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Produkcja cebul narcyzów wolnych
od wirusów polega na szybkim
rozmnaŜaniu cebul zdrowych metodą
segmentacji cebul lub kultur in vitro
(mikrorozmnaŜania). Rośliny mateczne
naleŜy wstępnie przetestować na
obecność najwaŜniejszych gospodarczo i najpowszechniejszych wirusów testem serologicznym ELISA.
W przypadku braku roślin wolnych od
wirusów, konieczne jest podjęcie
procedury uwolnienia w kulturach in
vitro. Potywirusy moŜna wyeliminować
przez regenerację nowych pędów
przybyszowych na fragmentach łusek,
pochodzących z roślin poraŜonych.
W innych przypadkach niezbędne jest
zastosowanie dodatkowo antywirusowych substancji chemicznych, np.
rybawiryny. Procedury rozmnaŜania
narcyzów przez segmentację cebul

oraz w warunkach in vitro zostały
przebadane i udoskonalone w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Materiał roślinny testowany jest na
etapie rozmnaŜania in vitro oraz po
aklimatyzacji. Cebulki przybyszowe
uzyskane w wyniku segmentacji cebul
lub w wyniku mikrorozmnaŜania naleŜy
uprawiać w owadoszczelnym osiatkowanym tunelu - karkasie, celem
zabezpieczenia roślin przed wektorami
wirusów. Kwitnące rośliny otrzymuje
się po 3-4 latach od wyjęcia roślin ze
szkła i posadzenia do podłoŜa. Metoda
pozwala na szybkie rozmnoŜenie
odmiany, nawet w przypadku niewielkiej
liczby wyjściowej cebul, co ma
zasadnicze znaczenie dla wprowadzania na rynek nowych odmian lub
dla odnowienia materiału reprodukcyjnego na plantacji.
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1. Liście narcyzów z objawami zawirusowania; 2. Cebule przybyszowe zainicjowane na
segmentach cebul; 3. RozmnaŜanie w kulturach in vitro; 4. Uprawa w owadoszczelnym tunelu

Innowacyjność wdroŜenia
Innowacyjność metody polega na kompleksowym podejściu do kwestii wytwarzania
zdrowego materiału nasadzeniowego narcyzów, obejmując zarówno testowanie
i eliminację wszystkich najwaŜniejszych gospodarczo i najpowszechniej występujących
na narcyzach wirusów, jak i szybkie rozmnaŜanie. Metoda podaje sposoby
postępowania skuteczne dla osiągnięcia obydwu celów. Wprowadzenie jej do praktyki
umoŜliwia podniesienie jakości produkowanych cebul i kwiatów, co ma duŜe znaczenie
dla spełnienia wymogów handlu materiałem rozmnoŜeniowym i kwiatami na wspólnym
unijnym rynku oraz poprawi konkurencyjność polskich producentów. Największe
znaczenie metody przewiduje się w hodowli i wprowadzaniu nowych odmian na rynek.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
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- Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin
Ozdobnych, Zakład Biotechnologii Roślin
Ozdobnych, Zakład Fizjologii i Morfogenezy
Roślin Ozdobnych
- Zakład Planowania Naukowego
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