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Wstęp 

O jakości mikrosadzonck przeznaczonych do aklimatyzacji decyduje stopień 
ich ukorzenienia, wysokość, liczba liści, pokrój, ogólna kondycja. Roślinom po
chodzącym z kultur in vitro ze względu na szczególne warunki wzrostu trudno jest 
spełnić te wymagania. Mikrosa<lzonki rosnące na pożywkach zawierających orga
niczne źródło węgla są najczęściej fotomiksotroficzne, czyli przeprowadzają foto
syntezę w ograniczonym zakresie. Z tego względu po przeniesieniu do warunków 
in vivo nic są w stanic od razu prowadzić efektywnej fotosyntezy. Mają też nie
dostatecznie rozwinięte tkanki mechaniczne, warstwę kutykuli, ciągle otwarte 
aparaty szparkowe [PIERIK 1987). Najlepiej aklimatyzują się rośliny o krótkich 
międzywęźlach, z licznymi, niezbyt długimi korzeniami, o ciemnozielonych liś

ciach zdolnych do wydajnego prowadzenia fotosyntezy. Aklimatyzację poprzedza 
się najczęściej etapem ukorzeniania in vitro, podczas którego regenerowane ko
rzenie na pożywce zawierającej auksyny [JERZY 2000). 

Uważa się, że światło o różnym składzie spektralnym może za pośrednic

twem chromoprotein takich jak fitochrom i kryptochrom wpływać na poziom 
endogennych regulatorów wzrostu , a zatem decydować o morfogenezie roślin 
[KOPCEWICZ i in. 1992; KASPERBAUER 1992). 

Celem doświadczenia było sprawdzenie, czy światło o różnej barwic zasto
sowane na etapie ukorzeniania może wpłynąć na jakość mikrosadzonek tak, aby 
była ona zbliżona do jakości roślin rosnących na pożywce z dodatkiem auksyny. 

Materiał i metody 

Materiałem doświadczalnym były eksplantaty wierzchołkowe chryzantemy 
wielkokwiatowej (Chrysanthemum X grandifiorum (llAMAT.) KITAM.) 'Richmond', 
mające 5-6 rozwiniętych liści. Pędy pasażowano na zmodyfikowaną pożywkę 
MuRASIIIGE i SKOOG'A [1962], ze zwiększoną o połowę zawartością wapnia i żelaza, 
bez regulatorów wzrostu, a następnie umieszczono w warunkach światła dzien-
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nego, białego, czetwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego, emitowanego przez 
lampy fluorescencyjne firmy Philips, typu TLI) o mocy 36 W i symbolach odpo
wiednio: 54, 33, 15, 16, 17 i 18. Eksplantaty kontrolne wyłożono na pożywkc; za
wierającą 2,0 mg·dm-3 kwasu 3-indolilooctowego (IAA), gdzie zachodził wzrost 
pc;du i regeneracja korzeni w świetle dziennym. Natc;żcnie napromienienia kwan
towego ustalono na poziomie 21 µ,mol·m-2·s-1• 

Po czterech tygodniach określano udział procentowy ukorzenionych mikro
sadzonek, mierzono ich wysokość i świeżą masą, liczbc; i świeżą masc; liści, a tak
że liczbą, długość i świeżą masę korzeni. 

Obliczono zawartość chlorofilu a i b (KŁYsZE.JKO-STEFANOWICZ 1999], wyko
rzystując pomiar absorbancji na spektrofotometrze UV-VIS 1601 PC firmy Schi
madzu. 

Wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji oraz testu 
Tukey'a przy poziomie istotności a: == 0,05 . 

Wyniki i dyskusja 

Największy procentowy udział roślin z wytwormnymi korzeniami zaobser
wowano u mikrosadzonek kontrolnych rosnących w świetle dziennym na pożywce 
zawierającej IAA. Były one także najlepiej ukorzenione, co przejawiało sic; naj
wiąkszą liczbą korzeni oraz ich świeżą masą (tab. 1, 2). Mic;dzy mikrosadzonkami 
rosnącymi w warunkach różnej barwy światła na pożywce bez regulatorów wzro
stu nic zaobsetwowano różnic w liczbie i świeżej masie korzeni . Podobne zależ
ności wykazano u chryzantemy odmiany 'Escort' [LATKOWSKA. CIIMIEI. 19961, jed
nak udział ukorzenionych mikrosadzonck w różnych batwach światła wynosił sto 
procent, średnia liczba korzeni była znacznie wyższa, a światło czerwone stymulo
wało wydłużanie korzeni. U petunii wic;kszą liczbą korzeni oraz śwież,! masc; ob
serwowano na pożywce zawicraj,1cej IAA w porównaniu z roślinami rosnącymi na 
pożywce bez regulatorów wzrostu w świetle białym, niebieskim i czerwonym [WI

TOMSKA. ł,ADYŻYŃSKJ\ 2001). U chryzantemy odmiany 'Lilac Wonder' rozmnażanej 
metodą jednowęzłowych fragmentów pc;du w świetle dziennym i zielonym wszyst
kie mikrosadzonki były ukorzenione [MILER, ZALEWSKA 2004J. BOROWSKI i KOZŁO
WSKA [1986] badając wpływ barwy światła na ukorzenianie sadzonek chryzantemy 
in vivo wykazali stymulujący wpływ światła białego oraz czerwonego na powstawa
nie korzeni. 

Najwyższe mikrosadzonki rosły w świetle czerwonym i żółtym oraz dzien
nym na pożywce z IAA (tab. 1, rys. 1), zaś najniższe w świetle dziennym na po
żywce bez regulatorów wzrostu. Lepiej aklimatyzują sic; mikrosadzonki niskie 
o krótkich mic;dzywąźlach, tymczasem rośliny pochodz11cc 1.e światła :i.ółtego 
i czerwonego były wyraźnie wybiegniąte, zatem ich jakość nic była zadowalaj:_ica. 
LATKOWSKA i CHMIEL [1996] stwierdzili również, że światło czerwone stymuluje 
wzrost clongacyjny roślin chryzantemy odmiany 'Escort'. ·rymczascm u odmiany 
'Lilac Wonder' [MIi.ER, ZALEWSKA 2004] wykazano, że najwyższe mikrosadzonki 
zregenerowały w świetle zielonym, a światło żółte oraz niebieskie hamowało 
wzrost wydłużeniowy pt;du. Światło czerwone stymulowało taki.c wydłużanie pc;du 
u Petunia hybrida z grupy Ursynia [WITOMSKA, ł,ADYŻYŃSKA 2001 J, hcus benjamina 
[GABRYSZEWSKA, RUDNICKI 1994] i Pelargonium X horlorum [ APl'J-:LCREN 199 J ]. 
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Tabela l; Table 1 

Wysokość mikrosadzonek, liczba li ści i korzeni oraz udział ukorzenionych 
mikrosadzonck chryzantemy rosnących w różnych warunkach świetlnych 

Mcan hcight, number of leavcs, roots and percentage 
of rooted microcuttings of chrysanthemum cultured under various light conditions 

Wysokość 
Liczba Liczba 

Udział mikrosadzonek 

Światło 
mikrosadzonek 

liści korzeni 
u korzeni onych 

Light 
I Icight of Lea( Root 

Part of rooted 
microcullings microcuttings 

(cm) 
number number 

(%) 

Dzienne + IA/\ ; Daylight + 1/\/\ 4,92a 6,9a 5,61a 88,8 

Dzienne; Daylight 2.00d 5,4b 1,66b 72,2 

Białe; White 3,0Sbed 5,9ab 0,88b 61,2 

Czerwone; Red 4,05abe 5,lb l ,1 lb 66,6 

Żółte; Yellow 4,14ab 5,4b 0,77b 55,5 

Zielone; Green 2,78bcd 5,4b 1,83b 72,2 

Niebieskie; Blue 2,72cd 5,8b 0,72b 38,8 

średnic w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nic różnią się istotnie przy a = 0,05; mcans in 
columns followed by the same lcllcr do not difTer signifcantly at a = 0.05 

Dzienne+IAA Dzienne 
Daylight+IAA Daylight 

Zielone 
Green 

Niebieskie 
Blue 

Czerwone 
Red 

Żółte 
Yellow 

Rys. 1. 
Fig. 1. 

Mikrosadzonki chryzantemy rosnące w świetle o różnej barwic 
Microcuttings of chrysantemum cultured under various light conditions 

Białe 

White 

Auksyna wpłynt,ła dodatnio na całkowitą świeżą masą mikrosadzonki oraz 
świeżą masę liści (tab. 2). W przypadku tych cech nic obserwowano różnic mię
dzy roślinami rosnącymi w różnych warunkach świetlnych. Nic potwierdzają tego 
badania dotycz11ce odmiany 'Lilac Wonder', u której obserwowano stymulujący 
wpływ światła zielonego na świeżą masą mikrosadzonck [MILER, ZALEWSKA 2004]. 

Być może tak wyrażne różnice w otrzymanych wynikach są spowodowane cztero
krotnie ni:i.szym natężeniem światła zastosowanym u odmiany 'Richmond'. 
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Tabela 2; Table 2 

Całkowita świeża masa mikrosadzonek oraz świeża masa liści 
i korzeni mikrosadzonek chryzantemy rosnących 

w ró:r..nych warunkach świetlnych 

1btal, leaf and root fresh weight of chrysanthemum microcuttings 
cultured under various light conditions 

Swieża masa; Fresh weight 

Światło (g) 

Light mikrosadzonki korzeni 
microcu tting roots 

Dzienne + IM; Daylight + IM 0,4617a 0,1181a 

Dzienne; Daylight 0,2674b 0,0492b 

Białe; White 0,2998b 0,0360b 

Czerwone; Red 0,2851b 0,0247b 

Żółte; Yellow 0,2276b 0,0227b 

Zielone; Green 0,2433b 0,0456b 

Niebieskie; Blue 0,2472b 0,0153b 

liści 

leaves 

0,1874a 

0,1192b 

0,1365ab 

0,1248b 

0,1034b 

0,1015b 

0,1191b 

średnie w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nic różnią sit; istotnie przy a = 0,05; means in 
columns followed by the same lettcr do not differ signifcantly at a = O.OS 

Liczba liści była najwyższa u roślin rosnących w świetle białym oraz dzien
nym na pożywce z IAA (tab. 1). Potwierdzają to także wyniki otrzymane u od
miany 'Escort' [LATKOWSKA, CHMIEL 1996). 

Pomiary zawartości chlorofilu (tab. 3) wykazały, że rośliny rosnące w świe
tle dziennym na pożywce z auksyną oraz w świetle niebieskim mają mniej chloro
filu b w porównaniu z mikrosadzonkami rosnącymi w świetle białym. U paprotki 
złocistej [BACH, REBY 1994) w świetle białym obserwowano najwyższą, zaś w świe
tle czerwonym najniższą zawartość chlorofilu. 

'fabela 3; "labie 3 

Zawartość chlorofilu w liściach mikrosadzonek chryzantemy 
rosnących w różnych warunkach świetlnych 

Chlorophyll content in leaves of chrysanthcmum microcuttings 
cultured under various light conditions 

Światło 
Chlorofil; Chlorophyll 

Light 
(mgK') 

a+b a b 

Dzienne + IM; Daylight + IM 1,74b 1,23b 0,50b 

Dzienne; Daylight 1,96ab 1,36ab 0.60ab 

Białe; White 2,20a 1,44ab 0,74a 

Czerwone; Red l,83ab 1,30ab 0,53b 

Żółte; Yellow l,94ab 1,40ab 0,56ab 

Zielone; Green 2,12ab 1,46a 0,66ab 

Niebieskie; Blue 1,74b l,24ab 0,49b 

średnie w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy a = 0,05; mcans in 
columns followcd by the same letter do not differ signifcantly at a = 0.05 
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Wnioski 

l. Najwy:i.szą jakością charakteryzują się mikrosadzonki chryzantemy rosnące 
w świetle dziennym na pożywce zawierającej kwas 3-indolilooctowy. 

2. Żadna z barw światła zastosowanych w doświadczeniu na etapie ukorzenia
nia, nic może zastąpić dodanej do pożywki auksyny. 
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Streszczenie 

Badano wpływ ba iwy światła na etapie ukorzeniania na jakość eksplantatów 
wierzchołkowych chryzantemy wielkokwiatowej 'Richmond', regenerujących na 
pożywce bez regulatorów wzrostu. Zastosowano światło dzienne, białe, czerwone, 
żółte, zielone oraz niebieskie. Eksplantaty kontrolne rosły w warunkach światła 
dziennego na pożywce zawierającej 2,0 mg·dm-3 kwasu 3-indolilooctowego (IJ\A). 

Mikrosadzonki o najwyższej jakości zregenerowały w świetle dziennym na 
pożywce zawierającej IAA. Żadna z zastosowanych w doświadczeniu barw światła 
nic zastąpiła wpływu dodanej do pożywki auksyny. 
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Summary 

The influence of light colour during the rooting stage on the quality of 
chrysanthemums 'Richmond' microcuttings regcncrating on the medium without 
any growth regulators was investigated. Six diffcrent light conditions were uscd: 
daylight, white, red, yellow, green and blue. The control explants werc grown 
under daylight in the medium containing JM. The highest quality of mierocu
ttings was obtained in the control plants, none of the light colour replaccd the 
effect of auxins in the medium. 
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