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Wstęp 

Ze wstępnych badań przeprowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwia
ciarstwa (ISK) wynika, że krajowe odmiany i klony hodowlane narcyza i tulipana 
[PODWYSZYŃSKA i in . 2004] oraz lilii, alstremerii i cantedeskii (dane niepublikowa
ne) są w dużym stopniu porażone przez wirusy. W przypadku całkowitego pora
żenia odmian możliwe jest wyeliminowanie wirusów poprzez kultury in vitro me
rystemów i/lub dodatkowe zastosowanie chemioterapii i/lub termoterapii (SPIE
GEL, LOEBENSTEIN 1995; KAMIŃSKA 1997]. Pozytywne wyniki uzyskano u alstremerii 
[HAKKAART, VERSLUIJS 1985], mieczyków (LILIEN-KIPNIS i in . 1992; MANGAL i in. 
2003], hiacyntów [ASJES i in. 1974], irysów cebulowych [VAN DER LINDE i in. 1988], 
narcyzów [SOCHACKI , ORLIKOWSKA 2005] i lilii (BLOM-BARNHOORN, AARTRIJK 1985]. 
Uwalnianie od wirusów roślin cebulowych jest jednak bardzo trudne. Najbardziej 
skutecznym sposobem uzyskania materiału wolnego od tych patogenów jest selek
cja wolnych od wirusów roślin i szybkie ich rozmnożenie (SPIEGEL, LOEBENSTEIN 
1995]. Za najbardziej efektywną metodę produkcji zdrowych roślin uznawane jest 
rozmnażanie in vitro. Ten sposób rozmnażania zalecany jest przez Europejską 
i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO) do produkcji materia
łu kwalifikowanego wiciu roślin ozdobnych, w tym lilii i narcyzów (ANONIM 2002a, 
b ). W kulturach in vitro utrzymuje się też mateczniki wolnych od wirusów roślin , 
co zabezpiecza je przed wtórną infekcją [BRUNT 1985]. U tulipana dotychczas nie 
stosowano technik in vitro do rozmnażania roślin wolnych od wirusów. W związ
ku z zainteresowaniem hodowców, aby krajowe odmiany tulipanów wprowadzić 
na rynek, w 1997 r. w ISK podjęto badania nad opracowaniem metody rozmna
żania in vitro genotypów wolnych od wirusów. Celem niniejszej pracy była weryfi
kacja zdrowotności roślin tulipanów rozmnożonych in vitro. 

Materiał i metody 

Do badań użyto roślin tulipana niewykazujących objawów chorobowych. 
Kultury in vitro zainicjowano z fragmentów łodygi pędu kwiatowego izolowanego 
z cebul chłodzonych przez 12 tygodni w 5°C. Rozwijające się pędy przybyszowe 

1 Badania dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych: projekt PBZ P04/K.074/2003. 
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cyklicznie rozmnażano, przenosząc je na świeże pożywki co 2 miesiqce [PODWY
SZYŃSKA, MARASEK 2003]. 

W 1997 r. zapoczątkowano kultury in vitro odmian 'Apeldoorn', 'Blenda', 
'Blue Parrot', 'Mirjoran', 'Lustige Witwe' i 'Prominenee'. Wszystkie użyte do 
badań rośliny poddano testom serologicznym DAS-ELISA na obecność wirusów -
pstrości tulipana (Tulip breaking virus, TBY), utajonego lilii (Lily .1ymptomless 
virus, LSY) i mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMY). Pierwszą serit, tes
tów przeprowadzono w trakcie inicjowania kultur in vitro. Jako próbki wykorzys
tano liście i pcjki kwiatowe pozostałe po izolacji eksplantatów inicjalnych. Testy 
na obecność ww. wirusów wykonano ponownie po 10 miesiącach od zapoczątko
wania kultur in vitro. Próbki pobrano z cyklicznie rozmnażanych pt,dów, należą
cych do poszczególnych klonów. Każdy klon wywodził sit, z pojedynczej cebuli. 
Kultury pędów, w których stwierdzono obecność przynajmniej jednego z wirusów, 
usunit,to. Pozostałe klony ww. odmian, o negatywnych wynikach dla badanych 
wirusów, wykorzystywano przez kolejne 4-6 lat do doświadczeń nad optymaliza
cją mikrorozmnażania. Rośliny wic,kszości klonów posadzono w gruncie do dal
szych obserwacji. 

W 2000 r. zainicjowano kultury odmiany 'Giewont', które nastt,pnie rozm
nażano jw. Rośliny mateczne poddano testom na TBY i LSV. 

Do 2004 r. w kulturach in vitro utrzymano cztery klony 'Prominence', jeden 
klon 'Blue Parrot' i sześć klonów odmiany 'Giewont' (nr 2, 4, 5, 7, 9 10). Kolejne 
badania obecności ww. wirusów w rozmnażanych in vitro klonach przeprowadzo
no w marcu, wrześniu i grudniu 2004 r. Dodatkowo przeprowadzono testy na 
wirusy - nekrozy tytoniu (Tobacco necrosis virus, TNY), nekrotycznej kt,dzierzaw
ki tytoniu (Tobacco rattle vims, TRY) i potywirusy. Do testowania każdego klonu 
wybrano 4-10 prób, które stanowiły pędy pobierane z losowo wybranych kc,pck, 
każda pochodząca z oddzielnego słoika. 

Na początku maja 2004 r. wykonano testy ELISA na 6 ww. wirusów w roś
linach uprawianych przez jeden sezon w gruncie (w karkasie). Testowano od 4 do 
10 losowo wybranych roślin (próbki liści) klonów 'Blue Parrot' i 'Giewont'. 

Testy serologiczne wykonywano techniką DAS-ELISA [CLARK, ADAMS 1977], 
w przypadku TBY, LSV, TNY używając zestawów IgG i koniugatu z Applied 
Plant Rescarch - Flower Bulbs Sector w Lisse (Holandia), w przypadku CMY 
i TRY używając zestawu komercyjnego IgG i koniugatu z firmy Loewe Bioche
mica GmbH (Niemcy). Testy DAS-ELISA wykonywano zgodnie z procedurami 
producentów przeciwciał. Testy serologiczne na potywirusy wykonywano techniką 
indirect-ELISA stosując zestaw komercyjny z przeciwciałami monoklonalnymi 
[JORDAN, HAMMOND 1986; JORDAN 1989] firmy Agdia Inc. (USA) według procedury 
producenta, z kilkoma modyfikacjami [Soc11AcK1, ORLIKOWSKA 2005]. We wszyst
kich typach testu ELISA o obecności białka wirusa świadczyła zmiana zabarwienia 
substratu - fosforanu p-nitrofenylowego, rozkładanego przez alkalicznq fosfatazę. 
Testy przeprowadzano w 2-3 powtórzeniach. Wyniki testu odczytywano używając 
spektrofotometru Multiscan II (Labsystems, Finlandia) z filtrem 405 nm. Wynik 
uznawano za pozytywny, jeżeli wartość absorbancji (A405) była dwukrotnie wyższa 
od średniej wartości A405 dla negatywnej kontroli [CLARK i in. 1988 ]. 

Wyniki i dyskusja 

Badania serologiczne wykonane w pierwszym roku doświadczeń wykazały 
silne porażenie materiału roślinnego (tab. 1 ). W najwyższym stopniu rośliny były 
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porażo ne przez TBV (20%,-80% ), w mniejszym przez CMV (9-60% ) i LSV 
(5-20% ). Najsilniej zakażone były rośliny 'Mirjoran', 'Lustigc Witwc' i 'Ape l
doorn' (8W1/r,) oraz 'Blue Parrot' (70% ), w mniejszym 'Prominencc' (52%) 
i 'Blenda' (45,5%,). Wirusy występowały pojedynczo lub w kompleksie. Do badań 
nad rozmnażaniem tulipanów in vitro wyselekcjonowano tylko te klony pędów 
(wyprowadzone z pojedynczych cebul), dla których wynik testów ELISA na TBV, 
LSV i CMV był ujemny w czasie dwukrotnych badań, przeprowadzonych 
w 1997 r. Istniała jednak obawa, że w roślinach mogły się zachować wirusy 
w bardzo niskiej koncentracji, poniżej poziomu wykrywalności testem ELISA. 
W procesie mikrorozmnażania mógł nastąpić wzrost stc;żenia wirusów do 
poziomu wykrywalnego, co wykazano u narcyzów [PHILIPS 1990] i lilii [COHEN i in. 
1985 j. W zwi,1zku z tym, w niniejszej pracy testy przeprowadzono ponownie po 
6 latach (w marcu i wrześniu 2004 r .) cyklicznego rozmnażania in vitro klonów 
'Prominencc' i 'Blue Parrot'. Uzyskano wyniki negatywne dla wszystkich 
badanych roślin z wyjątkiem jednego klonu 'Promincnce', w którym część pędów 
była porażona przez TBV. U tego klonu wyniki negatywne dla TBV uzyskano dla 
kultur pt,:dów poddanych 12-tygodniowcmu chłodzeniu w 5°C na rok przed 
testowaniem. Kolejne badania serologiczne, przeprowadzone w grudniu 2004 r. 
na 26 próbach odmiany 'Promincnce' i 8 próbach 'Blue Parrot', dały zarówno 
wyniki ujemne, jak i dodatnie dla TBV. Przypuszcza się, że w części pc,dów wirus 
zachował się w stt,:żcn iu niewykrywalnym wcześniej testem ELISA. Być może część 
pt,:dów została uwolniona od tego patogena. Konieczna jest więc dalsza ocena 
zdrowotności roślin i selekcja kultur pędów in vitro. 

Tabela 1; Table 1 

Wystqpowanic TBY, LSV i CMV w roślinach tulipanów użytych do zapoczątkowania 
kultur pqdów in vitro na podstawie wyników testów ELISA przeprowadzonych w 1997 r. 

The prcscncc of TBY, LSV and CMV in tulip plants used for the initiation of in vitro 
shoot culturc according to the ELISA pcrformed in 1997 

Liczha bada- Liczha klonów in vitro porażonych wirusami Liczba klonów in 
Odmiana 

nych cebul No. of in vitro clones infected with viruses vitro , w których nie 
tulipana 

No. of tcstcd 
stwierdzono wirusów 

"li.dip cullivar 
bulhs TBV LSV CMV No. of virus-ncgalivc 

in vi1ro clones 

Promincncc 21 9 I 2 11 
Lustigc Witwc IO 8 o 3 2 
Mirjoran 10 7 1 6 2 
Blenda li 2 2 1 5 
i\pcldoorn IO 8 1 3 2 
Blue Parrol IIJ 7 1 2 3 

!bzem ; ·fo1al 72 41 6 17 25 

Odmiana 'Giewont' była bardzo silnie porażona jedynie przez TBV (tab. 2) . 
Po pierwszej serii testów klony (nr I, 3 i 6) o najwyższych odczytach absorban~ji 
usunięto. Pozostak rozmnażano w kulturach przez 4 lata w nadziei, że poziom 
wirusów może si<; w tych roślinach obniżyć. LIUEN-KIPNIS i in . [1992] uzyskała wy
niki negatywne dla czc;ści roślin mieczyka rozmnożonych in vitro z merystemów 
pobranych z roślin zainfekowanych wirusem żółtej mozaiki fasoli (BYMV). Zja
wisko to autorzy tłumaczyli tym, że w szybko rozmnażających się kulturach mogło 
dojść do nier(iwncj dystrybucji wirusa i część roślin rozwinęła się z tkanek samo-
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istnic uwolnionych od wirusów. W naszych badaniach, u odmiany testowanej 
'Giewont' po 4 latach poziom TBV wzrósł znacznie u wszystkich badanych klo
nów z wyjątkiem klonu nr 2, dla którego wartości absorbancji A405 w testach prze
prowadzonych w trakcie zapoczątkowywania kultur in vitro były bliskie kontroli 
negatywnej (tab. 2). W klonie nr 2 testy wykonane w grudniu 2004 r. również nic 
wykazały obecności TBV. Zaobserwowano też, że klony, w których stwierdzono 
TBV, wytwarzały mniej pędów niż wolne od wirusa. O trudnościach wykrywania 
oraz eliminowania wirusa wywołującego objawy pstrości lilii (LMoV; dawniej 
uznawanego za TBV) w kulturach in vitro donosi BLOM-BARNHOORN i AAIURJJK 
[1985] oraz COHEN i in . [1985]. Autorzy ci prowadzili badania nad eliminacją 

wirusów stosując termoterapię i chemioterapię przy użyciu rybawiryny. Zabiegi te 
okazały się bardziej skuteczne w przypadku LSV niż LMo V. Dla lil ii porażonej 
LMo V termoterapia okazała się nieskuteczna, a chemioterapia mało efektywna 
i zależna od odmiany. Ponadto COHEN i in. [1985 ] wykazali, że poziom LMqV 
w roślinach zmieniał się w za leżności od warunków kultury. Wirusa nic wykryto 
w kulturach pędów utrzymywanych przez 8 tyg. w 30°C. Natomiast po obniżeniu 
temperatury do 15, 20 lub 25°C w ciągu 2- 3 tygodni wykrywalność wirusa szybko 
rosła, przy czym najwyższe odczyty A405 stwierdzano dla kultur pędów w 15-20°C. 
Należy zaznaczyć, że LMoV, podobnie jak TBV i BYMV, należy do rodzaju 
Potyvirus i wykazuje powinowactwo serologiczne do TBV [DEKKER i in. 1993]. 

Tabela 2; Table 2 

Wartości absorbanc_ji A 405 dla TBV i LSV w teście ELISA dla roślin tulipana 'Giewont' 
A 405 va lue for TBV and LSV in ELISA for plants of tulip 'Giewont' 

Nr cebuli / klonu TBV LSV 

No. of bulb / clone I II Ili I Il Il I 

I• 0,44 - - O,:B - -

2 0,12 0,13 0,13 0,23 0,08 0,10 

3* 0,49 - - 0,23 - -
4** 0,3 1 0,49 - 0,25 0,09 -

5* * 0,37 0,48 - 0,20 0,08 -
6* 0,42 - - 0,26 - -

7* * 0,28 0,55 - 0,26 0,08 -

8*** 0,33 - - 0,25 - -

9* * 0,38 0,49 - 0,20 0,09 -

10 ** 0,33 0,46 - 0,22 0,10 -

Kontrola negatywna 
0,10 0,13 0,13 0,16 0,12 0,12 

Negative control 

Testy wykonano w trzech terminach: podczas inicjowania kultur in vitro w lutym 2000 r . (I) oraz po 
4 latach mikrorozmnażania - marzec 2004 (Il) i październik 2004 (III) 
Tcsts were performed at three terms: at the initiatio n of in vitro shoot cultu re in Fcbruary 2000 (I) 
and after four years of shoot micropropagation - February 2004 (Il) and Octobcr 2004 (Il i) 
• - Klony usunit,te po testowaniu w I terminie; Clones excludcd from expcriment after the 

testing term I 
- Klony usunii,te po testowaniu w Il term inie; Cloncs excludcd from expcriment aftcr the 
testing term II 

*** - Klon usunit,ty z powodu zakażenia grzybowego; Clone excluded from cxpcrimcnt beca use of 
a fungal infection 
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W roślinach 'Blue Parrot' i 'Giewont' rosnących w gruncie przez jeden 
sezon nic wykryto TBV Ze względu na fakt, że poziom wirusa w roślinach może 
być bardzo niski, konieczna jest kilkukrotna ocena roślin w kolejnym sezonie we
getacyjnym. Badania na temat wykrywania LMoV w liliach wykazały, że wirus ten 
w kulturach in vitro oraz w pierwszym roku uprawy może się znajdować w bardzo 
niskim stc;żcniu (poniżej progu wykrywalności) i może się znacznie namnożyć 
dopiero w drugim sezonie (BLOM-BARNHOORN, AARTRIJK 1985J. 

W niniejszej pracy żadnych wirusów nie stwierdzono, tylko u klonu nr 2 
odmiany 'Giewont'. Jeśli w roślinach tej odmiany rosnących w karkasie w kolej
nym sezonie wegetacyjnym testy nadal nie wykażą obecności wirusów, zostaną 
one uznane za zdrowe. Będzie to jednoznacznie wskazywać na możliwość selek
cjonowania i rozmnażania in vitro wolnych od wirusów roślin tulipana. 

Testy przeprowadzone w 2004 r. w odniesieniu do krajowych odmian i klo
nów hodowlanych tulipana [PoDWYSZYŃSKA i in. 2004] wykazały, że TBV wykry
wany był najczc;ścicj, a CMV, LSV, TRY i TNV - sporadycznie. Nasilone wystę
powanie TBV na plantacjach tulipanów w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się 
także w Holandii (KNIPPELS 2004, informacja ustna). W związku z tym konieczne 
są nic tylko badania epidemiologiczne, ale też upowszechnienie wiedzy na temat 
wykrywania i zwalczania wirusów oraz prowadzenia selekcji. Konieczna jest też 
kontynuacja badań nad otrzymywaniem roślin tulipanów wolnych od wirusów 
poprzez eliminację tych patogenów z odmian całkowicie porażonych . Nie publi
kowano dotychczas informacji na temat stosowania metod chemioterapii, termo
terapii czy kultur merystemów, w celu uwolnienia tulipanów od wirusów. Trzeba 
zaznaczyć, że wydajność opracowanej w ISK techniki regeneracji i mikrorozmna
żania tulipana [PonwyszYŃSKA, MARASEK 2003) jest wystarczająca, by metoda 
mogla być użyta do produkcji zdrowego materiału rozmnożeniowego roślin wyse
lekcjonowanych na podstawie testów ELISA. 

Wnioski 

1. Najwic;ccj tulipanów było porażonych przez TBV, zaś CMV i LSV występo
wały sporadycznie. Nic wykryto TNV i TRV 

2. TBV w kulturach in vitro nic zawsze jest wykrywany, gdyż może występo
wać w bardzo niskim stężeniu. 

3. Rośliny typowane do rozmnażania in vitro muszą być wolne od wirusów, 
wyselekcjonowane na podstawie kilkukrotnie przeprowadzonych testów 
ELISA. 

4. Opracowana metoda mikrorozmnażania może być zastosowana do produk
cji roślin elitarnych tulipana. 
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Streszczenie 

Do zapoczqtkowania kultur in vitro tulipana użyto roślin 7 odmian niewy
kazujących ohjawów chorobowych. Poddano je testom DAS-ELISA na ohecność 
wirusów - pstrości tulipana (TBV), utajonego lilii (LSV) i mozaiki ogórka 
(CMV). 'Icsty wykonano podczas inicjowania kultur in vitro i po 10 micsi,1cach 
cyklicznego rozmnażania pqdów, należących do poszczególnych klonów wywodzą
cych siq z pojedynczych echu!. Wykazano, że rośliny były silnie porażone przez 
wirusy - w najwyższym stopniu przez TBV (20-80% ), w mniejszym przez CMV 
(9-6()<½) i LSV (5-20%). Najsilniej zawirusowane były rośliny odm. 'Giewont' 
(90%), w najmniejszym stopniu 'Prominenee' (52%) i 'Blenda' (45,5% ). Kultury 
pqdów porażone przez wirusy usunic;to. Kolejne testy na obecność ww. wirusów 
oraz wirusów nekrozy tytoniu (TNV) i nekrotycznej kc;dzierzawki tytoniu (TRY) 
u klonów namnażanych in vitro przeprowadzono po 6 ('Prominence' i 'Blue Par
rot') luh 4 ('Giewont') latach. Dla wirusów LSV, CMV, TNV i TRY uzyskano 
negatywne wyniki. Natomiast w przypadku TBV, u wszystkich klonów 'Pro
minence' i 'Blue Parrot', w których wcześniej nie stwierdzono wirusa, po 6 latach 
czc;ść pydów in vitro okazała sit; porażona. U odmiany 'Giewont' po 4 latach roz
mnażania in vitro ujemne wyniki dla TBV otrzymano tylko dla klonu, który wy
wodził siG z cebuli, dla której wartość absorbancji A405 w trakcie zapoczątkowywa
nia kultur in vitro była bliska kontroli negatywnej. U pozostałych klonów tej od
miany poziom TBV wzrósł znacznie. Testy przeprowadzone na roślinach 'Blue 
Parrot' i 'Giewont' rosm1cych przez 1 sezon w gruncie (w karkasie) nic wykazały 
ohecności wirusa. 
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Plants of scven tulip cultivars without visible disease symptoms were used 
for an initiation of in vitro shoot cultures. Virus-indexing was performed at initial 
stagc and after 1 O months of cyclic shoot multiplication. Tulip breaking virus 
(TBV), Lily symptomless virus (LSV) and Cucumber mosaic virus (CMV) were 
tested using DAS-ELISA. The plants were highly infccted by viruscs: the highcst 
pcrccntage (20-80%) with TBV, then CMV (9-60%) and LSV (5-20% ). The 
highest percentage of infccted plants was noted in 'Giewont' (90% ), then 'Mirjo-
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ran', 'Lustige Witwe', 'Apeldoorn' (80%) and 'Blue Parrot' (70%) , the lowest 
perccntage, approximately 50%, in 'Prominence' and 'Blenda' . The virus-infccted 
shoot clones were excluded from experiment. The succeeding ELISA tcsts against 
3 above mentioned viruses and additionally for Tobacco rattle virus (TRV) and 
Tobacco necrosis viru.s (TNV) for shoot clones multiplied in vitro werc made after 
six ('Prominence' and 'Blue Parrot') or four years ('Giewont'). Ncgativc rcsults 
werc noted for LSV, CMV, TNV and TRV In the case of all clones of 'Pro
minence' and 'Blue Parrot' parts of shoots were TBV-positivc. In 'Giewont', the 
only TBV-negative shoot clone obtained was derived from the bulb for which the 
absorbancc A405 at the initial stage testing was very close to the negative control. 
Tests performed for plants of 'Blue Parrot' and 'Giewont' grown for one season 
in the gauze house did not reveal the presence of any virus. 
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