
 

 

Nmet - METODIKA 

 

Metodika asymbiotického výsevu in vitro vanilky Vanilla planifolia 

 

Mgr. Jan Šoch, RNDr. Jan Ponert, Ph.D. 

 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin 

 

říjen 2019 

 



1 

 

Metodika asymbiotického výsevu in vitro vanilky Vanilla planifolia 

 

Tato metodika byla vypracovaná na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK v rámci 

projektu MŠMT Centrum experimentální biologie rostlin UK (NPU: LO 1417).  

 

Autoři:  

 

Mgr. Jan Šoch  

sochj@natur.cuni.cz 

RNDr. Jan Ponert, Ph.D.  

ponert@natur.cuni.cz  

 

 

Oponenti:  

RNDr. Petr Soudek, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)  

Mgr. Jindřich Chrtek, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.) 

 

 

 

ISBN 978-80-7444-071-7 

 



2 

 

Obsah  

 

1. Úvod. ................................................................................................................................................3 

2. Cíl metodiky ......................................................................................................................................5 

3. Stručný popis metodiky ....................................................................................................................5 

4. Detailní popis metodiky ....................................................................................................................5 

4.1. Potřebné přístrojové vybavení .................................................................................................5 

4.2. Potřebné materiálové vybavení ...............................................................................................5 

4.3. Sběr semen ...............................................................................................................................6 

4.4. Příprava kultivačního média .....................................................................................................8 

4.5. Příprava materiálu ....................................................................................................................8 

4.6. Výsev semen .............................................................................................................................8 

4.7. Kultivace po výsevu in vitro ......................................................................................................9 

5. Srovnání novosti postupů .............................................................................................................. 10 

6. Popis uplatnění certifikované metodiky ........................................................................................ 11 

7. Ekonomické aspekty ...................................................................................................................... 11 

8. Seznam použité související literatury ............................................................................................ 12 

9. Seznam publikací, které předcházely metodice ............................................................................ 13 

10. Jména oponentů ........................................................................................................................ 14 

11. Dedikace .................................................................................................................................... 14 

 

 

 

  



3 

 

1. Úvod.  

Vanilka pravá (Vanilla planifolia Andrews) je hospodářsky velice významnou orchidejí. 

Tato rostlina je známa již z předkolumbovské střední Ameriky jako pochutina a léčivka 

(Bruman 1948). Dnešní kultivary sice pravděpodobně nepocházejí z původních Mayských 

odrůd (Lubinsky et al. 2008), nicméně se široce pěstují po celém světě. 

Vzhledem k celosvětovému rozšíření zemědělské produkce vanilky V. planifolia se tento 

druh může zdát, jako vyhynutím zcela neohrožený. Zemědělsky pěstované kultivary jsou ovšem 

založeny jen na velmi limitovaném genetickém základu z celé přírodní variability (Hu et al. 

2019). Přirozeně se vyskytující populace jsou na druhé straně zcela závislé na velmi 

specifických ekologických podmínkách vlhkých pralesů Mezoameriky (Hágsater 2004), které 

jsou v současnosti na rapidním ústupu v důsledku lidské činnosti (Suzart de Albuquerque et al. 

2015). I když jsou tedy vyšlechtěné kultivary druhu V. planifolia pěstovány po celém světě, 

přirozené populace jsou ohrožené vyhynutím (Vega et al. 2017) a druh je zařazen 

v mezinárodní úmluvě o ochraně volně žijících rostlin CITES. Efektivní rozmnožování tohoto 

druhu v umělých podmínkách je proto velice žádoucí nejen ke komerčním, ale i k ochranářským 

účelům. Přitom klíčení semen není snadné. Zatímco vegetativní rozmnožování kultivarů 

metodou in vitro je zvládnuté (Lee-Espinosa et al. 2008; Divakaran et Babu 2009; de Oliveira 

et al. 2013), generativní rozmnožování je velice obtížné až takřka nemožné. Přitom právě 

generativní množení výsevem je ideální pro ochranu přírody a také by umožnilo efektivnější 

šlechtění nových odrůd.  

Generativní rozmnožování orchidejí je neobvyklé tím, že tyto rostliny vytváří extrémně 

malá semena (Arditti et Ghani 2000), která obsahují jen velice malé množství zásobních látek. 

Časná vývojová stádia orchidejí jsou proto plně heterotrofní. V přirozených podmínkách jsou 

tato mladá heterotrofní stádia závislá na mykorhizní symbióze se specifickými houbami 

(Peterson et al. 1998; Vij 2002). V umělých podmínkách se však orchideje rozmnožují takřka 

výhradně bez symbiotických hub – v podmínkách in vitro na speciálních živných médiích, která 

mladým orchidejím poskytnou všechny potřebné látky (Arditti 1984; Yam et Arditti 2017). 

Tento postup se označuje jako tzv. asymbiotický výsev in vitro a je nutné jej optimalizovat pro 

každý druh. Semena orchidejí je před takovým výsevem nutné dobře desinfikovat. Jednak tím 

odstraníme zárodky jiných organismů, které by mohly kontaminovat kultury. Jednak tím 

narušíme dormanci semen. Dormance semen orchidejí je často zapříčiněna silně vyvinutým 

osemením, které brání průniku vody dovnitř semene a tím také klíčení (Rasmussen 1995).  
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K desinfekci semen se zpravidla používají silně agresivní oxidační roztoky, především roztoky 

chlornanů (Arditti 1967; Rasmussen 1995; Zeng et al. 2014; Yam et Arditti 2017). Jen vzácně 

se u některých druhů působení chlornanu kombinuje s před ošetřením semen slabým roztokem 

kyseliny sírové po dobu pěti až deseti minut (Malmgren 1993; Ponert et al. 2013; Malmgren et 

Nyström 2018). Zatímco mnohé druhy orchidejí po takovém ošetření klíčí dobře, u jiných není 

známo, jak je přimět ke klíčení (Rasmussen 1995; Yam et Arditti 2017). U vanilky V. planifolia 

bylo dosaženo pouze limitovaných úspěchů v podobě nízké klíčivosti po dlouhé desinfekci 

roztokem chlornanu (Bouriquet et Boiteau 1937; Knudson 1950). Stejná desinfekce semen 

vedla k vyšší klíčivosti v symbiotických kulturách s mykorhizními houbami (Porras-Alfaro et 

Bayman 2007; Alomía et al. 2017), nicméně taková kultivace neumožňuje řadu experimentů a 

pro využití v praxi je nevýhodná kvůli nutnosti izolace správných symbiotických hub (Ponert 

et al. 2013). U semen vanilky lze předpokládat odlišné mechanismy dormance, protože se 

v přírodě rozšiřují endozoochorně (Arditti et Ghani 2000; Soto Arenas et Dressler 2013). 

Ostatní uměle rozmnožované orchideje se přitom šíří anemochorně (Arditti et Ghani 2000).  

Orchideje, mezi které se V. planifolia řadí, představují v současnosti také důležitou oblast 

výzkumu fyziologie rostlin. Důkazem toho je např. rychle narůstající počet kompletně 

osekvenovaných genomů orchidejí (např. Cai et al. 2015; Zhang et al. 2016, 2017), mezi něž 

se nedávno zařadil také genom vanilky (Hu et al. 2019). V tuto chvíli je tak V. planifolia 

druhým evolučně nejbazálnějším druhem orchideje s kompletně osekvenovaným genomem. 

Právě studium evolučně bazálních druhů je přitom naprosto zásadní pro pochopení 

fyziologických i ekologických aspektů daného taxonu. Aby mohla být vanilka V. planifolia 

chráněna proti vyhynutí, využita jako modelový studijní organismus či aby byly odvozeny její 

nové výnosné kultivary, je nutné nejprve zdokonalit pěstovaní vanilky ze semen v in vitro 

kulturách. Proto zde představujeme nový postup výsevu vyvinutý speciálně pro druh V. 

planifolia. Při jeho vývoji jsme se zaměřili na předpokládanou adaptaci semen 

k endozoochornímu šíření, a proto jsme se pokusili napodobit kyselý trávicí trakt živočichů. 

V porovnání s přechozími postupy (Bouriquet et Boiteau 1937; Knudson 1950), přináší 

předkládaný návrh v současné době výrazně nejefektivnější postup pro in vitro klíčení semen 

tohoto druhu.  
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2. Cíl metodiky  

Cílem metodiky je představit efektivní způsob výsevu in vitro vanilky Vanilla planifolia, 

který umožňuje její umělé generativní rozmnožování a šlechtění nových odrůd.  

3. Stručný popis metodiky  

Semena jsou vyjmuta ze zralých plodů, promyta ethanolem a následně jsou desinfikována 

silným roztokem kyseliny chlorovodíkové na sítku v kádince. Po desinfekci jsou semena 

promyta sterilní vodou a přenesena na povrch kultivačního média BM1 ztuženého agarem. 

Misky jsou kultivovány ve tmě a stálé teplotě 30 °C.  

4. Detailní popis metodiky  

4.1. Potřebné přístrojové vybavení  

Magnetická míchačka 

pH metr 

Autokláv (parní tlakový sterilizátor) 

Poloautomatické pipety 

Zařízení na výrobu demineralizované vody 

Mikrovlnná trouba (pro zahřívání média) 

Flow-box (box pro sterilní práci) 

Kultivační místnost nebo kultivační box se stálou teplotou + 30 °C umožňující kultivaci ve 

tmě  

Kahan 

 

4.2. Potřebné materiálové vybavení 

Papírové sáčky  

Sterilní plastové petriho misky (průměr 9 nebo 6 cm) 
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Parafilm 

Leucopore páska (šířka 1,25 cm, Duchefa)  

Špičky na pipety  

Kyselina chlorovodíková 35-38 % 

1M roztok hydroxidu draselného (KOH) 

Demineralizovaná či destilovaná voda (vodivost pod 0,3 μs/cm)  

Autoklávovatelné uzavíratelné nádoby (např. láhev se šroubovacím uzávěrem DURAN, 500 

ml, 86 x 176 mm) 

Čistý líh (70% vodný roztok)  

Pinzety 

Skalpel 

Nerezové špachtle  

Běžné laboratorní nádobí (kádinky, odměrné válce, baňky)  

Dva nerezové cedníky  

Složky kultivačního média uvedené v tabulce č. 1  

 

Tabulka 1: Složení kultivačního média BM1.  

celkový objem 1 l 

instantní médium BM-1 (Himedia, kat. č. PT063)  24,2 g  

agar (např. Duchefa, Plant Agar) 7 g 

 

4.3. Sběr semen 

Sbíráme celé zralé tobolky (většinou na vrcholu praskají) a ukládáme je ihned do 

papírových sáčků. Sáčky umístíme do prostředí s pokojovou teplotou a chráníme je před 

přímým slunečním zářením. Skladujeme je takto nejdéle jeden měsíc.  
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Obrázek 1: Zralé plody vanilky Vanilla planifolia.  

 

Obrázek 2: Zralá semena vanilky Vanilla planifolia.  
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4.4. Příprava kultivačního média  

Připravíme si varnou nádobu, nalijeme do ní množství demineralizované vody 

odpovídající polovině plánovaného objemu média, vsypeme obsah sáčku s médiem a dobře 

rozpustíme za stálého míchání. Následně doplníme objem média na finální hodnotu. Poté 

upravíme pH na hodnotu 5,7 pomocí 1M roztoku KOH a následně přidáme odvážené množství 

agaru. Po přidání agaru médium krátce povaříme zahříváním v mikrovlnné troubě a důkladně 

zamícháme. Médium nalijeme do autoklávovatelných lahví 500 ml, vydesinfikujeme 

autoklávováním (20 min při teplotě 121 °C a tlaku 144 kPa). Po autoklávování a následném 

zchladnutí na 50 °C médium rozléváme asepticky ve Flow boxu do sterilních Petriho misek. Po 

zatuhnutí média misky přiklopíme a skladujeme ve tmě v mikroténových sáčcích při +3 °C až 

+7 °C po co nejkratší dobu, maximálně 1 měsíc.  

4.5. Příprava materiálu  

Jeden nerezový cedník, nerezové špachtle, pinzety a kádinky, které svou velikostí 

odpovídají cedníku, zabalíme do alobalu a vydesinfikujeme v laboratorní sušárně při teplotě 

150 °C působící tři hodiny. Před použitím je necháme vychladnout. Demineralizovanou vodu 

rozlijeme po 80 ml do Erlenmeyerových baněk objemu 150 ml, zakryjeme alobalem a 

vydesinfikujeme autoklávováním (20 min při teplotě 121 °C a tlaku 144 kPa). Před použitím ji 

také necháme vychladnout. 

4.6. Výsev semen 

Před výsevem rozřízneme plody vanilky, semena vyjmeme špachtlí či pinzetou a vložíme 

je do jedné kádinky. Poté do kádinky nalijeme přiměřené množství 70% ethanolu tak, aby byla 

všechna semena ponořená, a inkubujeme 4 minuty za občasného zamíchání. Po uplynutí 

inkubační doby obsah kádinky se semeny vlijeme do cedníku a promyjeme velkým množstvím 

tekoucí vody pod vodovodním kohoutkem. Poté se přesuneme do flow-boxu a dále provádíme 

všechny úkony asepticky.  

Promytá semena přeneseme (špachtlí či pinzetou) do kádinky s neředěným roztokem 

kyseliny chlorovodíkové (35-38 %). Semena v roztoku kyseliny inkubujeme 15 minut za 

občasného míchání. Mezi tím vybalíme sterilní cedník a posadíme ho na prázdnou větší sterilní 

kádinku, která bude sloužit jako odpadní nádoba. Po uplynutí inkubační doby vylijeme obsah 
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kádinky na sítko cedníku a semena promyjeme sterilní destilovanou vodou. Jelikož se ředěním 

kyseliny chlorovodíkové uvolňuje poměrně velké zřeďovací teplo (Sturtevant 1940), je nutné 

semena najednou důkladně promýt větším množstvím vody (cca 200 ml) a vyhnout se 

vdechnutí uvolněných par. Promytá semena následně přenášíme sterilními špachtlemi na 

povrch kultivačního média v Petriho miskách. Petriho misky uzavřeme víčkem a na boku je 

obalíme minimálně dvěma vrstvami parafilmu a jednou vrstvou pásky Leucopore přes parafilm. 

Samotný parafilm by totiž při kultivační teplotě 30 °C pomalu stekl z misek.  

 

 

Graf 1: Porovnání klíčivosti zralých semen Vanilla planifolia po zde popsaném ošetření semen 

roztokem HCl a po desinfekci dříve používaným roztokem chlornanu.  

 

4.7. Kultivace po výsevu in vitro 

Po výsevu kultury umístíme do tmy a stálé teploty + 30 °C. Kultury kontrolujeme po dvou 

týdnech od výsevu a následně jednou měsíčně, přičemž případné kontaminované Petriho misky 

vyhazujeme. Po 4 měsících narostou protokormy do průměrné velikosti 1,2 mm, které lze 

přesadit a dále kultivovat in vitro. Protokormy lze také ponechat v původních Petriho miskách 

po dobu dalších 8 měsíců. Přibližně každé 4 měsíce je ovšem nutné obalit misky novou vrstvou 
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parafilmu a pásky Leucopore. Kultivační teplota 30°C totiž vede k pomalému tečení parafilmu, 

a proto by v něm po delší době vznikly otvory, což by vedlo ke kontaminaci kultur.  

 

Obrázek 2: Protokormy Vanilla planifolia 4 měsíce po výsevu.  

5. Srovnání novosti postupů  

Jedná se o novou metodiku. Tato metodika poprvé představuje ošetření semen vanilky 

silně kyselým roztokem. Skarifikace a desinfekce semen výhradně kyselinou u orchidejí dosud 

nebyla využita. U některých jiných rodů orchidejí se využívá kombinace krátkého ošetření 

slabým roztokem kyselin (většinou 2%) s následným ošetřením silně zásaditým oxidačním 

činidlem v podobě roztoku chlornanu sodného či vápenatého. To je však výrazně slabší 

působení kyselého prostředí, než by odpovídalo trávicímu traktu živočichů, a pro semena 

vanilky je takové ošetření neúčinné.  

Nová je také kultivace výsevů při teplotě 30 °C. Obvykle se výsevy orchidejí kultivují při 

teplotách 20 °C – 25 °C. V takových teplotách ale V. planifolia neklíčí. V minulosti byly již 

podobné teploty pro kultivaci jiných druhů vanilky použity (Knudson 1950), ovšem pro druh 

V. planifolia byla doposud použita nejvyšší teplota 27 °C (Bouriquet et Boiteau 1937), která je 

ve srovnání s námi použitou teplotou značně neefektivní. 
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6. Popis uplatnění certifikované metodiky  

Metodika je určena několika skupinám uživatelů: (i) Výzkumné instituce mohou pomocí 

zde popsaného postupu kultivovat vanilku Vanilla planifolia k výzkumným účelům. (ii) 

Komerční firmy mohou založit in vitro kultury výsevem, což výrazně usnadňuje šlechtění 

nových odrůd. (iii) Ochranáři mohou namnožit tento druh vanilky a pokusit se o posílení 

přirozených populací či reintrodukci na zaniklá stanoviště. 

7. Ekonomické aspekty  

Pro pracoviště, kde je zavedená kultivace jakýchkoliv rostlin in vitro, jsou náklady na 

zavedení metodiky velice nízké. Jediné, co bude nutné doplnit, je spotřební materiál a případně 

také kultivační box udržující teplotu 30 °C. Na výsev je potřeba následujících položek, které 

nejsou běžnou součástí in vitro kultivačních postupů (ceny jsou uvedeny včetně DPH):  

 

Tabulka 2: náklady na spotřební materiál, který není běžnou součástí laboratoří vybavených 

pro in vitro kultivace.  

Položka cena za kus [Kč] množství ošetřených 

semen  
cena za jedno 

semeno [Kč] 

Leucopore páska 

(role 1,25 cm x 9,2 

m) 

109 5000  0,02 

kyselina 

chlorovodíková  
100  20 000 0,005 

Nerezový cedník 2 × 1000 2 miliony (dochází 

ke korozi) 

0,001 

Petriho misky 2 100 0,02 

 

Nárůst nákladů oproti klasickým in vitro kulturám lze tedy předpokládat o 0,046 Kč na 

semeno. Při průměrné dosažené úspěšnosti klíčení přes 64 % to odpovídá přibližně 0,072 Kč 

na rostlinu, což je vůči běžným nákladům na in vitro kultivace zanedbatelné. Popsaný postup 

tedy svými ekonomickými náklady zhruba odpovídá nákladům na rozmnožování jiných rostlin 

in vitro.  
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