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Suomal-aisen metsälehmuksen ( Tilia cordata MiIf. ) mikrol isäys
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Työn tarkoituksena oli kehittää toimiva menetelmä suomalaisen metsälehmuksen (?"i/ia
cordataMill.) lisäämiseksi in vito. Menetelminä toteiltiin silmulisäystä ja somaattista
embryogeneesiä sekä yritettiin indusoida adventiiviversoja jättestä aloitettuun
kallukseen.

Silmulisäyksessä vertailtiin eri ravintoalustojen (MS, WPM, N6, T) vaikutusta
organogeneesin onnistumiseen. Materiaali (talvehtineet silmut / saman vuoden kasvun
silmut) kerättiin teväättä Helsingistä, Espoosta, Hattulasta, Padasjoelta, Kangasalta ja
Nurmeksesta etupäässä täysikasvuisista puista ja vanhojen puiden tyvivesoista.
Käytetty pintasterilointi (l-2 min 70% etanoli, 5 min 2% Na-hypokloriitti) oli
ilmeisesti liian vahva talvehtineille silmuille: yksikään niistä ei tuottanut versoa. Saman
vuoden kasvun silmut tuottivat yhden verson / silmu. Käytetyt sytokiniinipitoisuudet
(2-4 uM 6-bentsyyliaminopuriini, BAP) yhdessä auksiinin (0.5 uM ú-
naftaleenietikkahappo, NAA) kanssa eivät saaneet silmuja monistumaan, joten eroja
eri ravintoalustojen vätitte ei syntynyt. Muodostuneet versot juurrutettiin
ravintoalustoilla, joissa oli auksiinia (l ÆM indoli-3-voihappo, IBA). 93% taimista
selvisi siirrosta turpeeseen.

Somaattinen embryogeneesi osoittautui parhaimmaksi menetelmäksi taimien
tuottamiseen. Lehmuksen hedelmiä kerättiin syys-lokakuussa Helsingistä, Kangasalta
ja Padasjoelta. Epäkypsät tsygoottialkiot laitettiin aseptisesti ravintoalustoille (MS,
WPM, N6), joissa oli 2.25 tai 4.5 ulvf 2,4-dikloorifenoksietikkahappo (2,4-D).
Somaattisia alkioita muodostui kaikilla alustoilla aluksi suoraan tsygoottialkioiden
sirkkalehtiin, myöhemmin myös tsygoottialkioiden sirkkalehtiin kehittyneeseen
kallukseen. Eniten alkioita muodostui MS-alustalla, jossa oli 4.5 yÙ.{2,4-D. Somaattiset
alkiot kehittyivät taimiksi, kun 2,4-D korvattiin IBA:lla (2 pMr).87% taimista selvisi
siirrosta turpeeseen. l0-20 cm pitkät taimet istutettiin syyskesällä ulos kasvimaalle.
65% näistä selvisi hengissä talven yli.

Kallusta indusoitiin Espoo- ja kahden Helsinki-kannan oksasta irrotettuun jälteen tai
lehtiruotien poikkileikkaukseen MS, WPM ja N6 -alustoilla, joissa oli l0 ¡tll4 2,4-D
ia 2 prll{ BAP. Lisäksi kokeiltiin N6-alustaa, jossa oli 60 ¡¡Ivl indoli-3-etikkahappo
(IAA) tai l0 ¡¿lvf NAA ja 2 uM BAP. 2,4-D indusoi tehokkaasti kalluksen kasvua
kaikilla kokeilluilla ravintoalustoilla. Kalluksen rnuodostuminen riippui genotyypistä:
jatkokasvatus onnistui vain yhden kannan (Helsinki) kalluksesta. Versojen
indusoiminen kallukseen ei onnistunut.

Somaattisen embryogeneesin avulla taimia saadaan paljon ja nopeasti. Muodostuneet
taimet eivät kuitenkaan ole lähtömateriaalipuun tarkkoja kopioita niin kuin
silmulisäyksellä tuotetut taimet. Silmulisäyksellä versoja voidaan tuottaa vanhoistakin
puista, kun lähtömateriaalina käytetään puun nuoria osia kuten vesoja.
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