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ROLA ETYLENU WE WZROSCIE I ROZWOJU TULIPANOW 

Rośliny mają zdolność syntetyzowania etylenu, który bierze udział 
w regulowaniu wielu procesów fizjologicznych i dlatego jest uważany za 
hormon roślinny. Podany egzogennie w niskich stężeniach powoduje wie- 
le zmian w metabolizmie roślin [1]. Szczególnie ujemnie oddziałuje na 
wzrost i rozwój tulipanów [13, 18, 22]. 

Źródło etylenu 

Główne źródło etylenu, na które narażone są cebule lub całe rośliny 
tulipanów, stanowią cebule tulipanów zainfekowane przez Fusarium oxry- 
sporum f. tulipae [9]. Rośliny zdrowe produkują znikome ilości etylenu 
[9, 33]. Swart i Kamerbeek [34] zbadali produkcję etylenu w warunkach 
in vitro u różnych gatunków i form rodzaju Fusarium (tab. 1). Użytą ja- 
ko inokulum zawiesine konidii Fusarium (około 250000 konidii w 1 ml 
wody destylowanej) wyszczepiono na zmodyfikowaną pożywkę Pratta, 
złożoną ze składników mineralnych, glukozy i ekstraktu z drożdży 
w objętości 50 ml pożywki w 250 ml kolbach. Kolby z Fusarium 
trzymano w ciemności w 25'C i wytrząsano z szybkością 125 obrotów na 
minute. Stwierdzono, ze Fusarium oxysporum f. tulipae produkuje ol- 
brzymie ilości etylenu, nawet kilka tysięcy razy więcej niż inne gatunki 
i formy rodzaju Fusarium (tab. 1). W dalszych badaniach Swart i Kamer- 
beek [35] stwierdzili, że szybkość, z jaka Fusarium oxysporum f. tulipae 
wytwarza etylen w warunkach in vitro na zmodyfikowanej pożywce Pra- 
tta, wzrasta proporcjonalnie do stężenia tlenu, jeśli to stężenie zwiększono 
od 2 do 21%. 

Infekcji tulipanów przez Fusarium oxrysporum dotyczą prace Berg- 
manna [2, 3], Prica [3, 32] oraz Gould i Miller [19] wykazali, że opóź- 
nianie wykopywania cebul tulipanów sprzyja infekcji przez Fusdrium, 
co wiąże się ze wzrostem temperatury gleby. Podjęto również badania 
nad wyjaśnienie mechanizmu infekcji tulipanów przez Fusarium [4, 5]. 

Źródłem etylenu oddziałującego ujemnie na wzrost tulipanów mogą 
być poza tym inne mikroorganizmy glebowe, jak np. Mucor hiemalis [6, 
27], a także rośliny wyższe lub ich organy, zwłaszcza owoce. Stąd też są- 
siedztwo cebul tulipanów z owocami może okazać się niebezpieczne dla 

prawidłowego rozwoju tulipanów. |
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Tabela 1 
Produkcja etylenu in vitro i wzrost grzybni różnych gatunków i form Fusarium [34] 

Całkowita 
| produkcja Sucha Pochodzenie 

Gatunek i forma Fusarium CoH, pe grzybni po > SEE okresie 15 dniach badanej 
15 dni (w mg) kultury * 
(w ug) 

F. sulphureus Schlecht. ex Fr. 0,40 205,1 CBS 185.35 
F. moniliforme Sheldon 0,48 207,8 CBS 240.64 
F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. var. 

cereale (Cke) Wollenw. 0,79 187,4 CBS 251.52 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. 1 Wollenw. 0,46 184,4 CBS 170.31 
F. redolens Wollenw. f. sp. dianthi 

Gerlach 0,44 277,6 CBS 248.61 
F. sporotrichioides Sherb. 0,49 141,9 CBS 180.32 
F. poae (Peck) Wollenw. 8,79 174,0 CBS 130.24 
F. merismoides Corda var. crassum 

Wollenw. 0,77 259,2 CBS 180.31 
F. solani (Mart.) Sacc. var. minus 

Wollenw. 0,41 277,2 CBS 204.31 
F. solani (Mart.) Sacc. var. minus 

Wollenw. 0,29 256,5 CBS 208.29 
F. camptoceras Wollenw. et Reinking 0,74 166,2 CBS 193.65 
F. oxysporum Schlecht. ex Fr. f. sp. ly- 

copersici (Sacc.) Synder et Hansen 0,59 218,0 CBS 249.52 
F. oxysporum f. sp. lycopersici 0,20 210,6 Naaldwijk 
F. oxysporum z Fritillaria 0,55 230,4 LBO 
F. oxysporum f. sp. narcissi Synder 

et Hansen 0,21 219,3 LBO 
F, oxysporum z Hippeastrum 0,18 323,2 LBO 
F. oxysporum z Hyacinthus 0,21 313,0 LBO 
F. oxysporum z Freesia 0,13 239,6 LBO 
F. oxysporum Schlecht. ex. Fr. f. 

sp. tulipae Apt. 1223 212,7 CBS 195.65 
F. oxysporum Schlecht. ex. Fr. f. 

Sp. tulipae Apt. 1726 219,2 CBS 242.59 
F. oxysporum f. sp. tulipae 3678 261,5 

3098 это 

4231 190,4 LBO B. 1 *** 

2231 20.5 
3294 236,5 

F. oxysporum f. tulipae 3168 209,0 | LBO B. 2 *** 
1612 252,6 | 

F. oxysporum f. sp. tulipae 2959 229,1 LBO Btop 4*** 
F. oxysporum f. sp. tulipae 1762 210,0 | LBO A on 3** 

565 228,1 | 
F. oxysporum f. sp. tulipae 565 220,6 LBO A ap 27** 

*CBS — Central Bureau voor Schimmelcultures, Holandia 
LBO — Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Lisse, Holandia 

+% — mniej wirulenty 
wik — bardzo wirulenty
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Wpływ etylenu podanego w okresie formowania się pąka kwiatowego 
na wzrost i rozwój tulipanów 

Cebule tulipanów zainfekowane przez Fusarium oxysporum f. tulipae, 
produkują duże ilości etylenu, który z kolei powoduje tworzenie się gum 
zarówno w cebulach zakażonych, jak i zdrowych, jeśli są przetrzymywa- 
ne razem w pomieszczeniu o niewystarczającej wentylacji. Symptomy gu- 
mozy obserwuje się najczęściej po wykopaniu cebul, chociaż mogą ujaw- 
nić się już pod koniec okresu wegetacji roślin w glebie, jeśli występują 
tam grzyby produkujące etylen. Również w zdrowych cebulach po wyko- 
paniu przetrzymywanych w atmosferze zawierającej nawet tak niskie 
stężenie etylenu, jak 0,05 ul w litrze, tworzą się gumy; wrażliwość cebul 
na tworzenie się gum pod wpływem etylenu maleje w czasie przechowy- 
wania i po 4 miesiącach zanika [23]. Należy tu podkreślić, że nie wszyst- 
kie odmiany tulipanów regulują gumozą na etylen; odmiany takie jak 
Apeldoorn, Enterprise, i Bartigon wytwarzają gumy, czego nie stwierdza 
się u White Sail i Red Champion. Tworzenie się gum można spowodować 
również w cebulach tulipanów traktując je etefonem (kwas 2-chloro-eta- 
nofosfonowy), który stanowi źródło etylenu (fot. 1). Pod względem che- 
micznym gumy tworzące się w cebulach tulipanów są polimerami głów- 

  
Fot. 1. Wpływ 5% etrelu, podanego w paście lanolinowej wokół 

piętki cebuli odm. Apeldoorn, na tworzenie się gum: cebu- 
le traktowano 7.VII. — Zdjęcie wykonamo 30.VII.
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nie ksylozy i arabinozy [22]. Substancjami zapasowymi cebul tulipanów 

są skrobia i polimery fruktozy o różnym stopniu polimeryzacji, stąd 

też tworzenie się gum pod wpływem etylenu musi być związane z dużymi 

zmianami w metabolizmie węglowodanów. Klyne i Phan [26] stwierdzili 

wpływ etylenu na poziom DNA, RNA i białek w cebulach tulipanów, 

a De Munk [9] stwierdził stymulację oddychania w cebulach pod wpły- 

wem etylenu. 
Etylen podany w okresie przechowywania cebul wywiera hamujący 

wpływ na wydłużenie się liści i poszczególnych części kwiatu wewnątrz 

cebuli tulipana. Im wcześniej po wykopaniu cebul podano etylen i im 

wyższą stosowano temperaturę, tym obserwowano słabszy wzrost roślin 
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Rys. 1. Długość (otwarte oznaczenia) i procent hamowania 

wzrostu (wypełnione oznaczenia) pąków (A) i prę- 

cików (B) w cebulach odm. White Sail, przecho- 

wywanych w temperaturze 17C w obecności etyle- 

nu o różnym stężeniu przez 2 tygodnie (© i *), 4 ty- 

godnie (LJ i M) i 6 tygodni (O i ©). Traktowanie 
etylenem rozpoczęto 14.VII., bezpośrednio po wyko- 

paniu cebul (10).
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10+ a > Sail określana przy końcu okresu 

> przechowywania (w potowie listo- 

= pada) przechowywanych w róż- 

2 nych temperaturach i traktowa- 

nych etylenem przez 6 tygodni: 

0 ——1 т r т od 14.VII. do 25.VIII. Stężenia ety- 

13 17 20 23 lenu: 0 (@ i ©), 1 ppm (B i CF} 

, i ej : 

"emperatura przechowywania /°C/ i 10 ppm (* i ©) (10) 

(rys. 1, 2) [10]. Z cebul traktowanych etylenem w okresie przechowywa- 

nia po wysadzaniau wyrastają rośliny z bardzo słabo rozwiniętym syste- 

mem korzeniowym (fot. 2) i z uszkodzonymi pąkami kwiatowymi aż do 

zamierania włącznie (fot. 3) [11, 12]. 

Uszkodzenie pąka kwiatowego pod wpływem etylenu może mieć różny 

charakter, najczęściej jednak objawia się tym, że w początkowym etapie 

wzrost liści jest w większym stopniu hamowany niż wzrost części kwiatu 

i dlatego przy wybijaniu części nadziemnej młode pąki kwiatowe są 

otwarte przy wierzchołku [9]. Podobny skutek obserwowano, jeśli cebule 

po wykopaniu przechowywano w zamkniętych kartonach, a zwłaszcza 

w przypadkach, kiedy znajdowały się tam cebule zakażone przez F'usa- 

rium; w takich warunkach miało miejsce zbyt wysokie stężenie etylenu 

[8]. W uszkodzonych lub zamierających pąkach kwiatowych tulipanów 

stwierdzono występowanie nicieni (Rhizoglphus echinopus Fumouze et 

Robin i Tyrophagus sp. oraz bakterii [8, 9, 14]. 

Podobny rozwój tulipanów jak pod wpływem etylenu obserwuje się, 

kiedy cebule tulipanów po wykształceniu pąka kwiatowego przechowuje
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się w zbyt wysokiej temperaturze (ang. „heating in transit) [36]. Możli- 

we więc. że w takich warunkach i w tym okresie czasu ma miejsce pod- 

wyzższenie poziomu endogennego etylenu w cebulach tulipanów. 

  
Fot. 2. Zahamowany wzrost korzeni po posadzeniu cebul odm. Topscore 

przechowywanych w temperaturze 20C i traktowanych etylenem 

o stężeniu 0,3 ppm przez 6 tygodni przed posadzeniem. Zdjęcie 

wykonano 3 tygodnie po posadzeniu: na lewo — cebula nietrak- 

towana etylenem, na prawo — cebula traktowana etylenem (3). 

Badania przeprowadzone przez De Hertogha i wsp. [1] wykazały, że 

przechowywanie cebul tulipanów i hiacyntów przez 14 dni w obniżonym 

ciśnieniu (76 i 150 mm Hg) w sierpniu lub wrześniu powodowało słabszy 

rozwój kwiatu, opóźnienie kwitnienia i słabszy wzrost liści. Najmniej 

wrażliwe na niskie ciśnienie były narcyzy. Tak więc przechowywanie ce- 

bul tulipanów. hiacyntów i narcyzów w obniżonym ciśnieniu nie może 

być polecane w praktyce ogrodniczej; obniżone ciśnienie przy zachowaniu 

przepływu powietrza pociąga za sobą obniżenie zawartości tlenu, który 

jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania tkanek merystematycz- 

nvch. Natomiast przy obniżonym ciśnieniu a jednoczesnym wzbogaceniu
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atmosfery w O; i CO» otrzymano stymulację wzrostu niektórych odmian 

tulipanów, a stymulacji takiej nie stwierdzono przy jednoczesnym podaniu 

etylenu. 

  
Fot. 3. Wpływ etylenu na rozwój tulipanów w czasie 

pędzenia; pąki kwiatowe obumarły — obser- 

wuje się tzw. papierowatość okwiatu, a wzrost 

międzywęźli pędów jest w dużym stopniu za- 

hamowany [3]. 

Wpływ etylenu podanego po przechłodzeniu cebul na wzrost 

i rozwój tulipanów 

Hitchock i wsp. już w roku 1932 [21] stwierdzili, że obecność etylenu 

w atmosferze powodowała zahamowanie wzrostu tulipanów, hiacyntów, 

lilii i narcyzów, a po przeniesieniu do normalnej atmosfery rośliny znowu 

zaczynały rosnąć. 

De Munk i De Rooy [15] przeprowadzili doświadczenie nad wpływem 

zainfekowanych cebul na wzrost i rozwój roślin z cebul zdrowych. Cebule
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tulipanow zainfekowane przez Fusarium oxysporum f. tulipae wysadzano 

miedzy zdrowymi cebulami po ich przechtodzeniu na sucho w 5°C. Obser- 

wowano wzrost roślin w różnych odległościach od cebul zainfekowanych, 

przeprowadzono pomiar etylenu w atmosferze glebowej w miejscu wysa- 
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Rys. 3. Długość pędów tulipanów i stężenie etylenu w różnych 

miejscach skrzynki z wysadzonymi zdrowymi i zainfeko- 

wanymi cebulami przez Fusarium. Numery od 1—9 ozna- 

czaja miejsca, skad pobierano atmosfere gleby do analiz 

na zawartość etylenu. Cebule wysadzono 3.III. Analizy za- 

wartości etylenu przeprowadzono po 3, 9, 17 i 34 dniach 

od wysadzenia cebul. Zainfekowane cebule były posadzo- 

ne w miejscu oznaczonym numerami 3 i 7 i są oznaczone 

strzałkami (15).
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dzania cebul zainfekowanych i w różnych odległościach od źródła infek- 

cji. W miejscu wysadzenia cebul zainfektowanych poziom etylenu w at- 

mosferze gleby dochodził nawet do 10 ppm i obniżał się w miarę 

oddalania od tego miejsca; im wyższy był poziom etylenu, tym większe 

było zahamowanie wzrostu pędu i korzeni oraz wyższy stopień uszkodzeń 

pąka kwiatowego (rys. 3). 

Zamieranie pąków kwiatowych ma miejsce w okresie pędzenia tulipa- 

nów, jeśli w szklarni jest zbyt wysoka temperatura lub zbyt wysoki po- 

ziom etylenu w atmosferze [17]. Również zbyt długi okres chłodzenia ce- 

bul może powodować uszkodzenie pąków kwiatowych lub ich zamieranie 

(rys. 4) [17]. 
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Rys. 4. Wpływ okresu trwania chłodzenia cebul tulipanów 

odm. Apeldcorn w 5°C na zamieranie paka kwiato- 

wego. Temperatura podczas przechowywania przed 

chłodzeniem wynosiła 23'C. 

Wartości przedstawiają procent roślin z zamarłymi 

pąkami kwiatowymi w czasie kwitnienia (tempera- 

tura podczas pędzenia wynosiła 18C; n=50) (17). 

/ 

Moe i Hagness [28] wykazali, że traktowanie przechłodzonych cebul 

tulipanów etefonem przez moczenie lub iniekcję hamuje wydłużanie pędu 

i zakłóca prawidłowy rozwój pąków kwiatowych, a można temu częścio- 

wo przeciwdziałać przez jednoczesne podanie z etefonem GA44, lub kine- 

tyny [29, 30]. 

Poza tym etylen powoduje w tulipanach stymulację tworzenia się 

włośników korzeniowych [15] oraz hamowanie powstawania warstwy 

woskowej na liściach [10].



46 M. Saniewski 

De Munk i Gijzenberg [16] oraz Hanks i Rees [20] wykazali, że zamie- 

raniu pąków kwiatowych powodowanemu przez etylen przeciwdziałają - 

gibereliny (GA3, GA4-7) i cytokininy (kinetyna i benzyloadenina) podane 

poprzez iniekcję (tab. 2). Samo uszkodzenie powodowane przez iniekcję 

również stymuluje zamieranie pąków kwiatowych. 

Tabela 2 

Wrażliwość odm. Apeldoorn i odm. Emmy Peeck (wielkość cebul: 11—12 cm) na 

traktowanie GA3, G4447, kinetyną i benzyloadeniną wyrażona w procentach roślin 

z nierozwiniętymi pąkami kwiatowymi; substancje wzrostowe podano poprzez 

iniekcję 0,5 ml wodnego roztworu o stężeniu 100 mg/l do pąka kwiatowego po 

przeniesieniu roślin do szklarni, a z kolei rośliny traktowano etylenem o stężeniu 

0,5 u/l przez 3 dni (n = 48) (wg 16) 

  

  

Traktowanie | Apeldoorn Emmy Peeck 
J 

Kontrola, bez iniekcji 40 83 

Kontrola, iniekcja wody 97 91 

Iniekcja ЧА. 6 7 

Iniekcja GA;+7 11 2 

Iniekcja kinetyny 19 - 19 

Iniekcja benzyloadeniny 0 0 

Kontrola, bez traktowania etylenem i bez iniekcji 1 0 

  

Kauppi [24, 25] wykazał, że uszkodzenie pędu tulipanów wywołane 

ukłuciem stalowej igły pobudzało wzrost komórek oraz silne zgrubienie ich 

ściany komórkowej, co głównie było spowodowane zwiększonym odkłada- 

niem się substancji pektynowych. Zgrubienia ścian uszkodzonych komó- 

rek wytworzyły się na skutek rozwoju kolenchymy w miejscu uszkodzeń; 

powyższe zmiany mogą być związane ze stymulacją tworzenia się 

etylenu. 

Należy tu dodać, że podanie auksyn (IAA, NAA, 2,4-D) przez iniekcję 

powoduje zahamowanie rozwoju pąków kwiatowych i ich zamieranie [16, 

20]. Prawdopodobnie auksyny stymulują syntezę etylenu w pąkach kwia- 

towych tulipanów, jak to zostało udowodnione w przypadku innych 

roślin [1]. , 

Aby uniknąć szkodliwego działania etylenu na wzrost i rozwój tulipa- 

nów, należy przede wszystkim usunąć źródło etylenu, którym najczęściej 

są cebule zakażone przez Fusarium oxysporum f. tulipae, zapewnić wy- 

mianę powietrza w przechowalni oraz utrzymywać odpowiednią tempera- 

turę w okresie przechowywania i pędzenia cebul.
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