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OFERTA WDROśENIOWA
RozmnaŜanie in vitro tulipanów wolnych od wirusów
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W proponowanej metodzie rozmnaŜania tulipana in vitro, zapoczątkowanie
kultur
następuje
przez
bezpośrednią
regenerację
pędów
przybyszowych na fragmentach pędu
kwiatowego słuŜącego jako eksplantaty
inicjalne. Izoluje się je z cebul
chłodzonych. Do zapoczątkowania
kultur in vitro wykorzystuje się tylko
rośliny zdrowe, przetestowane na
obecność najpowszechniej występujących i najwaŜniejszych gospodarczo
wirusów. W przypadku braku roślin
zdrowych materiał roślinny uwalnia się
od wirusów przy uŜyciu chemioterapii
w kulturach in vitro z zastosowaniem
rybawiryny – substancji o działaniu
antywirusowym. Materiał rośliny jest
kilkakrotnie testowany na obecność
wirusów w trakcie rozmnaŜania in vitro
oraz w pierwszym i drugim cyklu
uprawowym. Do dalszego rozmnaŜania
przeznaczane są wyłącznie pędy/rośliny,
u których testy nie wykazały obecności
wirusów. Cykliczne namnaŜanie pędów
przybyszowych uzyskuje się na
poŜywce zawierającej tidiazuron (TDZ)
oraz NAA. W zaleŜności od odmiany
współczynnik rozmnaŜania wynosi 1,53 co dwa miesiące. U tulipana
rozmnaŜanego in vitro, do ukorzeniania i aklimatyzacji w gruncie nadają się

tylko cebule. Proces tworzenia cebul
trwa 2-3 miesiące i następuje po około
3-miesięcznym chłodzeniu pędów.
Cebule rozwijają się na poŜywce bez
cytokininy, zawierającej sacharozę
w wysokim stęŜeniu – 7%. Po wyjęciu
ze „szkła” cebule opłukuje się z resztek
poŜywki, suszy i przechowuje w temperaturze pokojowej przez 6 tygodni.
Następnie sadzi się je, np. w substracie
torfowym,
w
skrzynkach,
które
umieszcza się w gruncie, w specjalnym
owadoszczelnym tunelu – karkasie.
Cebule otrzymane in vitro ukorzenia
się w dwóch terminach: w lutym oraz
na przełomie września i października.
W lutym cebule ukorzeniają się
w pomieszczeniach w temperaturze 9oC
przez 3 miesiące. W maju przenosi się
je do karkasu, gdzie uprawiane są do
lipca – do wytworzenia nowych cebul
potomnych. Wykopane cebule sadzi
się ponownie jesienią na drugi cykl
uprawowy. Mikrocebule posadzone
w karkasie jesienią ukorzeniają się
w warunkach jesiennej i zimowej
temperatury, a ich uprawa przebiega
podobnie jak u tradycyjnie rozmnaŜanych tulipanów. Tulipany rozmnoŜone in vitro zakwitają w 4-5 cyklu
uprawowym.

Etapy rozmnaŜania tulipana in vitro
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Innowacyjność wdroŜenia
Innowacyjność metody polega na moŜliwości cyklicznego namnaŜania pędów
przybyszowych dzięki zastosowaniu TDZ. W metodach dotychczas opublikowanych nie
uzyskiwano etapu namnaŜania pędów, a jedynie ich bezpośrednią regenerację na
eksplantatach inicjalnych. Dzięki metodzie mikrorozmnaŜania opartej na cyklicznym
namnaŜaniu pędów moŜliwe stało się uwalnianie tulipanów od wirusów. Nowo
opracowana metoda jest znacznie wydajniejsza – o około 50% od wcześniej
opublikowanych. Z powodzeniem moŜe być ona zastosowana do produkcji materiału
rozmnoŜeniowego, zwłaszcza do uzyskiwania roślin wolnych od wirusów oraz w pracach
hodowlanych (do transformacji genetycznych i otrzymywania poliploidów). Jest
szczególnie polecana do szybkiego rozmnaŜania nowych genotypów. Dzięki tej metodzie
okres wprowadzenia na rynek nowych odmian moŜe być skrócony z 20-25 do 8-10 lat.
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