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Wstęp 

Obecnie coraz cząsc1eJ odchodzi się od tradycyjnych metod rozmnażania 
w produkcji róż. Użycie techniki in vitro pozwala na szybkie rozmnożenie roślin 
z nowych, cennych linii hodowlanych, także mateczników podkładek i odmian 
służących do pozyskiwania sadzonek, a uzyskane tą metodą rośliny są zdrowe 
[ORLIKOWSKA i in. 2000; WIŚNIEWSKA-GRZESZKIEWICZ 2000]. 

Ważnym czynnikiem decydującym o regeneracji róż in vitro są właściwości 
genotypów [DUBOIS i in. 2000], stąd niezbądne jest opracowanie metody mikroroz
mnażania dla każdej odmiany indywidualnie. Dotychczas opisano metodę roz
mnażania róż przez pobudzanie do rozwoju pąków kątowych u wielu odmian 
[HORN 1992; VAN DER SALM i in. 1994; DE VRIES, DUBOIS 1994; SYAMAL, SINGH 1996; 
CARELLI, ECHEVERRIGARAY 2002; CHAKRABARfY i in. 2002]. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie sposobu mikrorozmnażania róży 
pnącej 'New Dawn" oraz określenie wpływu cytokinin na współczynnik namnaża
nia pądów kątowych u tej odmiany. 

Materiał i metody 

Do inicjacji kultur róry pnącej 'New Dawn' posłużyły merystemy wierzchoł
kowe (wielkości 0,1-0,2 mm) izolowane z pąków bocznych pędów jednorocznych 
i starszych. Fragmenty pądów z pąkiem zostały poddane dezynfekcji właściwej 
przy użyciu 70% alkoholu etylowego (30 sekund), nastąpnie 15 % Domestosu 
przez 15 minut oraz trzykrotnemu płukaniu w sterylnej wodzie destylowanej. 
Doświadczenie założono w dwóch terminach: jesiennym (listopad) i wiosennym 
(marzec) , w każdym wyizolowano po ok. 70 merystemów. Wykładano je poje
dynczo do probówek na porywkę o składzie podstawowym według MURASHIGE 
i SK00G'A (1962] wzbogaconą w 9 µ,mol BA-dm-3, 0,03 µ,mol NAA·dm-3 oraz 0,3 
µ,mol G1\·dnr3, o pH 5,6 [IIORN 1992]. 

Do doświadczenia nad wpływem cytokinin na współczynnik namnażania 
pędów bocznych wykorzystano zregenerowane in vitro pędy róży długości ok. 
20 mm, posiadające 3-5 liści . Eksplantaty wykładano po 5 sztuk do kolbek Erlen-
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mayera o pojemności 250 ml, zawierajacych po 40 ml pożywki. Zastosowano dwie 
grupy pożywek o składzie podstawowym: według MURASHIGE i SKOOG'A (MS) 

[1962] oraz według QUOIRJN'A i in. (QL) [1977], dla każdej przetestowano 14 kombi
nacji pożywek: 

z cytokininami: kinetyna, 6-benzyloaminopuryna (BA) lub ti<liazuron 
(TDZ), w stężeniach od 1 do 10 µ,mol·dm-3, 

dwie pożywki kontrolne, nic zawierające cytokinin: bez regulatorów wzrostu 
oraz wzbogaconą w GA3 (0,3 µ,mol·dm-3) i NAA (0,5 µ,mol·dm-3). 

Wszystkie testowane pożywki (z wyjątkiem jednej kontrolnej) zawierały 
GA3 w stężeniu 0,3 µ,mol·dm-3 oraz NAA w stężeniu 0,5 µ,mol·dm-3, pH ustalono 
na 5,6. Przetestowano łącznie 28 kombinacji pożywek, w każdej kombinacji 5 
powtórzeń i po 5 eksplantatów w każdym powtórzeniu. 

Kultury umieszczano w fitotronie w temperaturze 23/25°C (noc/dzień), wil
gotności względnej 80%, przy 16-godzinnym dniu i natężeniu PPFD 
30 µ,mol·m-2·s-1 i przenoszono na świeże pożywki co 5 tygodni. 

W pierwszej części doświadczenia (inicjacja) obliczono procent eksplanta
tów odkażonych oraz procent eksplantatów regenerujących. Na etapie namnaża
nia obliczono współczynnik namnażania pędów kątowych (po 5 tygodniach kultu
ry) oraz średnią wysokość pędów. Przy obliczaniu wyników zastosowano metodę 
statystyczną kombinowaną w układzie niezależnym dwuczynnikowym, z uwzględ
nieniem poziomu istotności a = 0,05, a przy porządkowaniu danych korzystano 
z testu Duncana. 

Wyniki i dyskusja 

Zastosowana w doświadczeniu metoda dezynfekcji materiału wyJsc1owego 
do inicjacji kultur, pozwoliła na uzyskanie od 75 do 79% odkażonego materiału. 
Wiosenny termin był korzystniejszy, ze względu na wyraźnie większą liczbę 

eksplantatów na których rozwijały się pąki boczne ( tab. 1 ) . 

'fabcla 1; 'fabie 1 

Wpływ terminu izolacji merystemów na procent eksplantatów odkażonych 
i regenerujących rófy 'New Dawn' 

Effect of mcristems isolation time on the pcrccnt of 
disinfected and rcgeneration of 'New Dawn' rosc 

% eksplantatów rozwijających 

Termin izolacji merystemów 
% eksplantatów odkażonych pc;dy boczne 

Meristems isolation time 
Effcctivcness of disinfcction Effcctivcncss of axillary shoots 

(%) rcgcncration 
(%) 

Listopad; November 79a 40a 

Marzec; March 75a 75b 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią si<; mi(,dzy sobą istotnie; mcans dcsignatcd with 
the same lcttcr do not significantly diffcr 

Wykazano także wpływ wicku pędów, z których pobierano pąki boczne i izolowa
no merystemy, na skuteczność odkażania. Dezynfekcja pąków pobranych z pędów 
jednorocznych była w 100% skuteczna, podczas gdy tylko 15% eksplantatów po-
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branych z wieloletnich pędów zostało odkażonych (tab. 2). Ponad dwukrotnie 
więcej eksplantatów pochodzących z młodych pędów róży rozwijało pąki boczne 
(50% ), w porównaniu do eksplantatów ze starszych pędów (20% ). Uzyskane na 
etapie inicjacji wyniki dotyczące odmiany 'New Dawn' nie potwierdzają badań 
HORN [1992] oraz KUCIIARSKIEJ i in. [2001], którzy wskazują na wysoki procent za
każeń w przypadku róż uprawianych w gruncie i zalecają używanie do odkażania 
HgC12• Natomiast SYAMAL i SINGH [1996] używali do inicjacji kultur, podobnie jak 
w niniejszej pracy, pąków bocznych, które bardzo szybko podejmowały regenera
cję, w porównaniu do eksplantatów z pąków wierzchołkowych. 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ wicku pędów inicjalnych na regenerację róży 'New Dawn' 
Effcct of initial explants age on regeneration of 'New Dawn' rose 

% eksplantatów 
% eksplantatów rozwijających pędy boczne 

Wiek pc;dów inicjalnych odkażonych 
Effectiveness of axi llary shoots regeneration 

Initial cxplant age Effectiveness 
(%) 

of disinfection (%) 

Jednoroczne; One ycar old 100b S0b 

Wieloletnie; O ldcr 15a 20a 

średnie oznaczone tymi samymi literami nic różnią się między sobą istotnie; means designated with 
the same lcttcr do not significantly diffcr 

W kulturach in vitro róż stosuje się podstawowe pożywki wg MURASHIGE 
i SKOOG'A [1962], KUCI-IARSKA i in. [2001], CIIAKRABARTY i in. (2002] oraz wg QUOIRJ
N'A i in. [1977], VAN DER SALM i in. [1994]; DE VRIES, DUBOIS [1994], CARELLI, ECHE
VERRIGARAY [2002]. W niniejszej pracy wyższy współczynnik namnażania pędów 
(1,9 szt.Jl regenerujący eksplantat) uzyskano na pożywkach QL, w porównaniu 
do pożywek o składzie podstawowym MS (tab. 3). Uzyskane na pożywkach QL 
pędy boczne róż były prawidłowo wykształcone, podczas gdy u roślin hodowanych 
na pożywkach MS obserwowano żółknięcie liści i szklistość pędów. 

Tabela 3; Table 3 

Wpływ podstawowego składu mineralnego pożywki 
na wspólczynnik namnażania pędów róży 'New Dawn' 

Effect of macro and microelement content on axillary 
buds of 'New Dawn' rose multiplication rate 

Skład podstawowy pożywki Współczynnik namnażania p(,dów 
Macro and microelement content Multiplication rate of axillary shoots 

MS 1,5a 

OL 1,9b 

średnic oznaczone tymi samymi literami nie ró-i:nią się między sobą istotnie; mcans designatcd with 
the same lettcr do not significantly differ 

Najwyższy współczynnik namnażania pędów (3,2 szt.Il regenerujący eks
plantat) zanotowano na pożywce sporządzonej w oparciu o sole mineralne w po
żywce QL wzbogaconej w 5 µ, TDZ·dnr3, 5 lub 10 µ,mol BA-dm-3 (tab. 4). 
Jednakże zastosowanie pożywek z TDZ nie jest satysfakcjonujące, ponieważ pędy 
uformowane na tych pożywkach były zniekształcone i mocno uwodnione, obser
wowano też 1.amieranie wierzchołków wzrostu. Dotychczas opublikowane dane 
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literaturowe potwierdzają te obserwacje. KUCHARSKA i ORLIKOWSKA [2002] oraz 
SINGH i SYAMAL [2000] dodawali do pożywek z TDZ antyauksynę TIBA, co popra
wiło jakość hodowanych roślin. Testowane w opisanym doświadczeniu pożywki 
były wzbogacone w auksynę NAA, co mogło wpływać na obniżenie jakości rozwi
jających się na pożywkach z TDZ pędów kątowych. 

labela 4; Table 4 

Współczynnik namnażania pędów kątowych róż 'New Dawn' 
(szt./1 regenerujący eksplantat) 

Multiplication rate of 'New Dawn' rose axillary shoots 
(number of axillary shoots regenerated per explant) 

Zawartość regulatorów wzrostu w pożywce Skład podstawowy pożywki 

Plant growth regulators Macro and microelements 

(µmol·dm -3) MS QL 

Kontrola - bez regulatorów wzrostu 1,0a l,lab 
Control - without plant growth regulators 

Kontrola - 0,5 NM + 0,3 GA3 1,0a l,lab 
Control - 0,5 NM + 0,3 GA, 

Kinetyna 1,0 l,0a 1,lab 
Kinetyna 2,5 1,0a l,0a 
Kinetyna 5,0 1,3abc 1,lah 
Kinetyna 10,0 1,2abc !,lab 

BA 1,0 l,lab 2,8hi 
BA2,5 1,9def 2,0efg 
BA5,0 1,7cde 3,2j 

BA 10,0 1,5bcd 2,9ij 

TOZ 1,0 2,0def 2,5ghi 
TOZ 2,5 2,3fgh 2,0def 
TDZ 5,0 2,2cfgh 3,2j 
TDZ 10,0 2,2efgh 2,3fgh 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się między sobą istotnie; mcans designatcd wilh 
the same letter do not significantly differ 

W przeprowadzonych doświadczeniach kinetyna nic wpływała na rozwój 
pąków bocznych, a rośliny hodowane na pożywkach wzbogaconych w tę cytoki
ninę zachowywały się jak na pożywkach kontrolnych (tab. 4). Zanotowano niski 
współczynnik namnażania pędów bocznych, były one dłuższe (7,8-14,1 mm), 
(tab. 5), w porównaniu do pędów uformowanych na pożywkach z 13A i TDZ. 
Pędy te miały wyraźnie wydłużone międzywęźla, podczas gdy na pozostałych po
żywkach, rozwijały się rośliny o rozetowym wzroście. Chociaż kinetyna nic miała 
wpływu na zwiększenie współczynnika namnażania, wydłużone pędy formujące się 
na tej pożywce mogą posłużyć jako sadzonki do kolejnych pasaży. KIM i in. [2003] 
wykazali, że z dolnych odcinków pędów rozwija się istotnie wiącej pędów kąto
wych niż z sadzonek wierzchołkowych. 

W przeprowadzonych doświadczeniach optymalną w aspekcie jakości uzys
kanych pędów kątowych okazała się cytokinina I3A. Najwiąccj pędów kątowych 
rófy 'New Dawn', jednocześnie dobrej jakości uzyskano na pożywce podstawo
wej QL wzbogaconej w 5 lub 10 µ,mol BA-dm-3, 0,5 µ,mol NAA-dm-3 

i 0,3 µ,mol GA3·dm-3. 
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Tabela 5; Table 5 

Wpływ cytokinin na wysokość nowopowstałych pędów rói.y 'New Dawn' 
Effect of cytokinin type on adventitious shoot length of 'New Dawn' rose 

Zawartość regulatorów wzrostu w pożywce Długość pc;dów 
Plant growth regulators Length of shoots 

(µmol ·dm-3) (mm) 

Kontrola - bez regulatorów wzrostu 
9,lc 

Control - without plant growth regulators 

Kontrola - 0,5 NAA + 0,3 GA3 8,6c 
Control - 0,5 NAA + 0,3 GA3 

Kinetyna 1,0 14,ld 
Kinetyna 2,5 8,7c 
Kinetyna 5,0 8,0bc 

Kinetyna 10,0 7,8bc 

BA 1,0 5,8ab 
BA2,5 5,5ab 
BA5,0 4,9a 
BA 10,0 5,la 

TDZ 1,0 5,la 
TDZ2,5 3,7a 
TDZ5,0 3,0a 

TDZ 10,0 3,6a 

średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią sit; między sobą istotnie; means designated with 
the same letter do not significantly differ 

Opracowanie metod regeneracji w kulturach in vitro może mieć duże zna
czenie w szybkim wprowadzaniu do produkcji starszych, zapomnianych odmian 
róż, w badaniach nad zasobami genowymi na drodze tworzena banków genów. 
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Słowa kluczowe: róża pnąca 'New Dawn', organogeneza, cytokininy 

Streszczenie 

Celem badań było opracowanie sposobu rozmnażania róży pnącej 'New 
Dawn" oraz określenie wpływu cytokinin : kinetyny, BA, TDZ (O-IO µ,mol ·dm-3), 

na współczynnik namnażania pędów kątowych u tej odmiany. Uzyskano wysoki 
procent odkażonych kultur (75-79% ), używaj ąc do dezynfekcji pąków 15% 
Domestosu przez 15 minut. Eksplantaty wykładane w terminie wiosennym oraz 
pozyskiwane z jednorocznych pędów róży rozwijały znacznie więcej pąków bocz
nych w porównaniu do wykładanych na pożywkę jesienią i pochodzących z pędów 
kilkuletnich. Najwyższy współczynnik namnażania pędów bocznych (3,2 szt./1 re
generujący eksplantat) zanotowano na pożywce QL wzbogaconej w 5 µ,mol 
BA-dm-3 lub tidiazuronu oraz NAA (0,5 µ,mol·dm-3) i GA3 (0,3 µ,m ol·dm-3) . Na 
pożywkach wzbogaconych w kinetynę współczynnik namnażania był bardzo niski, 
a rozwijające się pędy miały długie międzywęźla i największą wysokość. Na po
żywce o składzie podstawowym MS oraz wzbogaconej w tidiazuron obserwowano 
anomalie w budowie rozwijających się pędów bocznych. 

EFFECT OF CYTOKININS ON AXILLARY SHOOTS FORMJ\TION 
OF 'NEW DAWN' ROSE IN in vitro CULTURES 

Bożena Pawłowska 
Department of Ornamental Plants, Agricultural University, Kraków 

Key words: 'New Dawn' rose, organogenesis, cytokinin 
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Summary 

In the experiments the method of climbing 'New Dawn' rose multiplication 
was elaborated as well as (..-ytokinins: kinetin, BA, TDZ (0-10 µ,mol·dm-3) effcct 
on multiplication rate of axillary shoots was evaluatcd. The disinfection proce
durc with 15% Domestos was satisfactory cnough i.e. 75-79% were disinfected. 
Explants dcrivcd from one year old initial rosc stems isolated in the spring deve
loped significantly morc axillary shoots in comparison to explants derived from 
older stems isolatcd in the autumn. The highest multiplication rate of axillary 
shoots (3 .2 new shoots per explant) was noted on the QL medium with 5 µ,mol 
BAdm-3 or TOZ and NAA (0.5 µ,mol·dm-3) and GA3 (0.3 µ,mol ·dm-3). On the 
media containing kinetin the multiplication rate was very low, however, the shoot 
length was the highcst. On the MS media and when TOZ was added to the me
dia shoot developing anomalies wcre observed. 
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