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W naszym doświadczeniu badamy wpływ etylenu na kiełkowanie i wzrost nasion pszenicy. Etylen to fitohormon o charakterze inhibitora, a jego nadmiar prowadzi do

przyspieszonego starzenia się tkanek oraz dojrzewania owoców. Postanowiliśmy zbadać, czy etylen będzie również hamować kiełkowanie nasion. W tym celu wysialiśmy w

doniczkach ziarniaki pszenicy Triticum aestivum. W jednej próbie położyliśmy dojrzałe jabłko jako środek wydzielający etylen. Już po dwóch dniach dostrzegliśmy niewielkie

pędy. Póki co nie zauważamy znaczącej różnicy między próbą poddaną działaniu etylenu i jego braku, także wnioskujemy, że etylen nie ma wpływu na kiełkowanie nasion,

lecz może wpływać na wzrost pędu. Aby poznać odpowiedź na to pytanie zamierzamy kontynuować nasze doświadczenie.

Naszym celem jest sprawdzenie wpływu stosowania etylenu wraz z nawożeniem

azotowym na kiełkowanie nasion pszenicy oraz intensywność wzrostu siewek.

W związku z tym chcemy przybliżyć ich warunki kiełkowania do tych, które spotykamy

najczęściej na polach uprawnych, poprzez wysianie nasion w glebie. Zapewniając

nawożenie związkami azotu sprawdzamy, czy mimo warunków optymalnych procesy

kiełkowania i wzrostu zostaną zahamowane.

W dwóch osobnych naczyniach (dwa rodzaje prób) wysialiśmy po 10

ziarniaków pszenicy. Codziennie próby podlewane były sześcioma

mililitrami wody kranowej oraz raz w tygodniu dodawany był nawóz

azotowy. Obok prób badawczych (sprawdzających efekt działania

etylenu) znajdowało się dojrzewające jabłko i banan, jako owoce

wydzielające etylen (fitohormon w postaci gazowej). Aby zapobiec

przypadkowemu działaniu etylenu na próbę kontrolną, siewki rosły w

osobnych pokojach o zbliżonych warunkach. Już po zaledwie dwóch

dniach, wysiane ziarniaki wypuściły kilkumilimetrowe pędy

nadziemne.

Opierając się na danych literaturowych i analizując wstępne wyniki

naszego doświadczenia zauważamy stopniowe zmniejszanie się

efektywności kiełkowania nasion pszenicy oraz wolniejszy wzrost siewek

pszenicy w obecności etylenu mimo, że w glebie znajdowały się związki

azotu, które rośliny pobierają i wykorzystują do syntezy np. białek

budulcowych, co powinno przyspieszać ich wzrost. Jeżeli efekty

spodziewanego przez nas wyniku okażą się zgodne z naszymi

oczekiwaniami, wówczas będziemy obserwować skutki działania etylenu

na rozwój badanych siewek pszenicy. Wyniki mogą odnaleźć swoje

zastosowanie w regulacji dojrzewania owoców np. w sklepach,

przetwórniach i hurtowniach oraz w regulacji starzenia się kwiatów ciętych.
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Rycina 2. Siewki pszenicy po 6 dniach od wysiania: (a) z dodatkiem etylenu 

oraz (b) bez traktowania etylenem. Fot. K. Izdebska, J. Buczkowski

Rycina 1. Nasiona pszenicy

zostały wysiane do gleby, która

była nawożona oraz podlewana

regularnie, aby zapewnić

optymalne warunki do kiełkowania

ziarniaków. Źródłem etylenu w

doświadczeniu były mocno

dojrzewające owoce (banany,

jabłka). Dzięki takiemu układowi

możemy określić, jakim tempem

wzrostu będą charakteryzować się

wyrastające z nasion siewki mimo

obecności związków azotu,

niezbędnych roślinom do wzrostu.

Fot. K. Izdebska, J. Buczkowski

WYNIKI DOŚWIADCZENIA PO 6 DNIACH

a b

Siewki pszenicy, które nie były poddane działaniu etylenu były większe

i szybciej rosły. Kiełkowanie ziarniaków też było szybsze niż w przypadku

układu poddanego działaniu etylenu pochodzącego z dojrzewających

owoców.

WYNIKI DOŚWIADCZENIA PO 3 DNIACH

Rycina 3. Ziarniaki pszenicy po 3 dniach od wysiania: (a) z dodatkiem etylenu 

oraz (b) bez traktowania etylenem. Fot. K. Izdebska, J. Buczkowski

a b


