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Porównanie metod mikrorozmna¿ania
polskich odmian jêczmienia i owsa
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Comparison of micropropagation methods in Polish cultivars of barley and oat
Summary
Obtaining transgenic plants in cereal cultivars of agronomic value requires
an efficient method of micropropagation which does not cause additional variation. Recently suggested protocols consist in inducing regeneration of multiple
shoots from apical meristems of seedlings derived in vitro from mature dry
seeds. We have compared the efficiency of three protocols: after Zhang et al.
(4), Sharma et al. (8) and Ganeshan et al. (10) in several Polish cultivars of barley
and oat. In the examined cultivars, the protocol after Ganeshan et al. (10)
proved to be more efficient, less laborious and faster.
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Mikrorozmna¿anie jest wykorzystywane w hodowli zbó¿ do
namna¿ania cennych genotypów i mutantów, jak te¿ utrzymywania kolekcji i niektórych linii, np. linii wolnych od patogenów.
Dla ulepszenia wartoœciowych odmian drog¹ transgenezy niezbêdna jest, oprócz odpowiedniej metody wprowadzania genów
do komórek, wydajna procedura mikrorozmna¿ania, nie wnosz¹ca dodatkowej zmiennoœci.
Gatunki zbó¿ klimatu umiarkowanego s¹ stosunkowo odporne przy mikrorozmna¿aniu, poniewa¿ niewiele rodzajów eksplantatów jest zdolnych do regeneracji, a wydajnoœæ tego procesu
jest niezadowalaj¹ca i w znacznym stopniu zale¿na od genotypu.
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Pocz¹tkowo za najlepsze uznano eksplantaty z niedojrza³ych tkanek i organów, najczêœciej niedojrza³ych zarodków, które w kulturze kalusowa³y i z kalusa powstawa³y
pêdy przybyszowe lub zarodki somatyczne (1). Te metody wymaga³y uprawy roœlin
matecznych, a poœrednictwo kalusa nios³o niebezpieczeñstwo zmiennoœci genetycznej, albinizmu i obni¿onej p³odnoœci. W kilku pracach wskazano równie¿ na mo¿liwoœæ bezpoœredniej indukcji zarodków somatycznych na fragmentach tarczek zarodkowych (2,3).
W ostatnich latach opracowano metody mikrorozmna¿ania zbó¿ z wykorzystaniem dojrza³ych suchych ziarniaków. Merystemy wierzcho³kowe siewek uzyskanych
w kulturze s¹ zdolne do namno¿enia pêdów bez kalusa. Ten sposób regeneracji jest
mniej zale¿ny od genotypu i zdecydowanie ogranicza niebezpieczeñstwo wystêpowania niepo¿¹danej zmiennoœci somaklonalnej. Komórki merystemu wierzcho³kowego
mog¹ byæ obiektem transformacji, np. metod¹ mikrowstrzeliwania, a nastêpnie po
namno¿eniu s¹ zdolne do regeneracji transformantów bez poœrednictwa kalusa. Suche
nasiona s¹ dostêpne przez ca³y rok, a tok prac technicznych jest ³atwiejszy (4-10).
Celem pracy by³o porównanie przydatnoœci trzech procedur – wg Zhang i wsp.
(4), wg Sharma i wsp. (8) i Ganeshan i wsp. (10) – do mikrorozmna¿ania kilku polskich odmian jêczmienia i owsa. Zgodnie z nasz¹ wiedz¹ nie stosowano dot¹d
u owsa procedury wg Sharma i wsp. (8,9).

2. Materia³ i metody
Do doœwiadczenia wziêto dojrza³e suche ziarniaki jêczmienia browarnego odmian Basza i Stratus oraz owsa odmian Chwat (tylko w doœwiadczeniu wstêpnym),
Bohun i Szakal. Nasiona otrzymano od hodowców tych odmian i przechowywano je
w temperaturze 4°C.
W doœwiadczeniu wstêpnym porównano dwie procedury oznaczone jako Z i S,
tj. wg Zhang i wsp. (4) oraz Sharma i wsp. (8), a w doœwiadczeniu g³ównym – procedury S i G, tj. wg Sharma i wsp. (8) oraz Ganeshan i wsp. (10). Ziarniaki dezynfekowano w nierozcieñczonym Domestosie przez 45 min, p³ukano w sterylnej wodzie,
izolowano zarodki i wyk³adano na odpowiednie po¿ywki w celu uzyskania siewek.
Eksplantatami by³y wierzcho³ki pêdów siewek.
Sk³ad po¿ywek podstawowych dla badanych metod jest podobny, ró¿nice dotycz¹ g³ównie zastosowania regulatorów wzrostu, tj. 2,4-D (kwas 2,4-dichloro-fenoksyoctowy), BAP (6-benzylaminopuryna), picloramu (kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy), TDZ (tidiazuron).
Zgodnie z procedurami Z i G, przez ca³y okres kultury utrzymywano ten sam poziom regulatorów: Z – 0,5 mg/l 2,4-D + 2 mg/l BAP, G – 1 mg/l TDZ dla jêczmienia
(po¿ywka MBT1) i 1 mg/l TDZ + 1 mg/l BAP dla owsa (po¿ywka T1B1).
W procedurze S po¿ywka indukuj¹ca charakteryzuje siê wysokim poziomem regulatorów (po¿ywka MPT: 2 mg/l picloramu + 3 mg/l TDZ), który w dalszych etapach
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kultury obni¿a siê: w po¿ywce mno¿¹cej MPT1 – 2 mg/l picloramu + 2,5 mg/l TDZ,
w po¿ywce wyd³u¿aj¹cej pêdy MPT2 – 0,1 mg/l picloramu + 1 mg/l TDZ. U owsa
w kombinacji S pasa¿ mno¿¹cy (po¿ywka MPT1) i pasa¿ wyd³u¿aj¹cy pêdy (po¿ywka
MPT2) przeprowadzono w trzech wersjach: S1 – 1x pasa¿ mno¿¹cy + 1x pasa¿
wyd³u¿aj¹cy (zgodnie ze schematem podanym przez autorów metody); S2 – 2x pasa¿ mno¿¹cy + 1x pasa¿ wyd³u¿aj¹cy; S3 – 1x pasa¿ mno¿¹cy + 2x pasa¿ wyd³u¿aj¹cy.
Dla ka¿dej odmiany i metody wy³o¿ono po 250 zarodków na 10 p³ytek Petriego
(9 cm). Eliminowano p³ytki z zaka¿eniami oraz takie, na których ¿aden eksplantat
nie podj¹³ regeneracji pêdów. Pêdy ukorzeniano na po¿ywkach zaleconych przez
autorów metod. Kulturê prowadzono w ci¹gu 10-11 tyg. + 2-4 tyg. przeznaczone na
ukorzenianie.
Dla danych przedstawionych w tabelach 2-4 przeprowadzono analizê zmiennoœci i wyznaczono LSD przy P = 0,05.

3. Wyniki i dyskusja
W doœwiadczeniu wstêpnym wydajnoœæ procedur Z i S, wyra¿ona œredni¹ liczb¹
pêdów uzyskanych z jednego eksplantatu, nie ró¿ni³a siê istotnie (danych nie przedstawiono). W doœwiadczeniu g³ównym zastosowano ponownie procedurê S, wprowadzaj¹c jej modyfikacje, nie powtórzono natomiast procedury Z ze wzglêdu na jej
wiêksz¹ pracoch³onnoœæ (odplewianie, kilkakrotne przycinanie pêdów).
Straty poniesione w pierwszej fazie kultury wynika³y z zaka¿eñ (ró¿ne Ÿród³a materia³u) oraz braku reakcji niektórych eksplantatów na indukcjê morfogenezy (tab. 1).
Skutecznoœæ indukcji zale¿a³a od gatunku i procedury. U owsa udzia³ reaguj¹cych
eksplantatów by³ ogólnie wysoki (66-82%), u jêczmienia zdecydowanie lepsza by³a reakcja na procedurê G ni¿ S. Na po¿ywkach wed³ug procedury S eksplantaty jêczmienia albo nie podejmowa³y organogenezy i zamiera³y (Basza), albo podejmowa³y j¹
nieliczne (Stratus), a w dalszym toku kultury pêdy regenerowa³y bardzo wolno.

Tabela 1
Indukcja organogenezy
Gatunek

Odmiana

1

2

Basza
jêczmieñ zwyczajny
Stratus
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Procedura

Liczba eksplantatów
(powtórzeñ)

Liczba reaguj¹cych
eksplantatów (%)

3

4

5

G

47 (2)*

41 (87,2)

S

140 (7)

0 (0)

G

246 (10)

222 (90,2)

S

124 (7)

18 (14,5)
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1

2

3

Bohun
owies zwyczajny
Szakal

4

5

G

200 (8)

154 (77,0)

S

192 (9)

142 (74,0)

G

121 (5)

99 (81,8)

S

128 (6)

84 (65,6)

G – wg Ganeshan i wsp. (10), S – wg Sharma i wsp. (8), *
generuj¹cymi pêdów.

–

po eliminacji p³ytek z eksplantatami zaka¿onymi lub niere-

W wyniku porównania wydajnoœci obu metod zastosowanych u owsa (tab. 2) wykazano, ¿e u badanych odmian istotnie lepsza by³a procedura G: u odmiany Bohun
otrzymano prawie dwukrotnie wiêcej pêdów w przeliczeniu na reaguj¹cy eksplantat
ni¿ w kombinacji S, a u odmiany Szakal – prawie szeœciokrotnie wiêcej.

Tabela 2
Porównanie wydajnoœci mikrorozmna¿ania owsa, uzyskanej za pomoc¹ dwóch metod

Odmiana

Bohun
Szakal

Œrednia liczba pêdów
z eksplantatu

Liczba
eksplantatów
(powtórzeñ)

Eksplantaty
niemno¿¹ce
pêdów (%)

Liczba
uzyskanych
pêdów

wy³o¿onego

reaguj¹cego

G

200 (8)

23,0

5613

28,1

36,7

S

75 (3)

18,6

1161

15,5

19,0

G

121 (5)

18,2

6500

54,2

66,2

S

55 (3)

10,9

575

Procedura

LSDa=0,05

10,4

11,5

6,53

7,24

G – wg Ganeshan i wsp. (10), S – wg Sharma i wsp. (8).

Na podstawie porównania wydajnoœci mikrorozmna¿ania obu gatunków i ich
odmian metod¹ G (tab. 3) wykazano, ¿e w tym samym czasie kultury owies regenerowa³ znacznie wiêcej pêdów ni¿ jêczmieñ. Wyst¹pi³y te¿ istotne ró¿nice odmianowe: Stratus by³ ponad 2,5 raza bardziej wydajny ni¿ Basza, Szakal prawie dwa
razy lepszy ni¿ Bohun. W publikacjach autorów obu procedur równie¿ podkreœlono szczególn¹ opornoœæ jêczmienia na indukcjê organogenezy i jej zale¿noœæ od
genotypu.
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Tabela 3
Wydajnoœæ mikrorozmna¿ania jêczmienia i owsa metod¹ wg Ganeshan i wsp. (10)

Gatunek

jêczmieñ
zwyczajny
owies
zwyczajny

Odmiana

Liczba
eksplantatów
(powtórzeñ)

Eksplantaty
niemno¿¹ce
pêdów (%)

Liczba
uzyskanych
pêdów

Œrednia liczba pêdów
z eksplantatu
wy³o¿onego

reaguj¹cego

Basza

47 (2)

12,8

295

6,3

7,2

Stratus

246 (10)

9,8

4212

17,1

19,0

Bohun

200 (8)

23,0

5613

28,1

36,4

Szakal

121 (5)

18,2

6500

54,2

66,2

5,55

5,96

LSDa=0,05

Modyfikacja metody S polegaj¹ca na powtórzeniu pasa¿u wyd³u¿aj¹cego pêdy
okaza³a siê istotnie korzystna, poniewa¿ w kombinacji S3 otrzymano 3-4 razy wiêcej pêdów ni¿ w S1 (tab. 4). Byæ mo¿e przyczyn¹ wolnego wzrostu pêdów owsa by³a
niekorzystna reakcja na picloram lub zbyt wysokie stê¿enie zastosowanych regulatorów. W badaniach Ganeshan i wsp. (7,10) we wszystkich fazach mikrorozmna¿ania optymalne stê¿enie TDZ by³o ni¿sze ni¿ w pracach Sharma i wsp. (8,9).

Tabela 4
Skutecznoœæ modyfikacji metody wg Sharma i wsp. (8) u odmian owsa
Odmiana Bohun

Odmiana Szakal

Œrednia liczba pêdów
z eksplantatu

Œrednia liczba pêdów
z eksplantatu

reaguj¹cego

Liczba
eksplantatów
(powtórzeñ)

wy³o¿onego

reaguj¹cego

19,0

55 (3)

10,4

11,5

Liczba
eksplantatów
(powtórzeñ)

wy³o¿onego

S1

75 (3)

15,5

S2

100 (4)

18,2

22,6

49 (2)

14,3

20,1

S3

75 (3)

45,9

56,2

55 (3)

43,0

46,4

3,76

19,04

17,61

14,39

Kombinacja

LSDa=0,05

S1 – 1 x pasa¿ mno¿¹cy + 1 x pasa¿ wyd³u¿aj¹cy pêdy, S2 – 2 x pasa¿ mno¿¹cy + 1 x pasa¿ wyd³u¿aj¹cy pêdy, S3 – 1 x
pasa¿ mno¿¹cy + 2 x pasa¿ wyd³u¿aj¹cy pêdy.

Pêdy obu gatunków o d³ugoœci 3-5 cm lub wiêksze ukorzenia³y siê w 70-100%
w ci¹gu 2-4 tygodni.
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4. Podsumowanie
– Wierzcho³ki siewek, uzyskane w kulturze z dojrza³ych suchych ziarniaków badanych odmian jêczmienia i owsa, mno¿y³y pêdy bez poœrednictwa kalusa. W czasie
jednego cyklu kultury, tj. 3-3,5 miesiêcy, uzyskano œrednio od kilku do kilkudziesiêciu namno¿onych roœlin z jednego eksplantatu, zale¿nie od gatunku, odmiany i zastosowanej metody.
– Owies liczniej mno¿y³ pêdy ni¿ jêczmieñ. U obu gatunków wyst¹pi³y istotne
ró¿nice odmianowe w zdolnoœci do regeneracji pêdów.
– Zastosowane metody ró¿ni³y siê wydajnoœci¹, pracoch³onnoœci¹ i d³ugoœci¹
okresu kultury. Najbardziej skuteczna okaza³a siê procedura G wg Ganeshan i wsp.
(10). Procedura Z wg Zhang i wsp. (4) by³a nieco bardziej pracoch³onna (odplewianie, kilkakrotne przycinanie pêdów). Wykazano, ¿e w porównaniu z procedur¹ G
metoda S wg Sharma i wsp. (8) by³a mniej efektywna, poniewa¿ charakteryzowa³a
siê ni¿szym udzia³em regeneruj¹cych eksplantatów, wiêksz¹ pracoch³onnoœci¹ (ró¿ne po¿ywki dla kolejnych etapów kultury) i koniecznoœci¹ wyd³u¿enia cyklu mikrorozmna¿ania.
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