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Wstęp 

Krzewuszka (Weigela) jest cennym krzewem ogrodowym charakteryzującym 
się ładnym, zwartym pokrojem i dużymi, dekoracyjnymi kwiatami w odcieniach 
różu, czerwieni i bieli. 

Rośliny te rozmnażane są wegetatywnie przy pomocy sadzonek zielnych, 
półzdrewniałych i zdrewniałych . Jest to metoda łatwa, ale mało wydajna . W celu 
uzyskania dużej liczby wyrównanego materiału roślinnego stosuje się technikę 

mnożenia in vitro. W dostępnym piśmiennictwie brak jest danych na temat mi
krorozmnaża nia krzewuszki cudownej . 

Światło jest bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym oddziałującym na roś
liny. W kulturach tkankowych jego rola sprowadza się do regulacji procesów 
morfogenetycznych, wpływa na syntezę, rozkład lub transport hormonów znajdu
jących się w roślinie, może też zmieniać wrażliwość tkanki na ich działanie (Kor

cr:w10·. i in. 1992). SAMARTIN i in. [1986] badali wpływ ciemności na ukorzenianie 
Camellia japonica in vitro i wykazali, że ciemność była jednym z ważniejszych 
czynników korzystnie wpływających na tworzenie korzeni. MONTEUUIS i BON (2000] 

badali wpływ auksyn oraz ciemności na ukorzenianie pędów Acacia mangium. 
Stwierdzili , że ukorzenianie dojrzałych pędów zwiększało się w ciemności, nato
miast światło stymulowało wzrost elongacyjny korzeni. DE KLERK i in . [1997] trak
towali pędy jabłoni Maius pumila 'Jork 9' przez trzy tygodnie auksynami IAA 
(kwas indolilo-3-octowy), IBA (kwas indolilomasłowy) i NAA (kwas alfa-naftale
nooctowy) . Kultury inkubowane były w ciemności w czasie inicjalnych pięciu dni, 
a następnie przeniesione na światło. Największą liczbę korzeni uzyskali w obec
ności IAA i IBA. Korzystny wpływ ciemności i IBA na ukorzenianie roślin z ro
dziny Rosaceae zauważyli też NORTON i BoE (1982). Ukorzenianie było lepsze, gdy 
kultury inkubowano w ciemności przez tydzień przed wystawieniem na światło. 
SANCHEZ i in . [ 1997] stwierdzili, że zdolność ukorzeniania Castanea sativa i Casta
nea x crenata wzrastała, gdy zastosowali kombinację siedmiodniowego traktowa
nia IBA z inicjalną pięciodniową ciemnością. Pięciodniowy okres inkubacji 
w ciemności miał też korzystny wpływ na ukorzenianie Quercus robur i Q. mbra 
(SANCHEZ i in . 1996). KARHU i HAKALA [1991) stwierdzili korzystny wpływ siedmio-
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dniowego wstępnego zaciemniania na ukorzenianie Berberis thunbergii DC. Nato
miast badania LATKOWSKIEJ i CHMIELA [1996) wykazały, że ciemność hamowała 
ukorzenianie in vitro pędów chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandi
flora TZVELEV) oraz wydłużanie korzeni. Podobne wyniki uzyskały też WITOMSKA 

i ŁADYŻYŃSKA [2001] w przypadku Petunia hybrida 'Ursynia'. Swiatło wpływało ko
rzystnie na rizogenezę Camellia sasanqua THUNB. [SAMARTIN 1992]. 

Celem pracy było ustalenie wpływu IAA, IBA i NAA w stężeniu 1,0 i 5,0 
mg·dm-3 oraz światła i początkowej etiolacji na ukorzenianie pędów Weigela 'Bris
tol Ruby' ex vitro. 

Materiał i metody badań 

Materiałem doświadczalnym były pędy Weigela odmiany 'Bristol Ruby' 
o długości 15-20 mm, pochodzące z ustabilizowanej kultury in vitro. Eksplantaty 
wykładano do kolb Erlenmcyera o pojemności 0,2 dm3 na zmodyfikowaną pożyw
kę WPM [LLOYD, McCowN 1981] bez regulatorów wzrostu i umieszczono w fitotro
nie. Po trzech tygodniach rośliny przeniesiono na świeżą pożywkc; WPM uzupeł
nioną substancjami wzrostowymi: IAA, IBA i NAA w stężeniach 1,0 i 5,0 
mg·dm-3. Jako kontrolną zastosowano pożywkę bez substancji wzrostowych. 
Następnie kolby umieszczono w fitotronie w temperaturze 22°C w dzień i 20°C 
w nocy. Gęstość strumienia fotonów (PFD) w zakresie promieniowania fotosynte
tycznie czynnego wynosiła 35 µ,mol·m -2·s-1• Połowa kolb umieszczona została 

w warunkach 16-godzinnego oświetlenia lampami jarzeniowymi LF 40 W, 
pozostałe umieszczono w ciemności i po tygodniu przeniesiono na światło. Każda 
kombinacja zawierała 20 pędów. Powtórzenie stanowiła jedna kolba zawierająca 
5 pędów. Po trzech tygodniach rośliny przesadzono w perlit i umieszczono 
w fitotronie w warunkach 16-godzinnego oświetlenia. Po upływie czterech tygodni 
doświadczenie zakończono i materiał roślinny poddany został analizie. Określono 
następujące cechy: procent ukorzenionych pędów, liczbę korzeni głównych, 
długość korzeni (długość najdłuższego korzenia w obrębie danego korzenia głów
nego w mm) , świeżą masę korzeni głównych wraz z bocznymi . Otrzymane wyniki 
liczbowe opracowano statystycznie przy pomocy analizy wariancji dla ortogonal
nej potrójnej klasyfikacji krzyżowej . Istotność różnic pomiędzy porównywanymi 
średnimi oceniono stosując wielokrotne przedziały Tukcy'a przy poziomie istot
ności 5%. 

Wyniki badań 

Stwierdzono, że wszystkie zastosowane w doświadczeniu auksyny oraz 
wstępny tygodniowy okres ciemności korzystnie wpłynęły na liczbę ukorzenionych 
pędów w porównaniu z kontrolą (tab. 1 ). Uzyskano 100% ukorzenionych pędów 
na pożywkach zawierających 5,0 mg IBA·dm-3 zarówno na świetle, jak i w ciem
ności, 1,0 mg IBA-dm-3 w ciemności, NAA w obu stężeniach po etiolacji oraz 
ponad 90% na pożywce zawierającej IAA w połączeniu z 7-dniowym zaciemnie
niem. IBA w st<;żeniu 1,0 mg·dm-3 na świetle spowodował rizogcnezę ponad 90% 
pe;dów. Rodzaj zastosowanej auksyny istotnie zwiększył liczbę korzeni powstają
cych na jednym pędzie (IBA - 3,87 szt., NAA - 3,68 szt., IAA - 2,33 szt.) w po
równaniu z kontrolą (1,29 szt.). Największą liczbę korzeni (6,33 szt.) uzyskano na 



Tabela 1; Table 1 

Wpływ auksyn oraz światła i wstępnego 7-dniowego okresu ciemności na regenerację korzeni Weigela 'Bristol Ruby' in vitro 
Influence of auxins and light and initial 7-day etiolation on rizogenesis of Weigela 'Bristol Ruby' in vitro 

Auksyna (A); Auxin (A) 
Kontrola 

lAA !BA NAA 
Control 

Stf;żenie auksyny (B) 
Auxin concentration (B) o 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 
(mg·dm-3) 

Swiatlo (C) s C s C s C s C s C s C s C 
Light (C) 

Liczba ukorzenionych eksplantatów (%) 68,7 58,2 76,2 93,7 83 93,7 93,7 100 100 100 81,2 100 79 100 

Number of rooted microshoots (%) NIRA = 16,56; NIR8 = 8,84; NIRc = 8,84; NIRNB = 27,93; NIRA;C = 27,93; NIR81c = 16,56; NIRM3,c = 45,09 

Liczba korzeni na jednym pfidzie 1,23 1,35 1,66 2,81 1,75 3,08 2,06 3,96 3,14 6,33 3,06 4,79 2,96 3,91 

Number of roots per shoot NIRA = 0,77; NIR8 = 0,41; NIRc = 0,41; NIRNB =1,30; NIRNc = 1,30; NIR8,c = 0,77; NIRNBr = 2,10 

Długość korzeni (mm) 31,47 28,56 55,71 43,95 40,41 41,94 44,83 38,98 43,59 40,22 33,13 41,06 28,60 32,57 

Lenght of roots (mm) NIRA = 9,38; NIR8 = 5,0; NIRc = 5,0; NIRNB = 15,83; NIRNC = 15,83; NIR8,c = 9,38; NIRNB,c = 25,55 

Świeża masa korzeni (mg) 32,27 38,28 61,02 56,62 60,70 74,83 69,45 57,11 100,45 114,91 67,54 111,168 38,86 62,39 

Fresh weight of roots (mg) NIRA = 25,54; NIR8 = 13,63; NIRc = 13,63; NIRNB = 43,08; NIRA,c = 43,08; NIR8 ,,_, = 25,54; NIRNB,c = 68,15 

S - Światło; Light 
C - 7-dniowa wstfipna etiolacja; 7-day etiolation 
!AA - kwas indolilo-3-octowy; indole-3-acetic acid 
!BA - kwas indolilomaslowy; indole-3-butyric acid 
NAA - kwas alfa-naftalenooctowy; 1-naphthaleneacetic acid 
NIR; LSD 
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pożywce zawierającej 5,0 mg IBA·dm-3 po wstępnym zaciemnieniu i nieco mniej 
na pożywce z 1,0 mg NAAdm-3 po inkubacji w ciemności (4,79 szt.). Analizując 
wpływ warunków świetlnych można zauważyć, że wstępna etiolacja korzystnie 
wpłynęła na liczbę regenerujących korzeni (3,45 szt . w ciemności i 2,14 szt. na 
świetle). 

Obserwowano wpływ auksyn na długość systemu korzeniowego pędów Wei
gela 'Bristol Ruby'. Najdłuższe korzenie uzyskano na pożywce zawierającej IAA 
(55,71 mm). Stwierdzono, że światło jest czynnikiem stymulującym wzrost elonga
cyjny korzeni. 

Istotnie większą świeżą masę korzeni uzyskano na wszystkich pożywkach 
zawierających auksyny (IBA - 85,48 mg, NAA - 70,12 mg, IAA - 63,29 mg) 
w porównaniu z kontrolą (35,23 mg) . Początkowa ctiola~ja wpłynęła na zwiększe
nie świeżej masy korzeni na pożywce zawierającej NAA (87,03 mg) i IBA (86,01 
mg). Największą świeżą masę korzeni uzyskano na pożywce uzupełnionej 5,0 mg 
IBAdm-3 oraz 1,0 mg NAA·dm-3 w połączeniu z tygodniową ciemnością. 

Dyskusja 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że badane auk
syny (IAA, IBA i NAA) oraz inicjalny brak światła wywierają korzystny wpływ na 
ukorzenianie pędów Weigela 'Bristol Ruby'. Badania przeprowadzone wcześniej 
przez DE KLERK i in . (1997) również wykazały, że zastosowanie auksyn oraz począt
kowej inkubacji w ciemności korzystnie wpływa na regenerację korzeni in vitro. 
Najlepiej działającą auksyną w połączeniu ze wstępną etiolacją kultur okazała się 
auksyna !BA Podobną opinię wyrazili również NORTON i BoE [1982], którzy pro
wadzili badania nad ukorzenianiem roślin z rodziny Rosaceae , a także inni, np. 
SANCHEZ i in. (1996) w badaniach nad ukorzenianiem in vitro Quercus robur i Q. 
rubra oraz Castanea sativa i C. X crenata [SANCHEZ i in. 1997]. WELANDER [ 1987] 
badał ukorzenianie pięciu klonów Rubus idaeus. Cztery z nich ukorzeniły się 
w 100% na pożywce z !BA i po pięciu dniach inkubacji w ciemności. IBA okaza
ła się najlepszą auksyną do ukorzeniania Morus alba [PONCHIA, GoRDIMAN 1992) 
oraz Chaenomeles japonica (BACH i in. 1996]. Wyniki uzyskane w niniejszym doś
wiadczeniu potwierdzają też stymulujący wpływ światła na wydłużanie korzeni. 
Podobną zależność wykazali MONTEUUIS i BON [2000] , którzy badali ukorzenianie 
Acacia mangium. Natomiast LATKOWSKA i CHMIEL (1996] wykazali , że ciemność 
hamowała rizogenezę ch1yzantemy wielkokwiatowej in vitro. Podobne wyniki ob
serwował też SAMARTIN [1992], który uzyskał nieco lepsze ukorzenianie Camellia 
sasanqua na świetle niż w ciemności. 

Wnioski 

1. Obecność auksyn korzystnie wpływa na ukorzenianie Weigela 'Bristol Ruby' 
ex vitro. 

2. Auksyną najkorzystniej wpływającą na regeneraej.; eksplantatów Weigela 
'Bristol Ruby' in vitro jest !BA. 

3. Inkubacja eksplantatów w ciemności powoduje zwit;kszenie liczby i świeżej 
masy korzeni. 
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Streszczenie 

Badano wpływ IAA, IBA i NAA w stężeniach 1,0 i 5,0 mg·dm-3 w kombi
nacji ze światłem lub 7-dniową wstępną etiolacją na ukorzenianie Weigela 'Bristol 
Ruby' ex vitro. Pędy wykorzystane do doświadczenia uzyskano z ustabilizowanych 
kultur prowadzonych na zestalonej pożywce WPM. 

Stwierdzono, że obecność auksyn miała korzystny wpływ na procent ukorze
nionych pędów, długość korzeni oraz spowodowała zwiększenie świeżej masy ko
rzeni zarówno na świetle, jak i po inkubacji w ciemności. Więcej ukorzenionych 
mikrosadzonek i korzeni z jednego pędu uzyskano w obecności IAA lub IBA 
w stężeniu 5,0 mg·dm-3, natomiast NAA korzystniej wpływał w stężeniu 1,0 
mg·dm-3• Siedmiodniowa etiolacja wpłynęła korzystnie na zwiększenie liczby 
i świeżej masy korzeni. 

THE EFFECT OF AUXINS, LIGHT AND INITIAL ETIOLATION 
ON ROOTING OF Weigela 'BRISTOL RUBY' 

Marek Dąbski, Marzena Parzymies 
Department of Ornamental Plants, Agricultural University, Lublin 

Key words: Weigela, auxins, etiolation, in vitro, rooting 

Summary 

The influence of IAA, IBA and NAA at the concentrations of 1.0 and 5.0 
mg·dm-3 in combination with light or 7-day initial darkncss on the regeneration 
of Weigela 'Bristol Ruby' roots was investigated. The shoots used in the experi
ment were obtained from aseptically grown shoot clusters on the solified WPM 
medium. 

It was found that the number, length and fresh weight of roots increased 
on the media containing auxins in light and after bcing ctiolated for a weck. 
More rooted microcuttings and roots were obtained at a higher conccntration of 
IAA and IBA, and !ower concentration of NAA. Initial 7-day period of darkncss 
increascd the number and fresh weight of roots. 
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