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Materiał badawczy stanowiły zielone i etiolo-
wane eksplantaty liścieniowo-hypokotylowe 
oraz hypokotylowe dwóch odmian rzepaku 
(Brassica napus L.): jarej Granit i ozimej Leo. 
Wykonano obserwacje dotyczące oceny zdol-
ności do regeneracji pędów i tworzenia kalusa. 
Kultury eksplantatów prowadzono na podstawo-
wej pożywce MS oraz na pożywkach MS 
z dodatkiem 2,0 mg l-1 BAP, 1,0 mg l-1 2,4-D 
i kombinacji BAP + 2,4-D. Wszystkie kombina-
cje regeneracji i wzrostu na pożywce testowano 
przy czterech barwach światła: białym, czerwo-
nym, zielonym i niebieskim. Stwierdzono, że 
dodatek BAP stymulował regenerację pędów 
z eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych, 
zarówno zielonych jak i etiolowanych, przy 
czym odmiana Granit intensywniej tworzyła 
pędy niż odmiana Leo. Nie zaobserwowano 
regeneracji pędów i liści z zielonych oraz 
etiolowanych eksplantatów hypokotylowych. 
Najlepszą zdolnością do tworzenia kalusa 
charakteryzowały się zielone i etiolowane 
eksplantaty liścieniowo-hypokotylowe odmiany 
Granit inkubowane na pożywce z dodatkiem 
2,4-D, bez względu na typ oświetlenia. 

Green and etiolated cotyledon-hypocotyl and 
hypocotyl explants of two cultivars of oilseed 
rape (Brassica napus L.), summer – Granit and 
winter -Leo were used. On that material, the 
observations concerning assessment of shoots 
regeneration abilities and callus formation were 
made. The explants were cultured on basal MS 
medium and on MS medium with addition of 2,0 
mg l-1 BAP, 1,0 mg l-1 2,4-D and combination of 
BAP +2,4-D, under four different light colours: 
white, red, green and blue. The obtained results 
support following conclusions: 1/ Addition of 
BAP stimulated regeneration of shoots from 
cotyledon-hypocotyl explants both, green and 
etiolated. Cultivar Granit regenerated shoots 
better than cultivar Leo, 2/ Both types of 
hypocotyl explants did not regenerate shoots, 3/ 
The highest production of calluses was obtained 
from both types of cotyledon-hypocotyl explants 
of cultivar Granit on MS medium supported with 
2,4-D under four colours of light. 
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Wstęp 

Postęp w naukach przyrodniczych pozwolił rozwinąć metody, dzięki którym 
w krótkim czasie można namnożyć cenne genotypy. Nowoczesne techniki 
biotechnologiczne znajdują wiele zastosowań w badaniach genetycznych i w 
hodowli roślin. 

Od początku prac badawczych nad regeneracją roślin w warunkach in vitro 
napotykano na liczne problemy, które wiązały się głównie z doborem odpo-
wiedniej pożywki, stężeniem i rodzajem regulatorów wzrostu, zróżnicowaną 
zdolnością do regeneracji między gatunkami, a także poszczególnymi osobnikami. 
Wykazano, że istotne dla uzyskania regeneracji są rodzaj, wiek i wielkość 
eksplantatu oraz warunki prowadzenia kultury in vitro.  

Wśród roślin dwuliściennych obserwuje się duże zróżnicowanie zdolności 
regeneracyjnych w warunkach in vitro. Rośliny z rodziny Brassicaceae regenerują 
stosunkowo łatwo. Można jednak zauważyć znaczące różnice pomiędzy posz-
czególnymi gatunkami, a nawet osobnikami tego samego gatunku. 

Celem tej pracy było sprawdzenie i ewentualne potwierdzenie wpływu na 
regenerację w warunkach in vitro takich czynników jak: genotyp, rodzaj eksplan-
tatu, typ oświetlenia oraz stężenie regulatorów wzrostu zastosowane w pożywce. 

Materiał roślinny i metodyka 

Z pięciodniowych sterylnych siewek rzepaku (Brassica napus L. var. oleifera 
Sinsk.), odmiany jarej Granit i ozimej Leo, izolowano zielone i etiolowane 
eksplantaty hypokotylowe i hypokotylowo-liścieniowe. Na każdej płytce umiesz-
czano po 3 eksplantaty. Każda kombinacja obejmowała po 5 płytek w każdym  
z 3 powtórzeń.  

Kultury eksplantatów prowadzono na pożywce MS pozbawionej regulatorów 
wzrostu lub z dodatkiem 2,0 mg l-1 BAP lub 1,0 mg l-1 2,4-D oraz 2,0 mg l-1 BAP + 
1,0 mg l-1 2,4-D. Eksplantaty inkubowano przy czterech rodzajach światła (białym, 
czerwonym, zielonym i niebieskim). W każdej kombinacji po trzech tygodniach 
eksplantaty przenoszono stosownie do kombinacji na świeżą pożywkę MS. Po 
kolejnym, czwartym tygodniu określano zdolność eksplantatów do tworzenia 
kalusa i pędów. W tym celu liczono eksplantaty tworzące kalus, eksplantaty 
regenerujące pędy z kalusa oraz pędy powstające na jednym eksplantacie.  
W przypadku braku pędów lub kalusa określano intensywność tworzenia liści  
z eksplantatów. 
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Wyniki  

Regeneracja pędów 
Lepszą zdolność do tworzenia pędów posiadały eksplantaty liścieniowo–

hypokotylowe odmiany Granit niż odmiany Leo. Zarówno w przypadku eksplan-
tatów zielonych jak i etiolowanych proces ten najlepiej przebiegał na pożywce  
z dodatkiem BAP i był stymulowany przez światło białe, przy którym otrzymano 
4,2 pędy/eksplantat zielony i 3 pędy/eksplantat etiolowany. Stwierdzono również 
stymulujący wpływ światła zielonego dla eksplantatów zielonych (3,9 pędów/ 
eksplantat) i niebieskiego (2,4 pędy/eksplantat) (wykres 1).  
 

Regeneracja pędów — Shoots regeneration Liczba — Number  

 1B 1Cz 1Z 1N 2B 2Cz 2Z 2N 3B 3Cz 3Z 3N 4B 4Cz 4Z 4N 

 
Barwa światła i rodzaj pożywki — Light color and medium type  

 Leo EZ Leo EET Granit EET Granit EZ 
 
 
B — światło białe — white light  Cz — czerwone — red Z — zielone — green  N — niebieskie — blue 
1 — pożywka kontrolna — control medium 2 — + BAP 3 — + 2,4-D  4 — + BAP + 2,4-D;  
EZ — eksplantaty zielone — green explants  EET — eksplantaty etiolowane — etiolated explants 
 
Wykres 1. Wpływ regulatorów wzrostu i barwy światła na regenerację pędów na zielonych 
i etiolowanych liścieniowo-hypokotylowych eksplantatach rzepaku (liczba pędów/ 
eksplantat) — Affect of growth regulators and light colour on shoots regeneration on the 
green and etiolated cotyledon-hypocotyl explants of oilseed rape (shoots number/explant) 

  
U odmiany Leo najlepszą regenerację pędów obserwowano na etiolowanych 

eksplantatach liścieniowo-hypokotylowych inkubowanych na pożywce z dodat-
kiem BAP przy świetle zielonym (2,5 pędów/eksplantat) oraz białym (2,2 pędów 
/eksplantat). Dla zielonych eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych odmiany 
Leo najkorzystniejsze było światło czerwone (1,5 pędów/eksplantat). Z kolei 
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najniższą średnią liczbę pędów na eksplantat stwierdzono na etiolowanych 
eksplantatach liścieniowo-hypokotylowych odmiany Granit inkubowanych przy 
świetle zielonym (1,6) i na zielonych eksplantatach liścieniowo-hypokotylowych 
odmiany Leo inkubowanych przy świetle niebieskim (1,0 pędów/eksplantat). 

Najwyższy procent eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych regenerują-
cych pędy odnotowano u odmiany Granit z zielonych eksplantatów inkubowanych 
na pożywce z dodatkiem BAP przy świetle białym (83,8%), a u odmiany Leo  
z eksplantatów etiolowanych inkubowanych przy świetle niebieskim (48,1%) 
(wykres 2). U odmiany Granit najniższy procent eksplantatów regenerujących pędy 
stwierdzono w przypadku eksplantatów etiolowanych inkubowanych na pożywce  
z dodatkiem BAP przy świetle czerwonym (54,0%), a dla odmiany Leo z eksplan-
tatów zielonych również przy świetle czerwonym (19,9%). 

Regeneracja pędów — Shoots regeneration    % 

 4N 4Z 4Cz 4B 3N 3Z 3Cz 3B 2N 2Z 2Cz 2B 1N 1Z 1Cz 1B 

 Barwa światła i rodzaj pożywki — Light color and medium type 
 
 Leo EZ Leo EET Granit EET Granit EZ 
 
B — światło białe — white light  Cz — czerwone — red Z — zielone — green  N — niebieskie — blue 
1 — pożywka kontrolna — control medium 2 — + BAP 3 — + 2,4-D  4 — + BAP + 2,4-D;  
EZ — eksplantaty zielone — green explants  EET — eksplantaty etiolowane — etiolated explants 
 
Wykres 2. Wpływ regulatorów wzrostu i barwy światła na regenerację pędów na zielonych 
i etiolowanych liścieniowo-hypokotylowych eksplantatach rzepaku (% eksplantatów rege-
nerujących pędy) — Affect of growth regulators and light colour on shoots regeneration  
on the green and etiolated cotyledon-hypocotyl explants of oilseed rape (% of explants 
regenerating shoots). 

 
Drugi rodzaj eksplantatów, tj. zielone i etiolowane eksplantaty hypokotylowe 

nie tworzyły pędów u żadnej z badanych odmian w żadnej kombinacji "pożywka x 
barwa światła". 
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Tworzenie kalusa 
Tworzenie kalusa zachodziło na zielonych i etiolowanych eksplantatach 

liścieniowo-hypokotylowych obu odmian inkubowanych na pożywce z 2,4-D oraz 
BAP + 2,4-D. Dla odmiany Granit korzystniejsza była pożywka MS+2,4-D.  
Na wyżej wymienionej pożywce 87,7% zielonych eksplantatów liścieniowo-
hypokotylowych tworzyło kalus przy świetle białym (wykres 3). Dla tworzenia 
kalusa na obu powyższych eksplantatach korzystne okazało się także światło 
niebieskie (80% eksplantatów wykazało zdolność do tworzenia kalusa). Dla etiolo-
wanych eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych tej odmiany stwierdzono sty-
mulujący wpływ BAP+2,4-D i światła zielonego (86,6% eksplantatów wykazy-
wało zdolność do tworzenia kalusa). Etiolowane eksplantaty liścieniowo-
hypokotylowe najsłabiej tworzyły kalus przy świetle czerwonym (53,3%). Z kolei 
eksplantaty liścieniowo-hypokotylowe odmiany Leo lepiej tworzyły kalus na 
pożywce MS z dodatkiem obu regulatorów wzrostu. W przypadku tej odmiany 
najkorzystniejsze okazało się światło białe, przy którym 55,5% etiolowanych  
i 53,3% zielonych eksplantatów wykazało zdolność do tworzenia kalusa. Przy 
świetle zielonym tworzenie kalusa było słabe i tylko 7,7% eksplantatów zielonych  
i 19,9% eksplantatów etiolowanych formowało kalus. 

Eksplantaty liścieniowo-hypokotylowe, zarówno zielone jak i etiolowane, obu 
odmian rzepaku inkubowane na pożywce kontrolnej oraz z doddatkiem BAP nie 
tworzyły kalusa (wykres 3). 

 
 

Tworzenie kalusa — Callus formation  % 

 1B 1Cz 1Z 1N 2B 2Cz 2Z 2N 3B 3Cz 3Z 3N 4B 4Cz 4Z 4N 

 
Barwa światła i rodzaj pożywki — Light color and medium type  

 
Leo EZ Leo EET Granit EET Granit EZ  

Wykres 3. Wpływ regulatorów wzrostu i barwy światła na tworzenie kalusa na zielonych  
i etiolowanych liścieniowo-hypokotylowych eksplantatach rzepaku (% eksplantatów tworzą-
cych kalus) — Affect of growth regulators and light colour on callus formation on the green 
and etiolated cotyledon-hypocotyl explants of oilseed rape (% of explants forming callus) 
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Zielone i etiolowane eksplantaty hypokotylowe obu odmian, w przeci-
wieństwie do eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych tworzyły kalus także na 
pożywce kontrolnej i BAP (za wyjątkiem odmiany Leo, u której eksplantaty 
etiolowane na pożywce z BAP w ogóle nie tworzyły kalusa) oraz na pożywkach  
z 2,4-D i BAP + 2,4-D. Na pożywce kontrolnej najwięcej eksplantatów z kalusem 
zaobserwowano przy świetle zielonym: u odmiany Granit — 21,6% eksplantatów 
etiolowanych, a u odmiany Leo 7,4% eksplantatów zielonych tworzyło kalus 
(wykres 4). U obu odmian nie stwierdzono tworzenia kalusa przy następujących 
rodzajach światła: białym (eksplantaty zielone), czerwonym (odmiana Leo, eks-
plantaty zielone), niebieskim (odmiana Leo, eksplantaty zielone i etiolowane).  

 

Tworzenie kalusa — Callus formation       % 

 4N 4Z 4Cz 4B 3N 3Z 3Cz 3B 2N 2Z 2Cz 2B 1N 1Z 1Cz 1B 

 Barwa światła i rodzaj pożywki — Light color and medium type 
 
 Leo EZ Leo EET Granit EET Granit EZ 
 
B — światło białe — white light  Cz — czerwone — red Z — zielone — green  N — niebieskie — blue 
1 — pożywka kontrolna — control medium 2 — + BAP 3 — + 2,4-D  4 — + BAP + 2,4-D;  
EZ — eksplantaty zielone — green explants  EET — eksplantaty etiolowane — etiolated explants 
 
Wykres 4. Wpływ regulatorów wzrostu i barwy światła na tworzenie kalusa na zielonych  
i etiolowanych hypokotylowych eksplantatach rzepaku (% eksplantatów tworzących kalus) 
Affect of growth regulators and light colour on shoots regeneration on the green and 
etiolated hypocotyl explants of oilseed rape (% of explants forming callus) 

 
Na pożywce z BAP kalus tworzyło 24,4% zielonych eksplantatów hypo-

kotylowych odmiany Granit (światło białe i czerwone) i 26,6% eksplantatów 
odmiany Leo (światło białe). Eksplantaty obu odmian w słabym stopniu formowały 
kalus przy inkubowaniu ich przy świetle czerwonym. U odmian Granit kalus 
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tworzyło 4,4% eksplantatów etiolowanych, a u odmiany Leo 2,7% eksplantatów 
zielonych. Przy świetle białym nie obserwowano formowania kalusa. 

Dodanie do pożywki 2,4-D oraz BAP + 2,4-D różnicowało zdolność obu 
odmian do tworzenia kalusa na zielonych i etiolowanych eksplantatach hypo-
kotylowych. Zielone eksplantaty odmiany Granit najlepiej tworzyły kalus w obec-
ności BAP + 2,4-D przy świetle niebieskim, a etiolowane w obecności 2,4-D przy 
świetle czerwonym (84,4% eksplantatów tworzyło kalus). Najmniej eksplantatów 
zielonych tworzyło kalus w obecności BAP + 2,4-D przy świetle zielonym 
(26,6%). Z kolei u odmiany Leo najlepsze formowanie kalusa obserwowano na 
eksplantatach zielonych w obecności BAP + 2,4-D przy świetle czerwonym 
(29,4%, eksplantatów tworzyło kalus) i na eksplantatach etiolowanych przy świetle 
białym (28,8% eksplantatów tworzyło kalus). Przy świetle niebieskim eksplantaty 
zielone nie tworzyły kalusa (wykres 4). 

3. Formowanie liści 
Na eksplantatch inkubowanych na pożywce kontrolnej nie zachodziła rege-

neracja pędów, a kalus tworzył się sporadycznie (odmiana Leo, eksplantaty 
hypokotylowe). W związku z tym wpływ światła i rodzaju eksplantatu na zdolności 
regeneracyjne oceniono na podstawie intensywności wytwarzania liści. Rozwijały 
się one na wszystkich eksplantatach liścieniowo-hypokotylowych. Natomiast 
eksplantaty hypokotylowe nie regenerowały liści. 

U odmiany Granit regenerację liści z eksplantatów etiolowanych stymulowało 
światło czerwone (średnio 7,2 liści/eksplantat), a z eksplantatów zielonych światło 
niebieskie (6,9) (wykres 5). U odmiany Leo regenerację liści z eksplantatów 
etiolowanych stymulowało światło białe (6,0 liści/eksplantat).  

Dyskusja 

W prezentowanej pracy wykorzystano zielone i etiolowane eksplantaty 
liścieniowo-hypokotylowe i hypokotylowe pobierane z 5-dniowych siewek. 
Decyzję o używaniu w eksperymencie pięciodniowych siewek podjęto na 
podstawie danych literaturowych, które w wielu przypadkach wskazują, że 
najlepszą regenerację można osiągnąć właśnie z takich siewek (Palmer 1992, 
Hachej i inni 1991, Sharma i Thorpe 1989).  

Do najważniejszych czynników sterujących podstawowymi procesami 
metabolicznymi i fizjologicznymi roślin zalicza się fitohormony. W kulturach  
in vitro stosuje się głównie auksyny i cytokininy. Jedną z najczęściej używanych 
auksyn w celu wzbudzenia regeneracji kalusa jest 2,4-D. Wiadomo jednak, że 
związek ten stymulując podziały równocześnie tłumi organogenezę. Z kolei bardzo 
pozytywne rezultaty, jeśli chodzi o regenerację pędów, daje stosowanie cytokinin, 
takich jak kinetyna, zeatyna i BAP (Zenkteler 1984). 
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 Liczba — Number Tworzenie liści — Formation of leaves 

 1B 1Cz 1Z 1N 2B 2Cz 2Z 2N 3B 3Cz 3Z 3N 4B 4Cz 4Z 4N 

 
Barwa światła i rodzaj pożywki — Light color and medium type  

 Leo EZ Leo EET Granit EET Granit EZ 
 
B — światło białe — white light  Cz — czerwone — red Z — zielone — green  N — niebieskie — blue 
1 — pożywka kontrolna — control medium 2 — + BAP 3 — + 2,4-D  4 — + BAP + 2,4-D;  
EZ — eksplantaty zielone — green explants  EET — eksplantaty etiolowane — etiolated explants 
 
Wykres 5. Średnia liczba liści tworzonych przez zielone i etiolowane eksplantaty 
liścieniowo–hypokotylowe dwóch odmian rzepaku na czterech rodzajach pożywek MS  
i przy czterech barwach światła — Mean number of leaves formed by green and etiolated 
cotyledon-hypocotyl explants of two oilseed rape cultivars on four different MS media at 
four colours of light 

 
Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdziły wpływ obu fitohormonów 

na potencjał morfogenetyczny eksplantatów. Eksplantaty liścieniowo-hypo-
kotylowe, zarówno zielone jak i etiolowane, regenerowały pędy na pożywce  
z dodatkiem 2,0 mg l-1 BAP, a na pożywce zawierającej 1,0 mg l-1 2,4-D tworzył 
się na nich tylko kalus. Przebieg regeneracji wyraźnie modyfikowały typ 
eksplantatu (eksplantaty zielone i etiolowane) oraz barwa światła. 

Wojciechowski i Bukowiecka (1996) obserwowali najlepszą regenerację 
pędów u Brassica napus var. oleifera na pożywce MS zmodyfikowanej dodatkiem 
1,0 mg l-1 kinetyny. Z kolei Msikita i Skirvin (1989) najlepszą regenerację pędów 
Brassica oleracea var. trochunda otrzymali na pożywce MS z dodatkiem 2,0 mg l-1 
BAP. Pua i in. (1989) oraz Sharma i in. (1990) stwierdzili w swoich pracach,  
że BAP zawsze wpływa stymulująco na regenerację pędów. Wyniki otrzymane  
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w naszej pracy są zgodne z rezultatami uzyskanymi przez powyższych autorów,  
ale tylko w przypadku eksplantatów liścieniowo-hypokotylowych. 

W prezentowanej pracy nie uzyskano regeneracji pędów z eksplantatów 
hypokotylowych, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi przez Palmera (1992), 
ale nie jest zgodne z danymi prezentowanymi przez Wongh i Loh (1987), którzy 
uzyskali wysoką regenerację pędów z hypokotylowych eksplantatów Brassica 
alboglabra na pożywce MS z dodatkiem BAP w stężeniu 0,01–10,0 mg l-1.  
O wpływie rodzaju eksplantatu i regulatorów wzrostu na regenerację w warunkach 
in vitro świadczą również dane otrzymane przez Szulca i Drozdowską (1997), 
gdzie wykazano, że zdolności regeneracyjne badanych genotypów zależne były od 
genotypu i rodzaju eksplantatu oraz zastosowanej kombinacji regulatorów wzrostu. 

Murata i Orton (1987) badali wpływ kombinacji auksyn i cytokinin na 
tworzenie kalusa i organogenezę eksplantatów u siedmiu gatunków z rodzaju 
Brassica (B. campestris, B. nigra, B. oleracea, B. hirta, B. carinata, B. juncea  
i B. napus). Stwierdzili, że najistotniejszymi czynnikami decydującymi o powsta-
waniu kalusa na eksplantatach liścieniowych i hypokotylowych są auksyny  
i genotyp rośliny dawcy. Najlepsze formowanie kalusa obserwowali oni na 
pożywce MS z dodatkiem 1,0 mg l-1 2,4-D, zarówno na eksplantatach liścieniowych 
jak i hypokotylowych, a w przypadku eksplantatów liścieniowych regenerowały 
również korzenie i pędy. Dodatek auksyn do pożywki zawierającej cytokininy  
w wysokim stopniu hamował regenerację pędów, co również znalazło potwier-
dzenie w naszej pracy. 

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono różną reakcję 
form użytych w eksperymencie (jarej — Granit i ozimej — Leo) na zastosowane 
barwy światła i pożywki. Od szeregu lat w różnych ośrodkach prowadzone są 
prace nad wpływem światła polichromatycznego i monochromatycznego na wzrost 
i rozwój różnych gatunków roślin w kulturach in vitro. Majka i Chodkowski (1978) 
opisują przebieg podstawowych procesów fizjologicznych roślin w zależności od 
długości fali padającego promieniowania. Wykazali oni, że fotosynteza, foto-
morfogeneza i fototropizm przebiegały różnie w zależności od długości fali.  

Weiss i Jaffe (1969) badali wpływ światła polichromatycznego, niebieskiego, 
zielonego i czerwonego oraz braku oświetlenia na organogenezę u Nicotiana 
tabacum. Stwierdzili, że światło białe stymulowało różnicowanie organów, z kolei 
światło niebieskie oddziaływało na syntezę chlorofilu, fototropizm i morfogenezę, 
natomiast światło czerwone hamowało regenerację. Z prac Kleina (1964) wynika, 
że światło zielone oraz zbliżone do ultrafioletowego hamuje wzrost tkanek  
u Heliantus annuus, natomiast światło czerwone i pomarańczowe nie wywołuje 
podobnego efektu. 

Borkowska i Michalczuk (1994) stwierdzili, że u wiśni umieszczenie kultur 
pędowych w czerwonym świetle powoduje wydłużanie pędów, a w niebieskim 
głównie wzrost blaszki liściowej i grubienie pędów. Gabryszewska (1994) 
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prowadziła badania nad wpływem światła monochromatycznego na wzrost  
i rozwój pędów oraz korzeni u wybranych gatunków roślin ozdobnych. Na 
podstawie uzyskanych wyników stwierdziła, że gerbera najlepiej regeneruje pędy 
przy świetle niebieskim, a fikus i lilia przy czerwonym. Wydaje się jednak, że 
reakcja eksplantatów na zastosowaną barwę światła jest silnie powiązana  
z genotypem rośliny.  

Rolę genotypu w powodzeniu kultur in vitro opisuje wielu autorów. Polewaja 
(1967) w swojej pracy wykazała hamujący wpływ światła czerwonego na wzrost 
marchwi, a Butenko i in. (1961) oraz Ward i Vance (1968) wykazali stymulującą  
i obojętną rolę tego samego światła podczas wzrostu kalusa. W niniejszej pracy 
znalazły potwierdzenie wyniki otrzymane przez Wojciechowskiego i Bukowiecką 
(1996). Odmiana Leo najlepiej regenerowała pędy przy świetle niebieskim, a dla 
odmiany Granit najkorzystniejsze okazało się światło polichromatyczne. Najwyż-
szy odsetek eksplantatów tworzących kalus zaobserwowano u odmiany Granit przy 
świetle czerwonym. Felker i inni (1995) zaobserwowali, że akumulację suchej 
masy (głównie węglowodany) w ziarniakach kukurydzy stymulowało światło 
czerwone. 

Na podstawie wyników otrzymanych w niniejszej pracy oraz na podstawie 
danych literaturowych można powiedzieć, że na regenerację w warunkach in vitro 
wpływa wiele różnych czynników. Przytoczone dane literaturowe obrazują 
znaczący wpływ genotypu i warunków środowiska na organogenezę. Na tak 
rozbieżne wyniki w cytowanych pracach przypuszczalnie miały też wpływ 
stosowane przez autorów regulatory wzrostu i rozwoju roślin oraz ich podatność na 
degradację przy określonym typie oświetlenia (Beauchesne 1966).  

Wnioski 

Wyniki otrzymane w przeprowadzonym eksperymencie pozwalają na sformu-
łowanie następujących wniosków: 
• 

• 

• 

• 

Badane genotypy wykazały zróżnicowane zdolności regeneracyjne w zależności 
od typu eksplantatu, rodzaju stosowanych regulatorów wzrostu i oświetlenia. 
Dodatek BAP stymulował regenerację pędów z eksplantatów liścieniowo-
hypokotylowych, zarówno zielonych jak i etiolowanych, przy czym lepsze 
zdolności regeneracyjne wykazała odmiana Granit niż odmiana Leo. 
Nie zaobserwowano regeneracji pędów i liści z zielonych oraz etiolowanych 
eksplantatów hypokotylowych.  
Najlepszą zdolnością do tworzenia kalusa charakteryzowały się zielone i etio-
lowane eksplantaty liścieniowo-hypokotylowe odmiany Granit inkubowane na 
pożywce z dodatkiem 2,4-D, bez względu na typ oświetlenia.  
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