment les deux allelomorphes positifs

FC (ces plantes possedent des fleurs rouge violet); 3 plantes ne ren-

ferment que le facteur F (ce sont des plantes a fleurs violettes); 3

plantes ne renferment que le facteur C (ce sont des plantes a fleurs

blanches); et enfin 1 plante ne renferme aucun des facteurs en que-

stion (c'est aussi une plante a fleurs blanches). Les lignees F^ (de-

signees sur le tableau III page 69 du texte polonais par les N2N2 2/43,

2 30, 2/49) qui presentent la progeniture d'une plante heterozygote

a fleurs rouge violet, nous donnent precisement ce type de disjonction.

Nous trouYons notamment une segregation en rapport de .9 rouge violet:

3 Yiolettes: 4 blanches.

Une disjonction analogue presente une autre lignee F^ (designee

sur le Tabl. II page 67 du texte polonais par le N° 22/28) avec la

seule difference qu'aucune plante de cette lignee ne possede de fac-

teurs augmentant Tintensite de la couleur des fleurs; c'est pourquoi

les fleurs de cette lignee ont des teintes pales (ros clair au lieu de

rouge, et lilas au lieu de violet).

Les conclusions deduites ci-dessus ont ete confrmees par des

croisements synthetiques. Des plantes a fleurs blanches (Li-

gnees 2/43, 2/30) furent croisees avec des plantes a fleurs yiolettes.
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chois.es parmi les individus des deux lignees. dans lesquelles des in-
div.dus k fleurs rouges n'apparurent point. Selon notre supposition
env.ron les ^4 des plantes a fleurs blanches possedent le facteur C
en etat latent. En croisant ces plantes avec d"autres qui contiennent F
j'esperais produire des plantes a fleurs rouges. Le Tableau X page 98
du texte polonais montre les resultats de ces croisements synthtiues
Parmi les 10 plantes a fleurs blanches j'en al trouv sept qui croises
avec des plantes a fleurs volettes, donnent en /'', des plantes a fleurs
rouges. Donc ces 7 plantes possedent le facteur ('. Ces rsultats par-
lent en faveur de notre supposition. (La coloration de la face exterieure
du limb, ainsi que du tub de la corolle, dterminee par un groupe
spcial de facteurs, est decrite ci-dessous page 114).

2" L'i n t e n s i 1
6 d e

1
a c o u 1 e u r des fleurs rouge violet et violet-

tes depend de la presence de deux facteurs I, et .Si ces deux facteurs
sont absents (i, /,), les fleurs ont une teinte pale. La presence d'un
seul facteur augmente faiblement Tintensite de la couleur, tandis qu'un
effet complet se produit dans le cas, oii les deux facteurs sont pre-
sents a la fois. Nous observons un grand nombre de diffrentes tein-
tes, tantót plus claires, tantót plus vives, parmi les fleurs rouges et
Yiolettes. Cela depend de Tetat homozygote ou heterozygote par rap-
port aux facteurs F, C, et I,. La presence simultanee dans le zy-
got des deux facteurs augmente distinctement Tintensite de la
couleur des fleurs. Dans la progeniture de la plante F,, dont la con-
stitution genetique est /, ,\ J^ i ^, apparaissent des plantes k fleurs de
couleur plus foncee et d'autres k fleurs plus pales dans le rapport
numerique de ^ ; 7 (Tabl. IV page 70 et Tabl. V page 71 du texte
polonais).

Dans certaines lignees cependant nous observons une disjonc-
tion en fleurs foncees, fleurs pales et fleurs blanches en rapport nu-
merique de 9 : 3 : 4 (Tabl. I page 65 du texte polonais). Dans ces
lignees ce n'est qu'un seul des deux facteurs (qui dterminent Tinten-
site de la couleur) qui se trouve en etat hetrozygote, tandis que Tau-
tre est en etat homozygote.

Une autre lignee dont la disjonction est reprsente sur le Ta-
bleau II (page 67 du texte polonais) se compose uniguement de plan-
tes k fleurs pales.

L'existence des facteurs speciaux qui augmentent l'intensit6 de
la couleur fut aussi constate dans les croisements, gul avaient pour but
la synthese de la couleur des fleurs. Une plante k fleurs vioIettes
pales p. ex. fut croise avec une plante a fleurs blanches. II rsulta
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de ce croisement Tapparition de plantes a fleurs f o n c e e s. Ce phe-

nomene peut etre explique par la supposition que la plante a fleurs

blanches possedait en etat latent un ou deux facteurs qui determi-

naient Fintensite des fleurs.

3^^ La distribution des pigments du suc cellulaire dans

les corolles des hybrides peut presenter trois types differents: a) Ce n'est

que rexterieur de la corolle qui est pigmente. L'anthocyanine apparait

dans le suc des cellules du parenchyme dans la partie exterieure a peu

pres jusqu'au milieu de Tepaisseur de la corolle. Le tub de la corol-

le peut etre pigmente intensivement ou bien ne porter que des traces

d'anthocyanine sur un fond vert. b) L'anthocyanine n'apparait que dans

les cellules de Tepiderme de Tinterieur de la corolle. c) L'anthocyanine

n'apparait que dans les cellules de Tinterieur de la corolle, mais

non dans Tepiderme, seulement dans le parenchyme. Les cellules

possedant le suc colore atteignent la moitie de Tepaisseur de la

corolle.

Le premier de ces trois types (a) est facile a distinguer a cause

de son aspect caracteristique. Au contraire les deux derniers types

(b et c) ont Une apparence semblable et les differences dans la distri-

bution du pigment ne peuvent etre constatees qu'a Taide du micro-

scope.

La distribution de Tanthocyanine dans les tissus de rexterieur

de la corolle est determinee par les facteurs genetiques suivants:

Le facteur N determine Tapparition d'un pigment rouge sur la

face exterieure du limb avec des traces de pigment sur le tub de

la corolle.

Le facteur T en presence de N determine une pigmentation

plus vive du tub de la corolle. Dans les plantes n T le facteur T
reste en etat latent.

La distribution de Tanthocyanine dans les tissus de Tinterieur

du limb de la corolle est determinee par les facteurs genetiques

suivants'.

Le facteur P (en presence de F ou de F C) distribue le pig-

ment violet ou rouge-violet dans le suc cellulaire de Tepiderme, tandis

que le facteur R distribue ce pigment dans celui du parenchyme de

1'interieur du limb en presence des memes facteurs. Si les deux fac-

teurs P et R sont absents en presence de F (ou de F C) nous ne trou-

vons que des traces de pigment dans le limb. Si au contraire, ces

facteurs se trouvent simultanement dans la plante, le suc colore se

trouve dans Tepiderme et dans le parenchyme de Tinterieur du limb.
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a

Dans ce dernier cas le pigment se voit aussi k rexterleur de Ileur dans les endroUs. ou la corolle es, plus mince. c'es. a d re daia partie superieure du limb (Planche VIII Fig 6)
Le tableau VIII (page 91 du ,exte polonais) p^r^sente la disjonc..on de la progenitute d'une plan.e, coloree de cet.e manier olns aprogen.ture de cette plante 3 types de distribution ^u pigmem dlleurs ont apparus. I« Les plantes possedan, les deux alLlomorphes pos,t,fs /^ et /,• se trouve„t reunies dans ,a preml.re eUaguatneme colonne verticale du tableau VIII. 2« Les plames Fpossedan. les facteurs Pr ou bien pji se ,rouvent dans les deux,e-me tro.sieme, clnguieme et sixieme colonnes verticales

3« Les plantes possedan. les facteurs j>r se .rouven. dans la neuvltme et la di Xi eme colonne vertlcale ,la septieme et la huitleme co-onne ver,,cale embrassent des zygo.es qui ne possedent pas le fac-eur F, cest pourguoi elles ne manifestent pas de disjonctlon, concer-ant les facteurs P et Rj. Le rapport numerigue entre ces tr is typesde plantes est celui de 9 : (i ( = S -\- S) : 1,

2.30. 2/43, 2 49) sont homozygotes par rapport aux facteurs de dis-tnbufon du pigment. Le facteur A> est present dans tous ces indivi-
dus, tandis que le facteur P y est absent.

La lignee F, presentant la progeniture de la plante F. N- 5 estde meme homozygote par rapport aux facteurs de distributio^ du pig-ment Le facteur F y est present, voila pourguoi tous les individus
possedant des fleurs colorees danthocyanine. ont dans les cellules delepiderme de I interieur du limbe le suc colore. Le facteur /.' estabsent dans toute cette Ugnee (Tableau VII page 84 du texte polonais)

4 Par conseguent une pigmentation complete du Nicotiana San-
derae est determinee par la presence de 8 facteurs genetigues inde-
pendants. Apres avoir determine la constitution genetigue probable duzygot .^. Sanderae j'ai entrepris des croisements synthótigues ayant
pour but la reconstruction d'une plante a pigmentation de fleurs cor-
respondant k N. Sanderae. Les tableaux XI et XII (page 103 et 106
du texte polonais) presentent les resultats de deux croisements de ce
type; le premier fut entrepris entre deux plantes. dont Tune posse-
da.t la constitution genetigue FF rr pp Rli nn U I, I, 1, I^, et Tautre
heterozygote par rapport k 4 couples de facteurs, avait la constitution
n to-Fp rr Nn Tt i, i^ ?\ i^. La premier plante etant homozygote ne
produisit qu'un type de gametes, la deuxime en produisit 16 diffrents
types; en croisant ces deux plantes entre elles. nous obtenons 16 com-
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binaisons de gametes (Tabl. XI page 103 du texte polonais). Parmi

ces 16 combinaisons ii n'y en a qu'une (la premier), dans lauelle tous

les 8 facteurs du zygot N. Sanderae se trouvent reunis, avec la seule

difference qu'ils sont tous en etat heterozygote (Ff Cc Pp Br Nn Ti

7i /i I2 ii).

Le second croisement synthetiue fut entrepris entre deux plan-

tes dont Tune (possedant la constitution genetiue Ff CCpp RM nn tt

Ji /i I2 I2) etait heterozygote par rapport a un seul facteur F, tandis

que Tautre plante possedait la constitution ff Cc Pp rr Nn Tt ?\ ?\ i^ 4
c'est a dire elle etait heterozygote par rapport a 4 facteurs. La pre-

mier plante produisit deux types de gametes, la deuxieme en pro-

duisit 16 types. Parmi les 32 combinaisons (presentees sur le Tableau

XII page 106 du texte polonais) se trouvent deux zygotes (1 et 5) ayant

tous les facteurs du N. Sanderae, quoique pour la plupart en etat he-

terozygote. Toutes les autres combinaisons, sauf celles nommees

ci-dessus, presentent des types plus pauvres au point de vue gene-

tique.

5° Les experiences, decrites c-dessus nous amenent a conclure

que la diversite des couleurs qui apparurent dans la deuxieme et la

troisieme generation des hybrides est due au jeu d'un nombre remar-

quable de facteurs, dont huit d'entre eux sont introduits par N. San-

derae. Ces huit facteurs sont les suivants:

i^— provoque des traces d'anthocyanine a Tinterieur du limb

de la fleur. Ce facteur determine en presence d'un autre facteur P
la couleur violette pale (lilas) a Tinterieur du limb.

P — ne se manifeste qu'en presence de F; ii distribue le pigment

dans Tepiderme de Tinterieur du limb.

R — ne se manifeste qu'en presence de F; ii distribue le pig-

ment violet pale (lilas) dans le parenchyme de Tinterieur du limb.

C — en presence de i^ et P modifie la teinte lilas en ros lilas

dans Tepiderme de Tinterieur du limb.

C— en presence de i^ et P modifie la teinte lilas dans le pa-

renchyme de Tinterieur du limb.

Ii et Jg — augmentent Tintensite de la couleur de Tinterieur du

limb en presence de FP, ou FR ou bien FP R. En presence de

ces deux facteurs (I^ ), la couleur de Tinterieur du limb est vio-

lette fonce au lieu de lilas.

7i et I2 — en presence de F C P, ou FCR ou bien FCPR
augmentent Tintensite de la couleur ros lilas. Les fleurs de cette

constitution possedent Tinterieur du limb de couleur rouge violet.
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iV— provoque la couleur rouge a l'extrleur du limb de la fleur
et en meme temps des traces de pigment sur le tub floral.

T—en presence de .V augmente Tintensite de la couleur du
tub floral.

6- La couleur verte de la fleur du Nkotiana Lanq.<dorffii
employe dans le croisement comme plante maternelle. est dtermine
par la presence de grains de chlorophylle dans les cellules du paren-
chyme.

La couleur verte de la corolle est provoquee par la presence de
deux groupes de facteurs que j'ai nommes Z, et Z.,. Chacun de ces
groupes determine une autre teinte verte. Les corolles ,:•, Zj posse-
dent une teinte plus claire. creme a cause de la presence d'un nom-
bre restreint de grains de chlorophylle; cependant les corolles Z, z^
sont plus foncees: elles atteignent presue le ton vert du A'. /.«m/s!
dorffii.

^

Dans la progeniture de la plupart des hterozygotes a fleurs ver-
tes a la suit de la disionction apparurent des plantes k fleurs vertes
et a fleurs blanches en rapport numeriue qu se rapproche a celui
de 3: 1; cependant ii a ete observ chaque fois une deviation assez
remarquable en faveur des plantes a fleurs vertes. Dans une
des lignees les rapports numeriques se rapprochaient au rapport
15: L Ce rapport permet de supposer que la disjonction concerne
deux facteurs ou deux groupes de facteurs provoquant la couleur verte.

La disjonction du premier type (en rapport numerique de 3 : 1)
peut etre expliquee par la supposition que les deux groupes de facteurs
Z, et Z^ se trouvent dans les gametes de certaines plantes dans le
meme chromosome. Ces plantes, heterozygotes par rapport aux facteurs
Z, et Z,, furent produites a la suit de la reunion d'un gamet Zi Zj
avec un gamet z^ z^] par consequent ii existe entre les dominants
Z^etZgune attraction partielle. Si le processus, nomme par Morgan
rrossinq-ovcr n'avait pas eu lieu. les gametes Z, z^ et z, Zj n'auraient
pas ete formes dans les plantes F^ a fleurs vertes (Z^ z^ Z, z^), et ii

en aurait resulte Tapparition de plantes a fleurs vertes et blanches
en rapport de 3:1, avec une deviation dans les limites de Terreur
moyenne. Cependant ii est plus probable que le crosshuj-over a eu
lieu, c'est a dire que tous les types de gametes sont formós quoiqu'en
nombre inegal. car nous constatons une deviation rgulire en faveur
des plantes a fleurs vertes. Les donnees numeriques correspondent
au cas d'une attraction partielle, dont la force peut comporter 3:1:1:3
ou bien 5:1:1:5.
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La disjonction du second type (en rapport numeriue de 15 : 1)

prouve distinctement rexistence de deux facteurs genetiues. Un hete-

rozygote dont la progeniture montre une disjonction de ce type, fut

produit probablement a la suit de la reunion d'un gamet Z^ z^

avec un gamet z^ Z^. Cette constitution des chromosomes est

le resultat d'un crossiiig-ouer qui se produit ici assez rarement.

Dans un zygota pareil chacun des deux allelomorphes positifs

est loge dans un chromosome different et c'est a cause qu'il n'y a

pas d'attraction entre eux; au contraire ou pourrait supposer une re-

pulsion entre les deux dominants, c'est a dire une attraction entre

Zj et ^2 d'une part et celle entre
,?i

et Z2 de Tautre. Cependant s'il

existe une repulsion, elle n'est que tres faible.

7" Grace a la disjonction dans certaines lignees nous pouvons

constater que Z^ n'est pas un facteur simple, mas un groupe de

facteurs dont les elements se trouvent probablement poses Tun a cóte

de Tautre dans le chromosome. Cependant parfois (a la suit du crossing-

over) les elements se trouvent separes. En nous basant sur les don-

nees de la disjonction nous pouvons constater alors qu'il existe un

facteur special (E) qui provoque la couleur verte (la presence des

grains de chlorophylle) a rexterieur de la corolle, ainsi qu'un second

facteur (W) qui, en presence du facteur E distribue les grains de

chlorophylle aussi a IMnterieur de la corolle. Un zygot E iv possede

des fleurs vertes a rexterieur, blanches a Tinterieur; un zygot eW
possede des fleurs blanches a rexterieur et a Tinterieur; un zygot

EW enfin possede des fleurs vertes a rexterieur et a Tinterieur. Le

Tableau VII page 84 du texte polonais presente la disjonction dans

la progeniture d'une plante de la generation E^ dont la formule ge-

netique est celle de EE Wtv Ff CCPPI^h l2- ^^ disjonction con-

cerne entre outre le facteur W, tandis que le facteur E est en etat

homozygote dans cette lignee. Cest pour cela que tous les individus

de cette lignee (N2 5/57) possedent des fleurs vertes a rexterieur,

tandis que la couleur de Tinterieur du limb presente une disjonction.

Les deux premieres colonnes verticales du Tableau VII embrassent

les plantes a fleurs colorees de rouge-violet a Tinterieur du limb;

en conseguence on ne peut observer la disjonction, provoquee par

Tetat heterozygote du facteur W que dans les deux dernieres colonnes,

ou la disjonction donn approximativement le rapport de 3 vertes : 1

blanche a Tinterieur du limb.

II est possible que le groupe de facteurs nomme Z2 possede

aussi une constitution plus complexe, analogue a celle de Z^.
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8" Les deux series de facteurs introduits par les deux especes

croisees se transmettent tout k fait independamment et peuvent etre

presents simultanement dans un zygot. II est donc possible de runr
des grains de chlorophylle avec un suc cellulaire plgmentó de rouge

ou de violet non seulement dans les memes tissus d'une fleur, mais

aussi dans les memes cellules. On peut constater a Talde du micros-

cope la prsence de grains de chlorophylle dans une cellule remplie

de suc colore.

Les corolles des plan,tes a fleurs „the" (Planche IX Fig. 17)

furent etudiees a Taide du microscope. EUes possedent dans leurs

tissus un suc colore — ros pale ou bien lilas et en outre des grains

de chlorophylle. Dans la progeniture d'une plante a fleurs „the" une

disjonction se produit en rapport 9 „the": 3 lilas et rose-lilas '. 3 ver-

tes : 1 creme (Tableau VI page 80 du texte polonais). La plante ma-

ternelle de cette lignee avait probablement la formule genetiue

Ff Cc Z, z, Z^ Z^,

Une plante a fleurs „the" fut obtenue a la suit d'un croisement

synthetiue entre une plante a fleurs vertes et une autre a fleurs

rose-lilas.

9" Apres avoir prive le zygot N. Langsdorffii des deux grou-

pes de facteurs Z^ et Zg nous obtenons des individus a fleurs blan-

ches. Des types a fleurs bianches apparaissent aussi a la suit d'un

appauvrissement genetiue du type N. Sanderae, prive de huit fac-

teurs, determinant la coloration complete de sa corolle.

Objanienie tablicy VIII — IX.

Wszystkie kwiaty powikszone 1,3 razy.

Fig. 1 — Kwiat Nicotiana Sanderae.

Fig. 2 — Kwiat jV. Langsdorffii.

Fig. 3 — Kwiat osobnika F^ Ns 20. Ujawniaj si czynniki FCPXTI, /,.

Fig. 4 — Kwiat osobnika F^ N? 5. Ujawniaj si czynniki K W F<' P 1^ /,.

Fig. 5 — Kwiat osobnika F^ K? 2. Ujawniaj si czynnniki FcPIiIi.
Fig. 6 — Kwiat osobnika F., Ne 15. Ujawniaj si czynniki F<'PRZ^ li Ij.

Fig. 7 — Typ F3 otrzymany w potomstwie osobnika F, N» 15 z rozszcze-

pienia iinji 15/24. Ujawniaj si czynniki F^'i2Z, /, io.

Fig. 8 — Typ F-^, otrzymany w potomstwie osobnika F., Ni 5 z rozszcze

pienia Iinji 5/57. Ujawniaj si czynniki F W F C P.

Fig. 9 — Typ, otrzymany w F^-

Fig. 10 — Kwiat osobnika F.^ JSs 33. Ujawniaj si czynniki F P.

Fig. 11 — Typ F3 otrzymany w potomstwie osobnika /•', >fe 20 z rozszcze-

pienia Iinji 20/46. Ujawniaj si czynniki .V T.
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Fig. 12 — Typ Fg otrzymany w potomstwie osobnika Fj. N° 15 z rozszcze-

pienia linji 15/24. Ujawniaj si czynniici F P I^ I^.

Fig. 13 — Typ Fg, otrzymany w potomstwie osobnika F., N2 15 z rozszcze-

pienia linji 15/24. Ujawniaj si czynniki F PZ^Ii I^.

pig_ 14 — 7yp F.^^ otrzymany w potomstwie osobnika F^ Ni 15 z rozszcze-

pienia linji 15/24. Ujawniaj si czynniki F P R Z^ I^I<,.

Fig. 15 — Kwiat osobnika Fj Js'" 19. Ujawniaj si czynniki FPR I^.

Fig. 16 — Typ, otrzymany w F./. zabarwienie korony odpowiada N. Laiigs-

dorffii. lecz na zewntrznej powierzchni patków nalot ceglasty, wywoany przez

czynnik N.

Fig. 17 ~ Kwiat .herbaciany" osobnika F^ jYs 23. Ujawniaj si ^czynniki

FCBZ.Z^.
Fig 18 — Typ, otrzymany w F^, Bezpodny.

Fig 19 — Typ o kwiatach „bronzowych" otrzymany w Fg. Bezpodny. Ko-

rona zawiera barwiki: czerwony, fioletowy, zielony.

Fig. 20 — Typ F3, otrzymany w potomstwie roliny N° 23 z rozszczepienia

linji 23/33 Ujawnia si tylko czynnik Zj.

Fig. 21'— Kwiat czysto biay, wystpujcy w Fj i F3.

Fig. 22 — Osobnik homozygotyczny P\, otrzymany v/ potomstwie osobnika

Fj JV? 22 z rozszczepienia linji 22/28. Ujawniaj si czynniki F C P R.

Fig. 25 — Typ F3 otrzymany w potomstwie osobnika F'2 N2 5 z rozszcze-

pienia linji 5/57. Ujawnia si tylko czynnik E.

Explication des planches VIII — IX.

Toutes les fleurs agrandies 1,3 fois.

Fig. 1 — Fleur de la plante paternelle Nicotiana Sanderae.

Fig. 2 — Fleur de la plante maternelle N. Langsdorffii.

Fig. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22 — Divers types de fleurs de

la gneration F^.

Fig. 3 — Fleur de la plante F.^ N2 20. Les facteurs FCPNTI^ I^ se manifestent.

Fig. 4 — „ „ . i^2 N2 5. Les facteurs iJirF'P/il2 se manifestent.

Fig. 5— „ , „ J^2-N2 2. Les facteurs F^CPIj /o se manifestent.

Fig. 6 — „ „ „ F2 N2 15. Les facteurs FGPRZ^ 1^ I, se manifestent.

Fig. 10 — „ „ „ JF2N233. Les facteurs FP se manifestent.

Fig. 15 — n n n F, N" 19. Les facteurs F" Pi Jj 36 manlfestcnt.

Fig. 16 — Fleur, dont la pigmentation correspond a celle du iV. Langsdorffii,

mais la coloration de rextrieur du limb est due au facteur N.

Fig. 17 — Fleur „th" de la plante Fj J\2 23. Coloration determine par les

facteurs F C R Z, Z^.

Fig 18 — Fleur d'une plante strile de la gnration F2.

Fig. 19 — Fleur d'une plante sterile de la gnration F.,. La corolle „brune"

renferme le pigment rouge violet, ainsi que des grains de chlorophylle.

Fig. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23 — divers types de fleurs de la gne-

ration F3, obtenus par autofcondation des plantes F^.

Fig. 7 — Type F^ qui apparut a la suit de la disjonction dans la progni-

ture de la plante F^ N2 15 (ligne 15/24). Les facteurs FCRZ-^I^I^ se manifestent.
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Fig. 12— Type F^ qui apparut k la suit de la disjonction dans la progniturc

de la plante B\ N? 15 (ligne 15/24). Les facteurs FPIt L^ se manifestent.

Fig. 13 — Type Fj qui apparut k la s-jite de la disjonction dans la progc-

niture de la plante F^ Ns 15 (lignee 15/24). Les facteurs FPZ^ /, /., se manifestent.

Fig. 14 — Type ?\ qui apparut k la suit de la disjonction dans la prog-
niture de la plante F., Ks 15 (ligne 15/24. Les facteurs Fl'UZ,I^l^ se manifestent.

Fig. 8 — Type /<", qui apparut k la suit de la disjonction dans la progini-

ture de la plante F^ ^° 5 (ligne 5'57). Coloration due aux facteurs F W F (' P.

Fig. 23 — Type F^ qui apparut k la suit de la disjonction dans la progni-

ture de la plante F^ Ks 5 (ligne 5/57). Coloration due ci un seul (acteur K.
Fig. 11 — Type F-^ qui apparut k la suit de la disjonction dans la prog-

niture de la plante F^ N; 20 (ligne 2046). Coloration de TeKtrieur du limb,

ainsi que du tub floral est dtermine par les facteurs X 7'.

Fig. 20 — Type F^ qui apparut a la suit de la disjonction dans la prog-

niture de la plante Fj Ns 23 (ligne 23 33). Un seul facteur Z.^ se manifeste.

Fig. 22 — Type F^, fleur d'une plante homozygote qui apparut dans la pro-

gniture de la plante F^ N2 22 (ligne 22/28). Les facteurs FC P H se manifestent'
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Edmund Malinowski:

Analiza genetyczna ksztatów nasion Fasoli.

(Tablice X XIV).

Wstp — Ksztaty nasion Phaseolus vulgaris — Odmiany uyte do krzyo-
wania — Pierwsze pokolenie mieszaców — Drugie pokolenie mieszaców — Trzecie

pokolenie mieszaców — Rozszczepienie transgresywne niesymetryczne — Zjawiska

korelacji. — Waniejsze wyniki.

Wstp.
Ksztaty nasion Fasoli nie zostay do tej pory zanalizowane gs-

netycznie. W zbiorowej pracy „Handbuci d. landwirtsch. Pflanzen-

zuchtung", wydawanej pod redakcj Fruwirth'a, Tsciermak pisze

w r. 1919-m, e pierwsze pokolenie mieszaców fasoli o nasionaci

okrgych z fasol o nasionach wyduonych posiada nasiona pored-

nie co do ksztaUów, a w drugiem pokoleniu mieszaców wystpuje

„unreine Spaltung". Po za t wzmiank nie znajdujemy tam adnych

innych szczegóów.

Na podstawie danych pracy Johannse n'a (3b) o linjach czystyci^

mona wysnuwa pewne wnioski co do skadu genetycznego nasion Fa-

soli. Ciar nasion, któr to cech bada Johannse n, stoi w zwizku

z wielkoci nasion a wic z ich dugoci, wzgldnie szerokoci.

Jeeli istniej linje czyste, rónice si przecitnym ciarem nasion,

to rónice te sprowadzi mona do rónic w dugoci nasion i wypro-

wadzi wniosek, e istniej niezalene czynniki genetyczne z których

kady wywouje inn przecitn dugo nasion, lub te, w razie istnie-

nia czynników kumulatywnych, e w linjach o duszych nasionach

istnieje wicej czynników dugoci, anieli w linjach o nasionach

krótszych.
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w r. 1913-m opisuje Johannsen (3a) zjawisko przekraczania ty-

pów rodzicielskich w F^ mieszaców w stosunku do dugoci i do szero-

koci nasion. Transgresja w przypadku opisanym przez Johannsen'a
jest nieznaczna. Istnienie jej wskazuje jednak wyranie na istnienie

czynników kumulatywnych, wywoujcych dugo i szeroko nasion.

W pracy niniejszej chodzi mi nietylko o zjawiska dotyczce dziedzi-

czenia dugoci, szerokoci wzgldnie gruboci nasion, lecz równie

o korelacj jaka istnieje pomidzy wspomnianymi trzema elementami

skadajcymi si na ksztaty nasion Fasoli.

Ksztaty nasion Phaseolus vulgaris.

Linn e odrónia dwa gatunki Fasoli: Phaseolus vulgar?s

i Ph. nanus ^). Midzy temi gatunkami istniay wedug L i n n e ' g o

nastpujce rónice:

Ph. niUgarls, caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis

calyce minoribus, leguminibus pendulis (Spec. Plantarum 1016).

Ph. nanus, caule erecto laevi, bracteis calyce majoribus, legu-

minibus pendulis compressis rugosis (Spec. pi. 1017).

Pierwsze monograficzne ujcie rodzaju Phaseolus zawdziczamy

Te nor (8). Opisa on okoo setki odmian. Zwróci uwag na ksztaty

nasion, odróniajc odmiany lupinoides i pisiformis.

W nastpnem dziesicioleciu po publikacji Tenore ukazaa si
praca S a v i (7) o Fasoli. S a v i skasowa Ph. nanus, wczajc go do

Ph. vulqaris. Odrónia wogóle 8 gatunków Fasoli w tem sze we-

dug ksztatów nasion a mianowicie:

Ph. uulgaris, seminibus ovatis subcompressis,

Ph. romanus, seminibus compressis,

Ph. oblongus, seminibus teretiusculis latitudine duplo longioribus,

Ph. tiimidus, seminibus ovato-turgidis, ventre tumido,

Ph. sphaericus, seminibus subrotundis,

Ph. gonospermus, seminibus compressis irregulariter angulatis.

Klasyfikacj Savi'ego przyj De Candolle, wprowadzajc
jedn zmian, mianowicie dajc Ph. romanus nazw Ph. compressus.

Obszern monografi Fasoli ogosi M a r t e n s (5). Autor ten

odrónia nastpujce gatunki:

Ph. vulgaris, Savi, leguminibus rectiusculis subtorulosis longe

mucronatis, seminibus compressiusculis reniformioblongis.

') Linne w pierwszem wydaniu Species plantarum wyrónia Ph,. coccinens,

odpowiadajcy Ph. nuiltiflarus Lam., w drugim wydaniu jednak podporzdkowa
ten gatunek P. vnl(jnris. W pracy niniejszej pomijam cakowicie Ph. inultiflorm.
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Ph. comprefiiiU!), Martens, volubilis. leguminibus compressis latis

breviter mucronatis, seminibus valde compressis reniformioblongis.

Ph. (fonospermus, Savi, volubilis, leguminibus subincurvls toru-

losis breviter mucronatis, seminibus compressiuscuUs irregularlter angu-

lato-truncatis.

Ph. carinatus, Martens, volubilis, leguminibus falcatls rugosis.

ssminibus teretiusculis elongatis subtruncatis-carinatis. Gatunek ten

Martens charakteryzuje bliej w sowach nastpujcych: Die Kiel-

bohnen bilden den Uebergang von den flachen zu den walzenfSrmigen

Bohnen, hoch steigend und haufig gestutzt wie die Eckbohnen haben

Sie das Langenverhaltniss der Dattejbohnen, in der Mitte dick wie

diese, am Rucken schmal wie jene.

Ph. ohloiigus, Savi, nanus erectus, leguminibus subcylindricis

rectiusculis longe mucronatis, seminibus subreniformi - cylindricis la-

titudine duplo longioribus.

Ph. ellipticus, Martens, humilis, erectus vel subvolubilis, leguminibus

rectiusculis plus minus torulosis, seminibus minoribus ellipticis tumidis.

Ph. sphaericus, Martens, suberectus vel volubilis, leguminibus

rectiusculis torosis, seminibus majoribus subglobosis.

Póniejsi monografowie gatunki Mart en sa uwaaj za odmiany

Ph. uulgaris, L. W stosunku do ksztatów Irish (2) w obrbie tak

pojtego Ph. vulff(iris wyrónia trzy typy:

1) Seed subglobose or very slightly flattened or elongated, smooth.

2) Seed distinctly elongated ovate, breadth usually ^/j the length

or mor, not usually reniform, raunded or tapering or sometimes

truncated.

3) Seed proportionally longer than the preceding.

Najnowsza monografia Fasoli, opracowana przez Comes'a (1),

dzieli Phaseolus rulgaris, L. na cztery typy:

1) Ph. viilgaris, L. var. compressus, DC, o nasionach nerkowa-

tych, spaszczonych. Dugo nasion jest 1^2 raza wiksza od ich

szerokoci.

2) Ph. vulgaris, L. var, ohlongus, Savi, o nasionach cyllndryn-

nych. Nasiona 2 razy tak dugie jak szerokie.

3) Ph. mdgars, L. var. ellipticus, Martens, o nasionach elip-

tycznych sabo nerkowatych, li/j raza dusze ni szerokie.

4) Ph. uulgaris, L. var. sphaericus, Savi, o nasionach kulistych,

prawie równie dugich jak szerokich.

Podaj niej, wedug Comes'a, tabel odmian i domniemanych

mieszaców Ph. vulgaris, L.
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1. Ph. vulgaris, L. var. compressus

(DC.) nob.

A) Genuinus unicolor, pi. var.

B) Hybridus

1. compr. unicol. X compr. unicolor

a) maculatus, pi. var.

b) pardinus,

c) zebrinus, „ „

d) variegatus, „

2. compr. X oblongus

a) unicolor, pi, var.

b) maculatus,
,.

c) pardinus,

d) zebrinus,

d) variegatus, „

3. compr. X ellipticus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „

c) pardinus, „ „

d) zebrinus,

d) variegatus,
.. „

4. obi. X sphaericus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „ „

c) pardinus, „

d) zebrinus, „

e) variegatus, „ „

3. Ph. vulgaris, L. var. ellipticus

(Martens) nob.

A. Genuinus unicolor, pi. var.

B. Hybridus

1. ellipt. unicol. X ellipt, unicolor

a) maculatus, pi. var.

b) pardinus,

c) zebrinus

d) variegatus, „

2. ellipticus X compressus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „

c) pardinus.

2. Ph. uulgaris L. var. ohlongus

(Savi) nob,

A) Genuinus unicolor, pi. var.

B) Hybridus

1. obi. unicolor X obi. unicolor

a) maculatus, pi. var.

b) pardinus,

c) zebrinus

d) variegatus, „ „

2. obi. X compressus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus. „ „

c) pardinus,

d) zebrinus, „ „

e) variegatus

3. obi. X ellipticus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „ ,,

c) pardinus, „ ,,

d) zebrinus, ,, ,,

e) variegatus, „ „

4. Ph. vulgaris, L. var. sphaericus

(Savi) nob.

A. Genuinus unicolor, pi. var.

B. Hybridus

1. sphaer. unicol. X sphaer. unicoL

a) maculatus, pi. var.

b) pardinus, „ „

c) zebrinus, „ „

d) variegatus, „

2. sphaericus X ellipticus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „ „

c) pardinus. " w
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d) zebrinus, pi. var. d) zebrinus, pi. var.

e) variegatus, „ „ e) variegatus, „

3. ellipticus X oblongus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „

c) pardinus,

d) zebrinus, „ „

e) variegatus, „

4. ellipticus X sphaericus

a) unicolor, pi. var.

b) maculatus, „ „

c) pardinus,

d) zebrinus, , „

e) variegatus, „

Odmiany uyte do krzyowania.

Ni 1. Ph. compressus zebrinus griseus nigro-fasciatus. Rozmiary

nasion przedstawione s na Tabeli
j
pod Ni 1. Jest to odmiana wijca

o strkach duych falistych. Otrzymaem j pod nazw „Japoskiej".

Ni 2. Ph. compressus (hybridus compr. X ellipticus) albus major.

Rozmiary nasion podane s na Tabeli I pod Ni 2. Odmiana karowa

o strkach duych falistych. Znana pod nazw ,,Kaiser Wilhelm".

Ni 3. Ph. compressus (hybridus compr. X oblongus) viridis.

Rozmiary nasion podane na Tabeli i Ni 3. Odmiana karowa znana

pod nazw ,,Chevrier".

M 4. Ph. compressus (hybridus compr. X ellipticus) roseo-punctatus.

Rozmiary nasion podane na Tabeli I Ni 4. Odmiana karowa bez

wókien znana pod nazw ,,Hinrich's Riesen".

Ni 5 Ph. oblongus (hybridus oblongus X compressus) albus ma-

ximus. Rozmiary nasion podane na Tabeli I Ni 5. Odmiana karowa

o nasionach silnie nerkowatych, strkach skrzywionych na ksztat szabli.

Znana pod nazw ,,Rognon de coq". Odmiana ta obejmuje szereg ty-

pów rónicych si wielkoci i ksztatem nasienia. Wyosobniem linje

o nasionach prawie pozbawionych nerkowatego wygicia, oraz inne

o nasionach duych o wygiciu nerkowatem silnie zaznaczonem. Do

krzyowania uywaem osobników wycznie z linji o nasionach duych

wybitnie nerkowatych. Rozmiary tych wanie podane s na Tabeli 1-ej

pod Ni 5.

Ni 6. Ph. oblongus (hybridus obi. X compressus) ochraceus atro-

yariegatus truncatus. Rozmiary nasion podane na Tabeli I-ej N 6.
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Odmiana karowa znana pod nazw „Haricot de Bagnolet". Yilmorin

pisz o niej co nastpuje: ..Cette variete est une des plus rpandues

aux environs de Paris pour la production des haricots verts. FeuiUage

ample, d'un vert fonce, peu cloue; tige atteignant O m. 35 ^ O m. 40

de hauteur; fleurs lilas. Cosses droites, longues, bien vertes, presque

cylindriues dans leur jeuneusse. Grain drolt, long, arrondi aux deux

bouts, presue aussi pais que large, d'un violet noiratre, marqu de

panachures nankin qui n'occupent jamais plus d'un tiers de la surface

et sont quelque{ois reduites a quelques taches claires sur un fond

presque noir"

N° 7. Ph. oblongus (hybridus obi. X compr.) atropurpureus ma-

ximus. Rozmiary nasion podane na Tabeli II-ej N? 7. Odmiana karowa

znana pod nazw , .Haricot Flageolet rouge". Yilmorin (10) pisze o tej

odmianie co nastpuje: „Plante vigoureuse; feuilles troites, longues,

pointues; fleurs d'un blanc ros. Cosses droites et longues. Grains

longs de O m. 018 a O m. 020, larges de O m. 008 et epais de O m.

006 a O m. 007, presque cylindriques, droits ou legerement courbes

en rognon, entierement d'une couleur rouge He de vin".

N? 8. Ph. oblongus (iybridus obi. X compr.) albus minor. Roz-

miary nasion podane s na Tabeli II-ej N? 8. Obmiana karowa znana

pod nazw ,, Haricot rinepuisable nain", Yilmorin (10) pisze o tej

odmianie co nastpuj: ,,Tres different de tous les autres flageolets

nains, ce haricot se distingue a premier vue par le developpement

tout particulier de ses fortes grappes florales qui s'elevent a O m. 25

audessus du feuillage, alors que celui-ci ne depasse pas O m. 30. Les

tiges sont vertes; les feuilles petites. cloquees, vert franc. Les cosses,

vertes et plates, longues de O m. 14, contiennent cinq grains un peu

plus petits que ceux du H. Flageolet blanc".

Ni 9. Ph. oblongus (hybridus obi. X compressus) ochraceus. Roz-

miary nasion podane s na Tabeli II-ej N? 9. Odmiana karowa znana

pod nazw ,,Non plus ultra".

Ni 10. Ph. oblongus (hybridus obi. X ellipticus). Barwa nasienia

jasna szaro-óta; ciemniejsza obwódka dokoa hilum. Odmiana karowa

szparagowa. Rozmiary nasion podane na Tabeli II-ej N? 10.

Ns 11. Ph. oblongus (hybridus obi. X ellipticus). Nasiona barwy

czarnej z odcieniem granatowym. Rozmiary nasion podane s na Tabeli

II-ej N2 11. Odmiana karowa znana pod nazw ,,Wachs Perfektlon".

Ni 12. Ph. oblongus (hybridus obi. X compressus). Nasiona bar-

wy szaro-ótej pokryte czarnemi plamkami. Rozmiary nasion podane

s na Tabeli II-ej N. 12. Odmiana karowa.

129



dugo

(longueur)

.Ns

13.

szeroko

(largeur)

grubo

(paisseur)



Ns 13. Ph. ellipticus (hybridus ellipt. X oblongus). Barwa nasie-

nia jasna szaro-óta z obwódk dokoa hilunn. Ze wzgldu na barw
nasion odmiana ta jest bardzo podobna do podanej pod N; 10. Roz-

miary nasion przedstawia Tabela 11 pod N? 13. Odmiana karowa zna-

na pod nazw ,,Saxa".

Ni 14, ellipticus (hybridus ellipt. X sphaericus) aibus ochraceo-

maculatus. Nasiona biae z plamami dokoa hilum, przypominajcem

czsto posta orla. Rozmiary nasion podane na Tabeli lU-ej pod N? 14.

Odmiana karowa znana pod nazw ..Zotodeszczu" („Goldregen").

N° 15. Ph. ellipticus (hybridus ellipt. X sphaericus) albus. Na-

siona prawie kuliste. Rozmiary podane na Tabeli 111-ej pod N; 15.

Odmiana karowa. Otrzymaem j pod nazw „Podolskiej".

Ns 16. Ph. ellipticus (hybridus ellipt. X compressus) albus minor.

Rozmiary nasion podane na Tabeli Ill-ej pod N; 16. Odmiana karowa.

Otrzymaem j pod nazw ..Królowej".

Ns 17. Ph. sphaericus lutescenti-carneus. Rozmiary nasion poda-

ne na Tabeli Ill-ej pod Ns 17. Odmiana karowa, któr otrzymaem

pod nazw „Siarkowej".

Ns 18. Ph. sphaericus albus major. Rozmiary nasion podane na

Tabeli lll-ej pod Ns 18. Odmiana karowa, któr otrzymaem pod naz-

w ,,Bomba".

Ns 19. Ph. sphaericus albus purpureo-variegatus. Rozmiary na-

sion podane na Tabeli Ill-ej pod Ns 19. Odmiana karowa.

Ns 20. Ph. sphaericus albus minor. Rozmiary nasion podane na

Tabeli Ill-ej pod Ns 20. Odmiana karowa, zdradza jednak czsto ten-

dencj „wicia" si. Znana jest pod nazw „Perowej" (Zucker Reis Perl).

Rozmiary nasion fasoli w obrbie jednej odmiany ulegaj zmia-

nom zalenie od wilgotnoci danego okresu wegetacyjnego lub od za-

sobnoci gleby. Tak, naprz. w wilgotnym 1920 r. nasiona byy prze-

citnie o 1 mm. dusze ni w nastpnym suchszym 1921 r. Cyfry

przedstawione na Tabeli 1 — 111 odnosz si do nasion zebranych

w r. 1920, t. j. w tym roku, w którym dojrzeway roliny drugiego

pokolenia mieszaców.

W obrbie poszczególnych odmian istniej rónice dziedziczne

dotyczce wielkoci nasion. Wynika to z prac Johannsen'a nad

linjami czystemi u fasoli. Istnienie tych llnji czystych, czsto znacznie

rónicych si midzy sob, skonstatowaem u wszystkich prawie od-

mian. To te do krzyowania braam okrelone linje i cyfry na Tabe-

lach I — III odnosz si do tych wanie wybranych do krzyowania

linji czystych.
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Pierwsze pokolenie mieszaców.
Nasiona pierwszego pokolenia mieszaców byy zwykle pored-

nie w stosunku do wszystkich trzech wymiarów: dugoci, szerokoci

i gruboci. Bdc poredniemi, zbliay si bardziej do wikszego lub

niekiedy do mniejszego z typów rodzicielskich. W niektórych przypad-

kach jednak pierwsze pokolenie posiadao nasiona tak due jak typ

rodzicielski o nasionach wikszych.

Cyfry dotyczce rozmiarów nasion h\ pochodz z r. 1919. Rok

ten byl suchszy od nastpnego 1920 w którym dojrzeway nasiona l'\.

Dlatego bezporednio cyfr F^ i F2 porównywa nie mona. Nasiona

w r. 1920 byy u tych samych odmian przecitnie wiksze. Rónica

dugoci nasion Bagnolet, naprz., wynosia 1 mm. Cyfry podane na

Fig. 1. 1—Zucker Reis Perl (Perowa), :'—odmiana (varit) M5 10, ''{—J'\

Zucker Reis Perl X ^- 10- Wielko naturalna (grandeur natur).

Tabeli IV-ej trzeba przesun o 1 klas (o 1 mm.) aby mona je byo

porównywa z cyframi drugiego pokolenia mieszaców. Na Tabeli IV-ej

podane s cyfry dotyczce dugoci nasion piciu krzyówek, gdy te

tylko nasiona pozostay nie wysiane w r. 1920. Pomiarów innych nie

robiem.

Jeeli porównamy F^ jednej i tej samej odmiany „Perowej"

z Rognon de coq i z N° 10, to znajdziemy, e F^ obu tych krzyówek

jest jednakowe pomimo e Rognon de coq posiada nasiona dusze
od N° 10. Przewaga wic czynników wywoujcych dugo nasion

N2 10 w stosunku do Perowej jest silniej zaznaczona, n przewaga

czynników wywoujcych dugo nasion Rognon de coq. Z tego wy-

nika, e czynniki wywoujce dugo nasion Rognon de coq s Inne

genetycznie, ni czynniki wywoujce dugo nasion N? 10.
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Dugo nasion F^ krzyówki Hinrich's Riesen X Bagnolet wy-

nosi przecitnie w r. 1919-ni 15 mm. co sprowadzone do warunków

1920 r. wyniesie 16 mm, a wic tyle ile w tym roku (1920-m) wyno-

sia dugo nasion odmiany Bagnolet. Jeeli dugo nasion fasoli

TABELA IV.

l-\



Przypumy, e krzyujemy dwie odmiany fasoli, rónice si
dugoci nasion. Odmiana o krótszych nasionach zawiera 1 gen (na-

zwijmy go A) wyduajcy nasiona o 3 mm. w razie gdy gen ten jest

w stanie homozygotycznym. jeeli nasiona pozbawione tego genu maj
3 mm. dugoci, to w razie obecnoci genu A — bd miay 6 mm.
Przyjmijmy, e gen .1 w stanie heterozygotycznym (t. j. w liczbie po-

jedynczej) wydua nasienie tylko o 2 mm. Z powyszego wynika, e
nasienie o skadzie genetycznym A bdzie miao 6 mm. dugoci
a nasienie o skadzie genetycznym Aa — 5 mm. Uyta do krzyowa-
nia odmiana o nasionach duszych niechaj posiada, przypumy, 2

geny kumulatywne Bi (\ z których kady w stanie homozygotycz-

nym wydua nasienie o 3 mm. a w stanie heterozygotycznym —

1
*

^*^ t L ^ y t t L t

Fig. 2. 1 — Odmiana (varit) Zucicer Reis Perl, ;.'— odmiana (varit)
Inpuisable, S — F, Zucker Reis Perl X Inepuisable. Wielko naturalna

(grandeur natura).

o 2 mm. — podobnie jak gen .1. Wówczas dugo nasion tej drugiej

odmiany wynosi bdzie 9 mm. Pierwsze pokolenie mieszaców za,

o skadzie genetycznym Aa Bb Cc, bdzie posiadao nasiona, których

dugo wynosi bdzie 3 (podoe) -|"2-|-2-[~2^9 mm. czyli tyle

ile wynosi dugo nasion drugiej odmiany. W razie wikszej rónicy

midzy krzyowanemi nasionami F^ bdzie porednie, zblione do od-

miany o nasionach wikszych.

Przypumy, e odmiana o nasionach mniejszych zawiera, jak

w przykadzie poprzednim, jeden czynnik AA. Odmiana druga nato-

miast niech zawiera 4 geny BB, CC, DD, EE. Dugo nasion pierw-

szej odmiany wynosi bdzie 3 -f~ ^ = 6 mm. Dugo nasion drugiej

odmiany wynosi bdzie 3-[-3-|-3-j-3-j-3^^ 15 mm. Pierwsze po-

kolenie (o skadzie genetycznym .-la Be Cc Dd Ed) bdzie miao nasiona

których dugo wynosi bdzie 3-f 2-j-2-f2-f- 2-|-2 = 13 mm.
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Zaczone figury 1 i 2 przedstawiaj w wielkoci naturalnej

nasiona F, dwóch krzyówek a mianowicie fig. 1 odnosi si do krzy-

ówki Perowa X JNTs 10, fig. 2 — do krzyówki Perowa X Inepuisable.

Po za tern Tablica XIV przedstawia w drugim rzdzie nasiona F^

krzyówki Królowa X Japoska, Na Tablicy XIII w rzdzie drugim

widzimy nasiona F^ krzyówki Podolska X Chevrier.

Drugie pokolenie mieszaców.

Krzyówki odmian o nasionach kulistych z odmianami
o nasionach wyduonych.

1. Perowa (N? 20) X Rognon de coq (Ns 5). Pierwsze

pokolenie mieszaców byo bardzo sabo nerkowate. Rozmiary nasion

F^ podane s na Tabeli IV. W drugiem pokoleniu na ogóln liczb 114

rolin (w potomstwie dwóch rolin F^) wystpio 7 rolin o nasionach

wyranie nerkowatych. Byy midzy temi siedmiu rolinami osobniki

o nasionach maych blizkich do Perowej oraz inne — o nasionach

wikszych, zblionych do Rognon de coq. Stosunek 114:7 mona
uzna za równy 15 : 1 i wyprowadzi wniosek, e nerkowato nasion

Rognon de coq jest wywoana przez 2 czynniki kumulatywne.

Dugo nasion Rognon de coq równie wywoana jest przez

czynniki kumulatywne. Liczba czynników jednak wywoujcych dugo
nasion Rognon de coq jest wiksza ni dwa. Na Tablicy IX w rzdzie

pierwszym przedstawione s w wielkoci naturalnej po dwa nasiona

Perowej (nasiona drobne kuliste) i Rognon de coq (nasiona due ner-

kowate). W rzdzie drugim tej Tablicy widzimy nasiona drugiego po-

kolenia mieszaców. Typy kracowe nasion zblione do rodzicielskich

nie s na tej Tablicy przedstawione. Widzimy tam tylko szereg form

przejciowych.

W tem drugiem pokoleniu mieszaców wystpiy tylko dwie

roliny o nasionach tak duych jak u Rognon de coq i równie tylko

2 roliny o nasionach tak maych jak u Perowej. Tak wic typy ro-

dzicielskie stanowiy kady '/ó? ogóu rolin F^. Stosunek ten (57 : 1)

mona uwaa za odpowiadajcy stosunkowi genetycznemu 63 : 1.

Tabela IV przedstawia cyfry dotyczce dugoci nasion drugiego poko-

lenia mieszaców (w r. 1920-m). Cyfry te nie odnosz si bynajmniej

do zmiennoci indywidualnej (fluktuacyjnej). Zmierzone zostao prze-

citne co do wielkoci nasienie kadej roliny i^g- Okazao si, e
przecitna dugo nasion u osobników o najwikszych nasionach w jPj

wynosia 16 mm. i taki osobnik by jeden oraz, e przecitna du-
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go nasion u osobników o najmniejszych nasionach w Fj wynosia

7 mm. i takich osobników byo 2 (patrz Tabela V). Najwicej, bo 31.

TABELA V.

Zucker Reis Peri

X Rognon de coq



Podobne stosunki obserwujemy w F^ gdy chodzi o grubo na-

sion. Jak wynika z danych Tabeli VII, która przedstawia przecitne

wartoci gruboci nasion poszczególnych rolin F2, w pokoleniu tern

zostaa osignita grubo Perowej a przekroczona nieznacznie grubo
Rognon de coq.

TABELA VII.



Szeroko i grubo nasion zostaa przekroczona w F^ znaczniej

ni dugo. Przecitna (Mo) szerokoci Perowej wynosi 6 mm., a Ine-

puisable -- 7mm. Tymczasem w F^ wystpiy osobniki, któryci nasiona

miay przecitnie 5 mm. oraz inne — 8 mm. Przecitne (Mo) gruboci

nasion Perowej i Inpuisable s jednakowe i wynosz 4 mm. W t\

za mieszaców tyci odmian najliczniejsze byy osobniki, któryci

rednia grubo nasion wynosia 5 mm. (Tabela VII). Takici osobni-

ków byo mianowicie 144.

3. Kai ser W i 1 i e 1 m (N? 2) X Perowa (N: 20). Krzyów-
ka niniejsza przypomina poprzedni. Najwaniejsza rónica dotyczy

szerokoci nasion. Przecitna szerokoci Kaiser Wilielm wynosi 8 mm.
gdy tymczasem u Inepuisable wynosia 7 mm. W zwizku z t rónic
wystpuj te rónice w i^g (Tabela IX).

TABELA IX.

Kaiser Wilhelm X
Zucker Reis Perl



TABELA X.

Zucker Reis Perl

X Ai 10



7. Podolska (Ne 15) X Chevrier (N; 3). Nasiona pierwszego

pokolenia mieszaców przedstawione s na Tablicy XIII, rzd drugi.

Nasiona Podolskiej na Tablicy XIII, rzd pierwszy na lewo, Chevrler —
na Tablicy XIII, rzd pierwszy na prawo. Nasiona drugiego pokolenia

mieszaców przedstawione s na Tablicy XIII, rzd trzeci i czwarty.

Widzimy tam nasiona wyduone typu Chevrier, nasiona kuliste typu

Podolskiej oraz cay szereg form porednich. Typy rodzicielskie zo-

stay tu przekroczone, co wykazuje Tabela XII w stosunku do du-

TABELA XII.

Longueur
des semences



TABELA XIII.

Kaiser Wilhelm

X ^"5 19



Podobne zjawisko transgresji obserwowaem w stosunku do gru-

boci nasion. Przecitna grubo nasion Kaiser Wilhelm wynosi 5 mm.
a Ns 19 — 7 mm. W Fg wystpiy roliny u któryci przecitna gru-

bo nasion wynosia 3 mm., a z drugiej strony byiy roliny u których

grubo nasion wynosia 8 mm.

TABELA XIVb.

Kaiser Wilhelm

Siarkowa



11. Saxa (No 13) X Wachs P e r f e k t i o n (Ns U). Rozmiary

nasion typów rodzicielskich podane s na Tabeli II. Obie odmiany po-

siadaj nasiona wyduone mniej lub wicej nerkwate. Transgresja

w F2 jest silnie zaznaczona co wykazuje Tabela XVI. Podczas gdy

przecitna dugo nasion typów rodzcielskici wynosia 14 i 16 mm.

—

TABELA XVI.

Liczba rolin

Nombre
d'individus



coq. Przecitna (Mo) dugo Chevrler wynosia 13 mm., przecitna (Mo)

dugo JNT? 12 — 15 mm. Przecitn dugo nasion poszczególnyci

rolin /^j przedstawia Tabela XVII.

TABELA XVII.





17. Królowa (Ne 16) X Japoska (N? 1). W tej krzyówce
wystpio zjawisko transgresji niesymetrycznej, lecz przekroczony zosta

typ rodzicielski o nasionaci mniejszyci, mianowicie „Królowa". Roz-

miary nasion obu form rodzicielskici podane s na Tabeli I i III. Prze-

citna (Mo) dugo nasion Królowej wynosia 1 3 mm. a Japoskiej— 20mm.
Oba typy nasion przedstawione s na Tablicy XIV w rzdzie 1-m

(na lewo — nasiona biae Królowej — na prawo nasiona prkowane
Japoskiej). Pierwsze pokolenie byo porednie (patrz Tablica XIV,

TABELA XXII.

Królowa X
Japoska



czone w stron wikszych warjantów o I mm. i w stron mniejszych

równie o 1 mm. (Tabela XXIV). To samo dotyczy gruboci nasion.

TABELA XXIV.

t\



u innych krzyówek. Na Tablicy Xlll-ej w rzdach 5, 6, 7, 8 przed-

stawione s nasiona F-^ krzyówki Podolskiej z Chevrier. Pierwsze

nasiona w tych rzdach, oznaczone F2, nale do drugiego pokolenia

mieszaców, nastpne za s typowymi przedstawicielami odpowiednich

rolin F^. Ksztaty nasion porednie pomidzy Chevrler a Podolsk

utrzymuj si w typie równie dobrze, jak i ksztaty typowe dla odmian

uytych do krzyowania. Na Tablicach XII i XIII przedstawione s
tylko nasiona przecitne typowych rolin /'"'.,. Pomiary szczegóowe

wszystkich rolin podane s na tabelach w tekcie. Wic Tabela XXV
odnosi si do nasion i'"'3 krzyówki Hinrich's RiesenXBagnolet.
Widzimy tam cyfry odnoszce si do dugoci nasion przecitnych

poszczególnych rolin F^. Rónice midzy linjami s wyrane. Llnja

Ns 12 posiada najwiksze nasiona (przecitna dugo nasion wynosi

17 mm.). Linja Nz 8 posiada nasiona najmniejsze (przecitna dugo
nasion wynosi 12 mm.).

TABELA XXV.

Linje F3

Lignes F3



TABELA XXVI.

Linje F^

Lignees F^



Typy rodzicielskie

III)

Rozszczepienie transgresywne

Schemat I przedstawia rozszczepienie porednie, schematy za
II i III przedstawiaj rozszczepienie transgresywne.

U niektórych krzyówek Fasoli wystpiy zjawiska transgresji

niesymetrycznej, które schematycznie moemy przedstawi w sposób
nastpujcy:

Typ rodzicielski Typ rodzicielski

IV)

Rozszczep, transgr. niesym.

Typ.y rodzicielskie

V)

10

Rozszczep, transgr. niesym.

Typ rodzicielski Typ rodzicielski

VI)

10

Rozszczep, transgr. niesym.

Pierwsze pokolenie w krzyówkach z Bagnolet (Fiageolet rouge

i Hinrich's Riesen; krzyówki oznaczone Ns K2 15 i 16) posiadao nasiona

tak dugie jak u Bagnolet a w F, wystpio rozszczepienie transgre-

sywne, w którem typy o nasionach wikszych od Bagnolet byy licz-

niejsze, anieli typy o nasionach mniejszych od Fiageolet rouge wzgld-

nie od Hinrich's Riesen. Na Tabelach XXVIII i XXIX przedstawione

s cyfry dotyczce dugoci wszystkich nasion poszczególnych rolin \
krzyówek Hinrich's Riesen X Bagnolet (Tabela XXVIII) i Fiageolet

rouge X Bagnolet (Tabela XXIX). Tabela XXVII przedstawia cyfry

odnoszce si do 2 linji (potomstwo 2 rolin F^), Tabela XXIX za
przedstawia cyfry odnoszce si do 4 linji (potomstwo 4 rolin F^).

W ostatniej rubryce tych dwóch Tabeli podane s przecitne (warto

modalna) dugoci nasion poszczególnych rolin F2.
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TABELA XXVIII.





TABELA XXJX.













Wielokty zmiennoci, przedstawione na fig. 3, odnosz si do

dugoci nasion w obrbie krzyówki Hlnrich's Riesen X Bagnolet.

Dwa mae wielokty ze szczytami na 13 mm. i na 16 mm. przedsta-

wiaj zmienno odmian rodzicielskich : Hlnrich's Riesen i Bagnolet.

Wielokt duy przedstawia zmienno dugoci wszystkici nasion ze-

branyci ze wszystkici rolin F2. Nastpna fig. 4 przedstawia analo-

giczne wielokty krzyówki Flageolet rouge x Bagnolet.

Fig, 5 i 6 przedstawiaj wielokty zmiennoci, wyprowadzone dla

nasion przecitnyci poszczególnycri rolin i^j- Celem wykrelenia tych

Fig. 3. Fig. 4.

wieloktów wzite byy pod uwag jedynie cyfry stojce w ostatniej

kolumnie Tabeli XXVni i Tabeli XXIX. Te ostatnie wielokty wyraniej

ilustruj zjawisko transgresji niesymetrycznej.

Rozszczepienie transgresywne w krzyówce Królowa x Japoska
jest równie niesymetryczne, lecz odchylenia id przewanie w kierunku

mniejszych warjantów, co przedstawia fig. 7 i 8. Na fig. 7 widzimy wielokty

zmiennoci odmian rodzicielskich oraz wielokt zmiennoci dugoci

wszystkich nasion zebranych ze wszystkich rolin F2. Na fig. 8 widzimy

wielokt zmiennoci wykrelony dla przecitnych nasion poszczególnych

rolin i^g- Celem wykrelenia tego wielokta wzite byy pod uwag jedy-

nie cyfry znajdujce si w ostatniej kolumnie (Mod, Mo) Tabeli XXX.
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Wyjani zjawiska transgresji niesymetrycznej moemy, przyjmu-

jc, e czynniki kumulatywne w stanie heterozygotycznym wywouj
efekt wikszy ni wynosiby zredukowany do poowy efekt wywoywany
przez te same czynniki w stanie iomozygotycznym. Przypumy, e
istniej 4 czynniki genetyczne kumulatywne A, B, (', D, z których

kady w stanie iomozygotycznym (AA, BB, CC, DD) powiksza du-

go nasienia o 2 mm. a w stanie heterozygotycznym (Aa, Bh,(Jr, l)d)—
o 1,5 mm. Przypumy dalej, e jedna z odmian rodzicielskich zawiera

czynnik A a druga — czynniki B, C i 1). Dziki dziaaniu czynnika

.4, nasiona posiadaj dugo równ 12 mm. t. j. o 2 mm. wiksz

•Znfwcj.^ei nJiaynt/rr^

•! i> n /r li ij I

X Haonnttt ^J^

Fig. 5.

n /j n 'T ,t ,f //

Fig. 6.

ni miayby wówczas, gdyby tego czynnika (w stanie homozygotycznym

naturalnie) nie zawieray. Dziki dziaaniu za trzech czyników B, (

'

i D, obecnych w stanie homozygotycznym w drugiej z odmian rodzi-

cielskich, odmiana ta posiada nasiona, których dugo wynosi 16 mm.

t. j. o 6 mm. wicej, ni wynosiaby wówczas, gdyby wspomniane trzy

czynniki byy w odmianie nieobecne.

Pierwsze pokolenie mieszaców tych dwóch odmian bdzie miao

skad genetyczny Aa Bb Cc Dcl. Dugo nasion F^ wynosi bdzie,

zgodnie z wypowiedzianym wyej zaoeniem, 16 mm. t. j. tyle co

druga z odmian krzyowanych.
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w drugiem pokoleniu mieszaców nastpi rozszczepienie przyczem

otrzymamy 256 kombinacji czterech par czynników genetycznych. Kom-

binacje te przedstawione s na Tabeli XXXI. Obliczona jest tam dla

kadej kombinacji genetycznej dugo nasion. Skala waha dugoci

nasion wynosi od 10 do 18 mm. Liczba rolin, których nasiona maj
10 mm. dugoci wynosi 1, rolin których nasiona maj 11,5 mm.

dugoci jest 8, rolin o dugoci nasion równej 12 mm. jest 4, —
o dugoci 13 mm. jest 24, o dugoci 13,5 mm. jest 24, — 14 mm.

jest 6, — 14,5 mm. jest 32, — 15 mm. jest 48, — 15,5 mm. jest

24, — 16 mm. jest 20, — 16,5 mm. jest 32, — 17 mm. jest 24,

—

17,5 mm. jest 8 i wreszcie- rolin o dugoci nasion równej 18 mm.

/• ) {• II '< " ii ) <i it 1} li if ta

Fig. 7. Fig. 8.

jest 1. Gdy podzielimy nasiona na 5 klas stosownie do dugoci (10 mm.,

12 mm., 14 mm., 16 mm. i 18 mm.) i wykrelimy wielokt zmiennoci,

to szczyt tego wielokta przypadnie na 16 mm. (fig. 9, M 1). Wie-

lokt ten przypomina wielokty otrzymane na podstawie danych ekpe-

rymentalnych, przedstawione na fig. 5 i na fig. 6.

Przypumy, e czynniki AA, BB, CC, DJ) w stanie homozygo-

tycznym wyduaj nasiona kady o 2 mm. i równie o 2 mm. wy-

dua nasiona kady z tych czynników bdc w stanie heterozygotycz-

nym (Aa, Bh, Cc, Dd). Otrzymamy wówczas równie 256 kombinacji

w i^2 Iscz inna bdzie liczebno rolin w poszczególnych klasach.

!
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Rolin o nasionach 10 mm. bdzie 1, o nasionach 12 mm. bdzie 12,

o nasionach 14 mm. bdzie 54, o nasionach 16 mm. bdzie 108, o na-

sionach 18 mm. bdzie 81. Wielokt zmiennoci, wykrelony na podsta-

wie tych cyfr, przedstawia fig. 9, Ni 2. Gdy przypucimy e czynniki

A, B, C, D w stanie homozygotycznym wyduaj nasiona kady o 2 mm.

a w stanie heterozygotycznym — o 1 mm., otrzymamy wielokt ze

szczytem na 14 mm. (fig. 9, Ne 3). W tym ostatnim przypadku rolin

o nasionach 10 mm. bdzie 1, o nasionach 11 mm. — 8, o nasionach

12 mm. — 28, o nasionach 13 mm. — 56, o nasionach 14 mm. — 70,

o nasionach 15 mm. — 56, o nasionach 16 mm. — 28, o nasionach

17 mm. — 8, o nasionach 18 mm. 1. Wielokt N? 1 zajmuje stanowisko

porednie pomidzy trzema przytoczonemi przykadami teoretycznemi.

Fig. 9.

Zjawiska transgresji niesymetrycznej, w tym przypadku, gdy prze-

kroczona jest wiksza z form rodzicielskich, mona uwaa za szcze-

gólny typ „heterozji" („heterosis").

Pewne podobiestwo do zjawisk tu opisanych znajdujemy w po-

danych przez Keeble i Pellew (4) krzyówkach grochu (Pisum

sativum). Poczenie AAhh x aaBB, którego wynikiem jest kombinacja

heterozygotyczna AaBb, wpywa na zwikszenie wysokoci roliny, gdy
obecne s w jednym osobniku dwie cechy panujce, podczas gdy

kada z rolin rodzicielskich zawieraa tylko jedn z tych dwóch cech.

Znajdujemy te dane powtórzone w pracy W h i t e'a (11).
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Zjawiska korelacji.

Rozrónialimy z punktu widzenia genetycznego trzy wymiary

nasion fasoli: dugo, szeroko i grubo. Te trzy elementy, ska-

dajce si na ksztaty nasion, wywoywane s kady przez serj czyn-

ników genetycznych kumulatywnych. Pomimo zasadniczej niezalenoci

tych trzech elementów nie mona ich kombinowa dowolnie. Nie udaje

si poczy dugoci nasion Perowej (8 mm.) z szerokoci na-

sion Rognon de coq (równie 8 mm.). Nasiona fasoli zawsze

s mniej lub wicej „dusze" ni „szerokie". Nie s one nigdy

zupenie kuliste. Teoretycznie rzeczy biorc powinnimy otrzy-

ma poczenie maksymalnej szerokoci nasion (u Japoskiej, naprz.

szeroko nasion wynosi przecitnie 9 mm.) z minimaln dugoci
(u Perowej przecitna dugo nasion wynosi 8 mm., u odmiany zwa-

nej „Karzeek" ta dugo jest jeszcze mniejsza) czyli powinnimy

otrzyma takie nasiona u których „dugo" byaby mniejsza od „sze-

rokoci" (jak u bobiku, Yicia Faba euina). Takie poczenia jednak

w przyrodzie nie wystpuj. W moich krzyówkach takich nasion nie

obserwowaem. Istnieje wic pewna korelacja pomidzy dugoci a sze-

rokoci nasion u fasoli.

TABELA XXXII.
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TABELA XXXIII.

Zucker
Perl



i !<phaericus to zjawisko korelacji, o którem bya wyej mowa, bdzie-

my mogli uwaa za wyjanione. Bdzie dla nas wówczas rzecz zro-

zumia, dlaczego dugoci Perowej (drobne nasiona spliaericus) nie

mona poczy z szerokoci Japoskiej (due nasiona compressus)

lub dla czego nie mona poczy dugoci Perowej (nasiona mae
sphaericus, których dugo wynosi 8 mm.) z szerokoci Podolskiej

(nasiona due sphaericus, któryci szeroko wynosi 8 mm.).

Waniejsze wyniki.

1. Kady z trzech elementów, skadajcych si na rozmiary na-

sienia fasoli, mianowicie dugo, szeroko i grubo, wywoany jest

przez serj czynników kumulatywnych.

3. Nerkowato nasion fasoli jest wywoana przez specjalne

czynniki kumulatywne.

3. Zgodnie z zaoeniem o istnieniu czynników kumulatywnych,

wywoujcych dugo, wzgldnie szeroko lub grubo nasion fasoli,

wystpuj w niektórych krzyówkach zjawiska rozszczepienia pored-

niego (disjonction intermediaire) w innych za zjawiska rozszczepienia

transgresywnego (disjonction transgressive).

4. Obok zjawisk rozszczepienia transgresywnego symetrycznego,

spotykanego czsto u rónych rolin, wystpiy w niektórych krzyów-

kach fasoli zjawiska rozszczepienia transgresywnego niesymetrycznego,

polegajcego na tem, e F^ byo tak due jak wikszy z rodziców

(t. j. posiadajcy wiksze nasiona) a w i^^ typy wiksze od wikszego

rodzica wystpiy liczniej ni typy mniejsze od mniejszego rodzica (t. j.

posiadajcego mniejsze nasiona).

5. Staraem si wyjani to zjawisko, przyjmujc istnienie ta-

kich czynników kumulatywnych, wywoujcych dajmy na to dugo
nasienia, które w stanie heterozygotycznym {Aa) wyduaj nasienie

o ^4 tej dugoci o jak wyduayby je, bdc w stanie homozygotycz-

nym {AA). Jeeli wic AA wydua nasienie o 2 mm. to Aa wyduy
nasienie o 1,5 mm.

6. Pomidzy czynnikami dugoci, szerokoci i gruboci nasion

istnieje „linkage". Dziki temu nie mona otrzyma na drodze

krzyowania takich nasion których szeroko byaby wiksza od ich

dugoci.



Edmond Malinowski: Resume.

Analyse genetique de la form des semences

du Phaseolus vulgaris L.

(Planches X—XIV).

La form des semences du Haricot est un caractere complexe.

J'a constate que chacun de trois elements qui le constituent (notam-

ment la longueur, la largeur et Tepaisseur), est determine par des

facteurs genetiues cumulatifs. J'ai observe dans F^ des exemples de

disjonction intermediaire et ceux d'une disjonction transgressive. Dans

certains cas j'avais affaire avec des phenomenes de disjonction
transgressive non-symmetrique. On peut ualifier ces phe-

nomenes comme un cas particulier de Theterose („heterosis"). J'essaye

de les expliquer en supposant que les facteurs cumulatifs produisent

en etat heterozygote les ^4 de Teffet qu'ils provoquent a Tetat homo-

zygote. II existe des facteurs speciaux qui determinent la form en

rognon des semences. Je suppose rexistence de 3 facteurs cumulatifs

produisant la form courbee en rognon chez les semences de la variete

„Rognon de coq".

En supposant enfin rexistence de „linkage" entre les facteurs

genetiques j'essaye d'expliquer les phenomenes de la correlation qui

existe entre la longueur, la largeur et Tepaisseur des semences.

Les varietes employees pour les experiences.
J'ai employee pour mes experiences 20 varietes du Phaseolus vulga-

ris L. Les dimensions des semences de ces varietes (en 1920a.)sont

presentees sur les Tableaux I— III du texte polonais (pp. 128, 130, 132).

Les }'h.'Hi de 1 a 20 se rapportent aux varietes suivantes:

JMs 1 — variete que i'ai recue sous le nom de „Japoska" („Ja-

ponaise"). Les semences de cette yariete sont representees en grandeur

naturelle sur la Planche XIV premier rangee a droite (4 semences

zebrees).

Ns 2 — Yariete connue sous le nom de „Kaiser Wilhem".

JM2 3 — yariete connue sous le nom de „Chevrier". Les semen-

ces de cette yariete sont representees sur la Planche XIII, rangee 1

(Px) a droite (4 semences allonges).

N" 4— yariete connue sous le nom de „Hinrich's Rlesen".

Ns 5— „Rognon de coq"; les semences de cette yariete sont

representes sur la Planche X rangee 1 a gauche (4 semences).
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N° 6 — Haricot de „Bagnolet"; les semences de cette varlet

sont representees sur la Planche XI range 1 a gauche (2 semences

foncees panachees).

Ni 7 — yariete connue sous le nom de Haricot Flageolet rouge.

N; 8 -yariete connue sous le nom de Haricot l'Inepuisable naln.

Ks 9 — yariete connue sous le nom de „Non plus ultra".

N°. 10 — j'ai recue cette yariete sans nom. Ses semences sont

representees sur la fig. 1 du texte polonais.

Ns 11 — yariete connue sous le nom de „Wachs Perfekton".

N'. 12 —yariete que j'ai recu sans nom. Elle possede des semen-

ces jaune-gris tachete de noir.

Ns 13— yariete connue sous le nom de ,.Saxa".

Ks 14 — yariete connue sous le nom de „Goldregen".

Ne 15 — j'ai recue cette yariete sous le nom de „Podolska".

Ses semences sont presentees sur la Planche XIII range 1 (P)

a gauche (4 semences presue spheriques).

Ns 16— j'ai recue cette yariete sous le nom de „Króhwa".

Ses semences sont representees sur la Planche XIV rangee 1 a gauche

(4 semences blanches).

N° 17 — j'ai recue cette yariete sous le nom de „Siarkowa",

Elle possede des semences presue spheriues.

Ns 18— je Tai recue sous le nom de „Bomba".

N? 19 — j'ai recue cette yarit sans nom. Elle possede des se-

mences spheriues blanches tachetees de rouge.

Ne 20 — yariete ue j'ai recu d'Allemagne sous le nom de Zucker

Reis Perl. Ses semences sont representees sur la Planche X rangee

1 a droite (5 semences spheriues) et sur les fig. 1,/ et 2,/ du texte

polonais.

Premier genration des hybrides.

La premier generation des hybrides (F^), cultive en 1919, etait

plus ou moins intermediaire en ce ui concerne la form et les dimensions.

Dans certains cas cependant, notamment dans les croisement Hinrich's

Riesen X Bagnolet et Flageolet rouge X Bagnolet, la gneration /•',

possedait des semences de la meme longueur que Bagnolet. Dans ces

deux cas j'ai obserye dans la generation I'\ le phenomene de la dis-

jonction transgressiye non-symmetrique. J'ai cultiyes chaue anne
les 20 yariets mentionnees plus haut. Puisue les dimensions des se-

mences dependent dans un certarn degre des conditions climatlues

la generation F^ fut comparee ayec les yarietes cultivóes en 1919a.
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tandis que F^ fut comparee avec les memes yarietes cultivees en 1920a.

Sur la fig. 1 du texte polonais sont representees les semences F-^ du

croisement Zucker Reis Perl X K? 10. Sur la fig. 2 — les semences

i^, du croisement Zucker ReisPerl X Inepuisable. Sur la Planche XIII

(rangee 2) sont representeesles semences F^ du croisement Podolska

X Chevrier; sur la planche XIV (rangee 2) — les semences E-^ du

croisement Królowa X Japoska.

Disjonction intermediaire.

J'ai observe le phenomene de la disjonction intermediaire dans

les croisements suivante: Zucker Reis Perl X Rognon de coq, Zucker

Reis Perl X Ns 10, Zucker Reis Perl X Inepuisable, Kaiser Wilhelm X
Zucker Reis Perl. La disjonction (ou segregation) a donnee ci une

serie de gradations ou celles des parents etaient tres rares. Sur le

Tableau V (p. 137 du texte polonais) nous Yoyons les chiffres con-

cernant la longuer des semences de la generation F^ du croisement

Zucker Reis Perl X Rognon de coq. Les chiffres en uestion ne pre-

sentent pas le phenomene de la variabilite individuelle (fluctuation non

hereditaire) mais elles se rapportent aux valeurs modales (Mod) des

semences de chaue plante F^. La longueur la plus freuente des

semences chez les individus F^ a semences les plus grandes etait

celle de 16 mm. et j'ai trouve 1 individu de cette categorie seulement.

La longueur la plus freguente (Mod) des semences chez les plantes

F-i a semences les plus petites etait celle de 7 mm, et j'ai trouve 2

individus de ce type dans mes experiences (voir Tableau 5 du texte

polonais). Ce sont les plantes a semences de 13 mm. qui etaient les plus

nombreuses (Tableau V). Les chiffres concernant la largeur et Tepais-

seur des semences de la generation F^ du croisement en question sont

presentes sur les Tableaux VI et VII (p. 137, 138 du texte polonais).

Tableau VIII presente des chiffres concernant la longueur, la largeur

et Tepaisseur des semences F^ du croisement Inepuisable X Zucker

Reis Perl. Ces chiffres se rapportent aussi (comme sur les tableaux

mentionnes plus haut) aux valeurs modales (Mod) de trois dimensions

des semences de chaque plante F^. De la meme manier sont repre-

sentees sur les Tableaux IX et X les dimensions des semences des

plantes F^ des croisements Kaiser Wilhelm X Zucker Reis Perl (T. IX)

et Zucker Reis Perl X N2 10 (Tableau X).

Disjonction transgressive.

J'ai obserye les phenomenes de la disjonction transgressive dans

les croisements suivants:
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1) Bagnolet X Cukrowa szparagowa („Zucker Perl ohne Faden")

(Planche XI).

2) Chevrier X Bomba (Tableau XI du texte polonais reprsente

les chifres concernant F2 de ce croisement).

3) Podolska X Chevrier (Tableau XII du texte polonais et Planche

XIII).

4) Kaiser Wilhelm X N? 19 (Tableau Xlii du texte polonais).

5) Kaiser Wilhelm X Siarkowa (Tableau XIV).

6) Non plus ultra X Hinrich's Riesen (Tableau XV).

7) Saxa X Wachs Perfektion (Tableau XVI).

8) Chevrier X Ph. oblongus (Tableau XVII).

9) N« 10 X Kaiser Wilhelm (Tableau XVIII).

10) Ne 10 X Goldregen (Tableau XIX).

Sous le term de „disjonction transgressiye" on comprend le

phenomene de Tapparition dans F2 d'un croisement de deux lignees

plus ou moins differentes des gradations hereditaires depassant les

limites des parents dans les deux sens divers. On trouve des lignees

qui possedent des dimensions en moyenne plus grandes ou plus

petites que les parents et qui conservent le type dans une culture

continue, comme caractere franchement hereditaire. Nilsson-Ehle
qui a observe des phenomenes analogues chez le Froment, ii les

a expliques en supposant rexistence de plusieurs facteurs gne-
tiques de meme sens ( „ gleichsinnige Faktoren " ) ou facteurs

cumulatifs (pour ce phenomene Lang a propose le term de Poly-

merie).

Les chiffres presentes sur les Tableaux I— III du texte polonais

ne sont pas comparables directement avec ceux presentes sur les Ta-

bleux XI—XXX et en genera avec les chiffres concernant la genera-

tion i^2» Dans le premier cas je les ai obtenu en mesurant environ

une centaine des semences (sans choix) de chacune de 20 varlts.

Dans le second cas j'ai mesure une semence typique pour chaque

plante de la generation F^. 11 nous faut donc comparer les valeurs

modales (Mo) de la longueur, de la largeur et de Tepaisseur des se-

mences de chaque variete avec les memes dimensions de chaque se-

mence jPj sur les Tableaux XI—XXX.

Tableaux XIVa et XIVb du texte polonais presentent les chiffres

concernant la largeur et Tepaisseur des semences F2 du croisement

Kaiser Wilhelm X Siarkowa. Tableau XVI A presente les chiffres con-

cernant la largeur des semences F2 du croisement Saxa X Wachs Per-

fektion.
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Disjonction t r an s gr e ss i ve n o n-sy m m et r i q u e

(un cas particulier de „Heterosis").

On ne peut pas considerer comme absolument exacte la division

des phenomenes de disjonction en 3 categories suivantes : 1) disjonc-

tion intermediaire, 2) disj. transgressive symmetriue et 3) disj. trans-

gressive non- symmetriue. II existe de nombreux types de passage.

Cest dans les croisements Hinrich's Riesen X Bagnolet et Fla-

geolet rouge X Bagnolet que les phenomenes de disjonction transgre-

ssive non-symmetrique etaient les plus prononces.

La generation F^ de ces deux croisements avait des semences

de la meme longueur que celles du Bagnolet. Dans la generation F2

une disjonction transgressive a eu lieu; dans cette generation les types

a semences plus longues que celles du Bagnolet etaient plus nombreux

que les types a semences plus petites que celles du Hinrich's Riesen

ou bien — du Flageolet rouge.

Les Tableaux XXVIII et XXIX du texte polonais presentent des

chiffres concernant la longueur de toutes les semences recueillies sur

toutes les plantes -Fj (s" 1920a.) de deux croisements en guestion.

Tableau XXVIII presente la longueur des semences de deux lignees

(progeniture de deux plantes F^) tandis que le Tableau XXIX pre-

sente la longueur des semences de 4 lignees (progeniture de 4 plan-

tes F^). Dans la derniere colonne de ces deux Tableaux sont pre-

sentees les valeurs modales („Mod") de la longueur des semences de

chague plante jPg-

Les polygones de variabilite, presentes sur la fig. 3 (p. 160 du

texte polonais), se rapportent a la longueur des semences F2 du croi-

sement Hinrich's Riesen X Bagnolet. Les deux petits polygones avec

des sommets sur 13 mm. et sur 16 mm. presentent la variabilite des

varietes parentes: Hinrich's Riesen et Bagnolet. Le grand polygone

presente la variabilite de la longueur de toutes les semences recueil-

lies sur toutes les plantes F^. Fig. 4 (p. 160 du texte polonais)

presente des polygones analogues du croisement Flageolet rouge X
Bagnolet.

Les polygones concernant la longueur la plus freguente

(Mo) des semences des plantes F^ sont representes sur les fig. fig. 5

et 6. Pour construire ces polygones j'ai pris en consideration exclu-

sivement des chiffres de la derniere colonne des Tableaux XXVIII

et XXIX. Ces derniers polygones (fig. 5 et fig. 6) presentent plus claire-

ment le phenomene de la transgression non-symmetrique que ne le

font les polygones fig. 3 et fig. 4. J'essaye d'expliquer les phenomenes de
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la transgression non-symmtrique en supposant que les facteurs cumula-

tifs en etat heterozygote produisent un effet plus consldrable que la

moiti de Teffet produit par les memes facteurs en ótat homozygote.

Supposons l'exlstence de 4 facteurs gentigues cumulatifs determinant

la longueur des semences, notamment A, U, (', D. Chacun d'eux en

etat homozygote (AA, BB, CC, DD) allonge les semences de 2 mm.,

tandis qu'en etat heterozygote (Aa, Bb, Cr, Dd) li les allonge de

1,5 mm. Supposons ensuite que Tune des variets parentes contienne

un seul facteur .4, et Tautre— 3 facteurs B, f/' et D. Grace a Tactlon

du facteur A les semences possedent la longueur = 12 mm., c'est

a dire elles sont de 2 mm. plus longues qu'elles ne le seraient en

cas ou ce facteur aurait ete absent. Grace a Taction de 3 facteurs

B, C et D, presents a Tetat homozygote dans la deuxi6me varite,

les semences de cette variete possedent la longueur de 16 mm., c'est

a dire de 6 mm. plus grand qu'en cas de Tabsence de ces facteurs.

La premier genration des hybrides aura la consttution gne-
tique Aa Bb Ce Dd. La longueur des semences F^ sera = 16 mm.

Dans i^2 ^^^ disjonction se produit et 256 combinaisons apparaissent.

Ces combinaisons sont presentees sur le Tableau XXXI (p. 163 du

texte polonais). J'ai calculee pour chaue combinalson la longueur des

semences. L'echelle de variabilite de la longueur des semences est

celle de 10 a 18 mm. II y a 1 plante k semences de 10 mm. de lon-

gueur, 8 — a semences de 11,5 mm. etc, etc. J'ai tablies pour les

semences 5 classes d'apres leur longueur (10 mm., 12 mm., 14 mm.,

16 mm., 18 mm.) et j'ai trac le polygone de variabilite; le sommet

de ce polygone se trouve sur 16 mm. (fig. 9, N? 1). Ce polygone

nous rappelle ceux presentes sur la fig. 5 et 6, que j'ai obtenu en me
basant sur les faits exprimentaux.

Supposons maintenant que les facteurs AA, BB, CC, DD a Ttat

homozygote allongent les semences de 2 mm. chacun et a Tetat hete-

rozygote (Aa, Bb, Cc, Dd) — aussi de 2 mm. Nous obtenons dans ce

dernier cas 256 combinaisons F2, mais la frequence des plantes dans

les 5 classes sera ici differente. II y en aura notamment 1 plante

a semences de 10 mm. de longueur, 12 plantes a semences de 12 mm.,

54 plantes a semences de 14 mm., 108 plantes ci semences de 16 mm.

et 81 plantes a semences de 18 mm. Le Polygone de varlabilite N* 2

(fig. 9) est trac d'apres ces chiffres.

Quand nous supposons que les facteurs .4, B, C, D a l'tat h-
trozygote allongent les semences de 2 mm. chacun, nous obtenons

le polygone Ni 3 (fig. 9) avec le sommet sur 14 mm. Le polygone
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Ni 1 occupe une place intermediaire entre les deux polygones N2 2

et N» 3, presentant les cas extremes.

Les phenomenes de la disjonction transgressive non-symmetrique

dans les cas ou ce sont les dimensions du plus grand des parents qui

sont depassees, peuvent etre consideres comme un cas particulier

d'heterose („heterosis").

La disjonction transgressive dans le croisement Królowa X Japo-

ska (Planche XIV) est aussi „non-symmetrique" mais ici la majorite

des deviations est dirigee vers Tautre cóte de Techelle de variabilite,

ce que presente la fig, 7 et la fig. 8.

Troisieme generation des hybrides.

Les nombreuK types des semences F2 conservent leurs dimen-

sions dans F^. Grace aux combinaisons des facteurs cumulatifs de la

longueur, de la largeur et de Tepaisseur des semences, nous observons

dans F2 une richesse des formes. Ces differentes formes conservent

leur type dans F^ ou bien elles sont assujetti a une disjonction plus

ou moins prononcee ou bien elles repetent la disjonction i^g-

Quelques unes des lignees F^ sont presentees sur les Planches

XII et XIII. Sur la Planche XII, dans deux premieres rangees, nous

voyons des semences du croisement Bagnolet X Cukrowa („Zucker

Perl ohne Faden"). Les premieres semences dans chaque rangee appa-

rtiennent a la generation F2, les suivantes — a la generation -F3 et

elles presentent les differences extremes des lignees F^ en question.

Sur la meme planche XII, dans lesrangees 3, 4, 5, 6 sont representees

les semences du croisement Zucker Reis Perl X Rognon de coq. Ici de

meme les premieres semences dans chaque rangee appartiennent a la

generation F2, les suivantes — a la generation F^. La Planche XIII

(dans les rangees 5, 6, 7, 8) presente les semences F^ du croisement

Podolska X Chevrier, Donc les differentes formes intermediaires peu-

vent etre hereditaires.

Sur les planches XII et XIII sont presentees les semences typi-

ques de differentes plantes F^. Les donnees detaillees sont presentees

sur les Tableaux XXV, XXVI, XXVII du texte polonais. Le Tableau

XXV se rapporte aux lignees F^ du croisement Hinrich's Riesen X
Bagnolet tandis que les Tableaux XXVi et XXVII — aux lignees F^

du croisement N° 10 X Kaiser Wilhelm.

Phenomenes de correlation.

Etant donn que les trois dimensions des semences du Haricot

sont provoquees par des facteurs distincts nous pouvons attendre dans
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\ du croisement Zucker Reis Perl X „Japoska" Tapparition des se-

mences dont la „largeur" serait plus grand que la Jongueur". La

longueur des semences du Zucker Reis Perl est egale a 8 mm.,

la largeur du „Japoska" a 9 mm. Mais ii n'existe pas dans

la natur de semences du Haricot dont la longueur comporterait 8 mm.
tandis que leur largeur serait egale a 9 mm. Je n'ai jamais rencontr

non plus dans mes experiences de semences dont la largeur serait

plus grand que la longueur. Meme dans le Fhaseoliis imhjaris sphae-

ricus (k semences presue spheriues) la longueur des semences est

toujours un peu plus grand que la largeur. On abserve la meme chose

par rapport a Tepaisseur.

II existe une correlation entre la longueur et la largeur des se-

mences dans F2 des croisements Zucker Reis Perl X Rognon de coq,

Zucker Reis Perl X N? 10 etc., ce que nous montrent les Tableaux

XXXII et XXXIII du texte polonais. Le premier d'eux (XXXII) se rap-

porte au croisement Zucker Reis Perl X Rognon de coq, le second

(XXXIII) — au croisement Zucker Reis Perl X N? 10.

J'essaye d'expliquer les phenomenes de correlation entre la

longueur, la largeur et Tepaisseur des semences en supposant

rexistence de „linkage" entre les facteurs determinant ces dimen-

sions. II existent, d'apres ma supposition, 4 types de semences qui

correspondent peut etre aux 4 groupes du systeme de O. C o m e s»

notamment:

1) Phaseolus vulgaris, L. var comjjressus (DC) Comes.

2) „ „ „ elUpticus (Martens) Comes.

3) „ „ n ohlongas (Savi) Comes.

4) „ , « sphaericus (Savi) Comes.

Comme un representant du premier type peut servir Japoska

(Planche XIV), du second — Chevrier (Planche XIII) ou Inepuisable

(fig. 2, 2 du texte polonais, p. 135), du troisieme — Bagnolet (Plan-

che XI), du quatrieme — Podolska (Planche XIII) ou Zucker Reis Perl

(Planche X). Chaque type renferme des varietes a semences plus

grandes et d'autres a semences plus petites. Mais le rapport entre les

3 dimensions des semences reste toujours le meme dans les limites

de chague type.

Nous pouvons supposer que la constitution genetigue du 1-r type

est la suivante:

A, B, C, ... (facteurs determinant la longueur)

P, R, .S\ ... ( „ „ la largeur)

X, Y, Z, ... i „ „
Tpaisseur).
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Entre les facteurs A, P, X existe „linkage", de meme „linkage"

existe entre les facteurs B, E, Y et G, S, Z, etc. Nous pouvons

appliuer le meme raisonnement aux autres types de semences avec

la difference qu'au lieu des facteurs A, B, C nous aurons affaire

avec les facteurs A,, B^, C^ , au lieu des facteurs P, B, S ...
—

les facteurs P^, , S^ ... etc.
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Objanienie Tablic X—XIV.
(Wszystkie nasiona Fasoli wielkoci nat.).

Tabl. X. Rzd 1. Z lewej strony cztery nerkowate nasiona Rognon de coq,

z prawej strony pi kulistych nasion Perowej (Zucker Reis Perl).

Rzd 2—3, Nasiona F2 mieszaców Rognon de coq X Perowa, Kade na-

sienie pochodzi od innej roliny i jest dla tej roliny typowem.

Tabl. XI, Rzd 1. Z lewej strony dwa ciemne nasiona Bagnolet. z prawej

strony dwa biae nasiona Cukrowej perowej szparagowej.

Rzd 2 — 3. Nasiona F^ mieszaców Bagnolet X Cukrowa perowa szpara-

gowa. Kade nasienie w tych dwóch rzdach pochodzi od innej roliny F^ i przed-

stawia przecitny typ nasienia tej roliny.
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Tabl. XII. Rzd 1. Pierwsze nasienie z lewej strony pochodzi z roliny /-',,

nastpne nasiona w tym rzdzie —z poszczegóinycii rolin /'',, stanowicych potom-

stwo tamtej roliny F^- Krzyówka Bagnolet X Cukr. per. szp.

Rzd 2. Nasiona krzyówki Bagnolet X Cukrowa perowa szparagowa.

Pierwsze nasienie z lewej strony pochodzi z roliny h\, nastpne nasiona w tym

rzdzie z poszczególnych rolin /'V stanowicych potomstwo tamtej roliny F,.

Rzdy 3 -ó przedstawiaj nasiona krzyówki Rognon de coq X Perowa
(Zucker Reis Perl). Pierwsze nasienie z lewej strony kadego rzdu pochodzi z roliny

F,, nastpne nasiona z rolin Fj, stanowicych potomstwo odpowiednich rolin h\.

Tabl. XIII. Nasiona krzyówki Podolska X Chevrier.

Rzd 1. Nasiona tj^pów rodzicielskich (P,), z lewej strony cztery nasiona

Podolskiej, z prawej—cztery nasiona Chevrier.

Rzd 2. Nasiona F,.

Rzd 3— 4. Nasiona poszczególnych rolin Fj.

Kade nasienie reprezentuje jedn rolin F, i jest dla tej roliny typowe.

Rzd 5—8. Nasiona F3. W rzdzie 5-m pierwsze nasienie z lewej strony,

oznaczone F^, naley do roliny F^, nastpne nasiona w tym rzdzie do rolin F,,

stanowicych potomstwo tamtej roliny. To samo objanienie odnosi si do nastp-

nych rzdów 6, 7 i 8-go.

Tabl. XIV. Rzd 1. Nasiona biae z lewej strony nale do odmiany .Kró-

lowa", nasiona z prawej strony (prkowane) do odmiany „Japoska".

Rzd 2. Nasiona F, krzyówki Królowa X Japoska.

Rzd 3. Nasiona z poszczególnych rolin Fj krzyówki Królowa X Japoska.

Kade nasienie reprezentuje oddzieln rolin f\ i jest dla tej roliny typowem.

Explication des Planches X XIV.

(Les semences de grandeur natur).

Planche X. Range 1: a gsuche — 4 semences de la varit Rognon de coq,

a droite - 5 semences sphriues de „Zucker Reis Perl".

Range 2: Les semences Fj des hybrides entre Rognon de coq et Zucker

Reis Perl. Chacune des semences reprsente une plante Fj et elle est caractristique

pour cette plante.

Planche XI. Range 1: ^ gauche—2 semences fonces du Bagnolet, k droite

—

2 semences blanches du „Cukrowa perowa szparagowa" („Zucker Perl ohne Faden").

Range 2 3: les semences de la gnration F.^ des hybrides entre Bagnolet

et „Cukrowa perowa szparagowa" („Zucker Perl ohne Faden"). Chacune de semen-

ces rprsentes dans ces deux ranges prsente un type moyen pour la plante F|

de laguelle elle provienne.

Planche XII. Range 1: la premier semence ci gauche provient de la plante

Fj, les semences suivantes dans cette range proviennent des plantes F], prsen-

tant la progniture de la plante F^ en question, Ce sont les semence du croisement

Bagnolet X „Cukrowa perowa szparagowa" (.Zucker Perl ohne Fden").

Range 2: la premier semence k gauche provient de la plante F, (croise-

ment „Bagnolet" X „Cukrowa perowa szparagowa"), les semences sujvantes dans

cette range proviennent des plantes F3, prsentant la progniture de la plante F,

en question.
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Rangóes 3— 6 reprsentent des semences du croisement Rognon de coq X
Zucker Reis Perl. La premiera semence a gauche dans chaue range provient des

plantes F^, tandis que les semences suivantes proviennent des plantes F.,, prsen-

tant la progniture des plantes Z'\ en question.

Planche XIII prsente les semences du croisement Podolska X Chevrier.

Range 1: les semences des types parents (P,); a gauche—4 semences du

Podolska, a droite— 4 semences du Chevrier.

Range 2: les semences de la gnration B\ du croisement PodolskaXChevrier.

Ranges 3—4: les semences de diffrentes plantes F^.] Chaue semence pro-

yient d'une seule plante F.^ et elle prsente le type moyen pour la plante en

question.

Ranges 5—8: les semences Fj. Dans la range 5 la premier semence

k gauche (i^j) appartient k la pl-.inte F^, les semences suiyantes dans cette range

appartiennent aux plantes F^, prsentant la progniture de la plante F^ en ques-

tion. La meme explication s'applique aussi aux semences reprsentes dans les

ranges 6, 7 et 8.

Planohe XIV. Range 1: les semences blanhes k gauche appartiennent ^ la

yarit „Królowa", les semences a droite (zbres)—a la yarit „Japoska".

Range 2: les semences de la gnration Fi du croisement Królowa X Ja-

poska.

Range 3: les semences de diffrentes plantes F^ du croisenient Królowa X
Japoska. Chaque semence reprsente une seule plante F^ et elle est caractristique

pour cette plante.
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