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Wstęp 

Liliowce cieszą się rosnącym zainteresowaniem jako byliny ogrodowe, ze 
względu na dużą wartość dekoracyjną kwiatów oraz małe wymagania glebowe. 
Znacznie obficiej kwitną na stanowiskach słonecznych, ale także znoszą półcień. 
Liliowce to byliny o krótkich kłączach i mięsistych lub bulwkowato zgrubiałych 
korzeniach. Gatunki liliowca rozmnaża się poprzez wysiew nasion do gruntu 
zaraz po zbiorze. Natomiast odmiany można rozmnażać tylko wegetatywnie przez 
podział roślin podczas całego okresu wegetacyjnego, ale najlepsze rezultaty uzys
kuje się w sierpniu i wrześniu [BARANIECKA i in. 1980]. Ta metoda mnożenia jest 
mało wydajna dla odmian pochodzących z najnowszej hodowli, gdzie współczyn
nik rozmnażania wynosi 1-2. U tych odmian wraz z zabiegami hodowlanymi dą
żącymi do poszerzenia gamy kolorów i zmiany kształtów kwiatów, dążono do po
hamowania skłonności liliowca do rozrastania się. Doprowadziło to do zmniejsze
nia zdolności rozmnażania tych odmian. W związku z małą efektywnością trady
cyjnego mnożenia, już w latach siedemdziesiątych rozpoczęto w USA prace nad 
wykorzystaniem metody in vitro do zwiększenia wydajności rozmnażania liliowca. 
Obecnie w USA, liliowce znajdują się na czołowej pozycji bylin rozmnażanych in 
vitro i h1cznie z licznymi odmianami rodzaju Hosta stanowią zdecydowaną więk
szość całkowitej produkcji in vitro bylin w tym kraju [HARTMAN 1999]. 

Prezentowana praca ma na celu omówienie metod regeneracji i rozmnaża
nia liliowca in vitro oraz zastosowanie tej techniki w masowej produkcji oraz 
w hodowli nowych odmian. 

Gatunki botaniczne i odmiany liliowca 

Rodzaj J-lemerocallis (liliowiec) według najnowszych klasyfikacji znajduje się 
w rodzinie J-lemerocallidaceae (liliowcowate) (MEEROW i in. 1999]. Wcześniej nale
żał do rodziny Liliaceae (liliowatych) i jeszcze obecnie jest do niej zaliczany przez 
niektórych autorów (BRYAN 2002]. W obrębie rodzaju znajduje się około 20 gatun-

1 Praca dofinansowana ze środków projektu badawczego nr PBZ-MIN-007/P04/2003. 
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ków naturalnie występujących we wschodniej i południowo-wschodniej Azji (Ja
ponia, Chiny, Korca) oraz w południowej Europie. Liliowce jako rośliny ozdobne 
i użytkowe były znane w Chinach przed tysiącem lat, gdzie spożywano je jako 
warzywo oraz stosowano w lecznictwie. Pierwsze gatunki dzikie liliowca zostały 
sprowadzone do Europy najprawdopodobniej w XVI wicku. Najbardziej znane 
gatunki, uprawiane w naszej strefie klimatycznej jako byliny ogrodowe to: lleme
rocallis fu/va (L. rdzawy), Hemerocallis citrina (L. cytrynowy) oraz Hemerocallis X 

hybrida (L. ogrodowy). Ten ostatni obejmuje odmiany pochodzenia mieszańco
wego otrzymane w wyniku krzyżowania wielu gatunków. Do mniej znanych i rza
dkich należą: H. altissima, H. auranti.aca, H. darrowiana, Il. dumortieri (syn. 
Jl. rutilans) Il. esculenta, H. exaltata H. fiava (syn. H. lilio-asphodelus lub Il. lu
tea), H. forrestii, H. graminea, ff. hakunensis (syn. Jl. micrantha), ff. middendorffii, 
H. minor, H. multiflora, H. nana, H. X ochroleuca, H. pedicellata, li. plicata, 
Jl. taeanensis, li. thunbergii ( syn. H. core ana), H. yezoensis [ BARANIECKA i in. 1980; 

MARCINKOWSKI 1991; BRYAN 2002]. Dzięki pracom hodowlanym, obok tradycyjnych 
kolorów kwiatów - barwy żółtej i pomarańczowej, pojawiły się odmiany o szero
kiej gamie barw: białe, różowe, czerwone, purpurowe, prawic czarne itp. a także 
odmiany o kwiatach dwubarwnych. W wyniku prac hodowlanych uzyskano rośliny 
o bardzo dużych kwiatach charakteryzujących się długimi i wąskimi płatkami -
średnica kwiatów wynosi do 40 cm (potocznie kwiaty takie nazywa się pająkami) 
oraz kwiaty miniatury o średnicy około 2 cm, a także odmiany o kwiatach pod
wójnych. Najwyższe liliowce osiągają wysokość 180 cm (pędy kwiatostanowe), 
natomiast najmniejsze dorastają jedynie do wysokości 15 cm. Obecnie na rynkach 
świata, a głównie w USA, rozpowszechnione są tysiące różnorodnych odmian. Od 
roku 1947 amerykańskie towarzystwo miłośników liliowców (American Hamero
callis Society) zarejestrowało więcej niż 40 OOO odmian (ToMKINS i in . 2001; BRYA]'; 

2002). Istnieje również europejskie stowarzyszenie hodowców i miłośników lilio
wca (Hemerocallis Europea), które przyczynia się do rozpowszechniania nowych 
odmian tego gatunku w krajach europejskich. Opisy niektórych odmian polskiej 
hodowli znajdują się w biuletynach wydawanych przez to stowarzyszenie. W na
szej strefie klimatycznej uprawiane są odmiany liliowców przechodzące stadium 
spoczynku podczas zimy. U liliowców tych dochodzi do zahamowania wzrostu 
jesienią, zrzucają one liście na okres zimy i tworzą pąki spoczynkowe. Z pąków 
tych wiosną wznawiają wzrost. Liliowce przechodzące okres spoczynku nic rosną 
dobrze w ciepłym klimacie i podczas bardzo upalnego lata także zasychają u nich 
liście i prawdopodobnie wchodzą w spoczynek. Inną grupę stanowią liliowce zi
mozielone, u których liście pozostają na roślinie przez cały rok i nic wytwarzaj~, 
one pąków spoczynkowych. Liliowce te uprawiane są w ciepłych strefach klima
tycznych (intensywna hodowla nowych odmian i uprawa na Florydzie), gdzie liś

cie są zielone także w okresie zimy. Wyhodowano także odmiany o charakterze 
pośrednim. Liliowce te zachowują zimozielone liście, kiedy rosną w rejonach 
o ciepłym klimacie, natomiast zrzucają liście i tworzą pąki spoczynkowe podczas 
uprawy w rejonach o mroźnych zimach [BRYAN 2002]. 

Regeneracja in vitro eksplantatów pierwotnych 

W pracach badawczych dotyczących zdolności regeneracyjnych liliowca in 
vitro, jako eksplantaty inicjalne, izolowano: płatki kwiatów, fragmenty pąków 
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kwiatowych, różne części kwiatostanu, wierzchołki pędu i fragmenty kłącza 
[CHEN, HOLDEN 1972; HEUSER i APPS 1976; MEYER 1976; GRIESBACH 1989; POUNDERS, 
GARTON 1996; Su i in. 1999; LEMAŃSKA i in. 2001]. Regeneracja pędów przybyszowych 
przebiegała drogą pośrednią, przy udziale kalusa. Na izolowanych fragmentach 
kwiatostanów tworzył się kalus pod wpływem kinetyny i 2,4-D lub NAA (HEUSER, 

APPS 1976; MEYER 1976]. Następnie z kalusa powstawały pędy przybyszowe na po
żywkach zawierających niższe, niż w stadium inicjalnym, stężenie kinetyny i auk
syny. POUNDERS i GARTON (1996] uzyskali większą wydajność regeneracji pędów 
przybyszowych, w przypadku zastosowania tidiazuronu 2,2 mg·dm-3 łącznie 

z NAA 1,0 mg·dm-3• Znacznie rzadziej do zapoczątkowania kultur liliowca wyko
rzystywano wierzchołki pędów lub fragmenty kłącza, które wykładano na pożywkę 
zawierającą kinetynę i 2,4-D (GRIESBACH 1989], BAP i 2,4-D [Su i in. 1999] lub na 
pożywkę z mieszaniną cytokinin - 2il~ kinetyka, BAP po 2,0 mg·dm-3 i TDZ 
0,01 mg·dm-3 (LEMAŃSKA, GABRYSZEWSKA 1999]. U podstawy izolowanych wierz
chołków pc;dów lub z fragmentów kłącza powstawał twardy żółty kalus, który na
stc;pnie przenoszono na świeże pożywki. GRIESBACH [1989] prowadził namnażanie 

kalusa w kulturach płynnych, które następnie przenosił na pożywki zestalone aga
rem zawierające llAP i NAA. W ciągu 6 miesięcy od przeniesienia komórek za
wiesiny powstawały zawiązki pędów przybyszowych. Ten sposób regeneracji był 
zbyt skomplikowany, długi i mało wydajny, aby można było stosować go w warun
kach produkcyjnych. Znacznie prostszą i bardziej wydajną metodą jest regenera
cja kalusa i równocześnie pędów przybyszowych u podstawy izolowanych wierz
chołków pędów w obecności mieszaniny cytokinin [LEMAŃSKA, GABRYSZEWSKA 
1999]. 

Prowadzono również prace nad regeneracją roślin liliowca w kulturach za
wiesin komórkowych i protoplastów (KRIKORIAN, KANN 1981; LING, SAUVE 1995, 

1999; SAITO, NAKANO 2000, 2001] oraz metodą somatycznej embriogenezy [SMITH, 

KRIKORIAN 1991; CARTER, DHIR 1998, 1999]. W przypadku obydwu metod 
otrzymano zregenerowane rośliny liliowca. Uzyskane zarodki somatyczne prze
kształcały się w rośliny w około 80% [SMITII, KRIKORIAN 1991 ]. Pomimo pozytyw
nych wyników, te sposoby rozmnażania nie są jeszcze stosowane w produkcji na 
skalę masową . Dalsze badania mają na celu optymalizację warunków regeneracji 
protoplastów i rozwoju zarodków somatycznych, jak również ich kiełkowania in 
vitro. 

Metody rozmnażania liliowca in vitro stosowane w hodowli 
i w produkcji na skalę masową 

Odmiany liliowca od wiciu lat rozmnażane są in vitro na skalę masową przy 
pomocy standardowej metody, której podstawy opracował MEYER (1976]. Metoda 
ta głównie stosowana jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie liliowce cieszą się naj
większą popularnością. Składa się ona z 3 etapów: I - powstawanie kalusa na 
eksplantatach inicjalnych pąkach kwiatowych pod wpływem 

10,0 mg NAA·dm-3 i kinetyny 1,0 mg·dm-3 na pożywce podstawowej wg MS, sa
charoza 60,0 g·dm-3; II - tworzenie się pędów przybyszowych z kalusa na pożywce 
MS zawierającej NM 0,5 mg·dm-3 i kinetynę 0,1 mg·dm-3, sacharoza 80 mg·dm-3; 

III - ukorzenianie pędów na pożywce ½ MS i IBA 4,0 mg·dm-3, sacharoza 
20,0 g·dm-3• We wszystkich etapach stosowany jest w pożywce hydrolizat kazeiny 
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w stężeniu 1,0 g·dm-3, a w etapie powstawania pędów także dodawany jest siar
czan adeniny 80,0 mg·dm-3• Metoda ta stosowana jest także w hodowli do otrzy
mywania tetraploidów. Dodatkowo wprowadza się etap IV, podczas którego ze
społy namnożonych małych pędów przenosi się na pożywkę MS zawierającą kol
chicynę 25,0 mg·dm-3 oraz 0,5 mg NAA·dm-3 i kinetynę 0,1 mg·dm-3. Pozostałe 

składniki pożywki takie same jak w etapie Il. Po 3-4 dniach zespoły pędów po
nownie przenosi się na pożywkę stosowaną podczas powstawania i namnażania 
pędów ( etap Il). 

W metodzie opracowanej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w eta
pie I wykorzystywano różne rodzaje eksplantatów inicjalnych: wierzchołki pędów, 
fragmenty pąków kwiatowych oraz inne części kwiatostanu [GABRYSZEWSKA i in. 
1999; LEMAŃSKA, GABRYSZEWSKA 1999; LEMAŃSKA i in. 2001 ]. W związku z tym stoso
wano różne regulatory wzrostu podczas inicjowania kultury. W prqpadku izolacji 
pąków wierzchołkowych, eksplantaty wyjściowe umieszczano na pożywce MS za
wierającej 2,0 mg BAP·dm-3 + kinetynę 2,0 mg·dm-3 + 2,0 mg 2iP·dm-3 + 
0,03 mg TDZ·dm-3, adeninę 80,0 mg·dm-3 i sacharozę 40,0 g·dm-3• Podczas tego 
etapu u podstawy eksplantatu powstawał kalus oraz równocześnie tworzyły się 
pędy przybyszowe, które następnie namnażano wielokrotnie (etap Il) na pożywce 
o takim samym składzie. Zastosowanie TDZ w pożywce znacznie przyspieszało 
regenerację oraz zwiększało wydajność mnożenia. Natomiast izolowane pąki 

kwiatowe, ich części lub inne fragmenty kwiatostanu umieszczano na pożywce 
MS zawierającej 5,0 mg BAP·dm-3 i 10 mg NAA·dm-3 w celu powstania kalusa 
( etap I). Uzyskany kalus oraz zawiązki pędów przybyszowych przenoszono na 
pożywkę do mnożenia pędów zawierającą 2,0 mg BAP·dm-3 + kinetynę 

2,0 mg·dm-3 + 2,0 mg 2iP·dm-3 + 0,03 mg TDZ·dm-3, adeninę 80,0 mg·dm-3 

i sacharozę 40,0 g·dm-3• (etap II). Do ukorzenienia pędów stosowano pożywkę 
MS zawierającą 1,0 mg IBA-dm-3 oraz sacharozę 40,0 g·dm-3 [LEMAŃSKA, GABRY

SZEWSKA 2000]. Metoda ta jest stosowana do mnożenia odmian liliowca na skalę 
produkcyjną a także w pracach hodowlanych do rozmnafania pojedynków oraz 
materiału roślinnego wykorzystywanego do dalszej hodowli. 

Czynniki hormonalne i środowiskowe 
w regulacji wzrostu liliowca in vitro 

Podczas rozmnażania in vitro odmian uprawianych w umiarkowanej strefie 
klimatycznej (forma przechodząca stadium spoczynku) obserwuje się zahamowa
nie wzrostu i zasychanie liści, szczególnie na pędzie głównym. Także nasiona li
liowców potrzebują traktowania niską temperaturą w celu przerwania spoczynku 
[GRIESBACH 1956]. Również sadzonki pochodzące z rozmnażania in vitro, wchodzi
ły w spoczynek w trakcie uprawy w szklarni w warunkach optymalnych dla wzro
stu tych roślin. Wstępne obserwacje przeprowadzone na kilkunastu klonach i od
mianach liliowca rozmnażanych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, wyka
zały zróżnicowany okres spoczynku dla poszczególnych genotypów. Niektóre z 
nich tylko częściowo traciły liście i po krótkim okresie zahamowania wzrostu, 
znów rozpoczynały wegetację. U większości genotypów obserwowano całkowite 
zahamowanie wzrostu, zasychanie wszystkich liści i tworzenie się pąków spoczyn
kowych [dane nie publikowane, E. GABRYSZEWSKA]. Zastosowanie lluridonu, inhibi-
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tora biosyntezy ABA, podczas wzrostu liliowca 'Stella d'Oro' in vitro stymulowało 
wyrastanie liści i wzrost świeżej masy pędu w porównaniu z kontrolą (pożywka 
bez regulatorów wzrostu), natomiast nie wpływało na zwiększenie liczby pędów 
(LEMAŃSKA, GABRYSZEWSKA 2002]. Podobne działanie wykazywała giberelina 
(GA3), która korqstnie oddziaływała na liczbę wyrastających liści i ich wzrost 
wydłużeniowy, ale nie miała wpływu na różnicowanie pędów. Zastosowanie pak
lobutrazolu (PAC) 1,0 mg·dm-3, inhibitora biosyntezy giberelin, spowodowało 
zwiększenie współczynnika z 2,5-2,6 na pożywce kontrolnej do 3,2-3,3. Jednak 
korzystne działanie paklobutrazolu stwierdzono tylko u pędów stale mnożonych w 
temperatur1.c 20°C i 25°C (dane niepublikowane, E. GABRYSZEWSKA i U. LEMAŃSKA) . 

U pędów chłodzonych ( +4°C) paklobutrazol nie stymulował namnażania. Obser
wowano również następcze działanie paklobutrazolu. W kalusie powstałym 

w obecności PAC tworzyły się liczne centra merystematyczne, które rozwijały się 
w pędy po przeniesieniu na pożywkę zawierającą mieszaninę cytokinin [LEMAŃSKA 
i in. 1997]. Chłodzenie pędów liliowca przez okres 4-16 tygodni ( +4°C) zwiększa
ło współczynnik namnażania podczas późniejszego mnożenia w obecności cytoki
nin. Większy współczynnik namnażania uzyskano u kultur mnożonych w tempera
turze 25°C niż w temperaturze 20°C. Pędy o najlepszej jakości i stosunkowo 
dobrym współczynniku (około 4 pędów) uzyskano po mnożeniu pędów w pasa
żach 8-tygodniowych w temperaturze 25°C. Wraz z wydłużaniem pasażu do 16 ty
godni współczynnik zwiększał się (średnio wynosił 7 pędów), ale dochodziło do 
zasychania liści i pędy starzały się. Równocześnie mogło dochodzić do indukcji 
spoczynku [dane nic publikowane, ELEONORA GABRYSZEWSKA). Dotychczas przepro
wadzone doświadczenia i obserwacje morfologiczne liliowców wskazują, że rośliny 
te mogą wchodzić w spoczynek podczas mnożenia in vitro, jak również w trakcie 
dalszego wzrostu w szklarni. Świadczy o tym zwiększenie współczynnika namnaża
nia i przywrócenie normalnego wzrostu pędów po chłodzeniu oraz wyrastanie 
nowych liści u kultur rosnących w obecności gibereliny lub fluridonu. 

Stabilność genetyczna liliowca rozmnażanego in vitro 

Opinie na temat stosowania metody in vitro w produkcji liliowca są podzie
lone, ponieważ podczas rozmnażania poprzez kalus i pędy przybyszowe, a także 
w kulturach protoplastów i zarodków somatycznych istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się zmienności. Autorzy kilku publikacji naukowych oraz niektórzy 
hodowcy i ogrodnicy uważają, że liliowiec jest rośliną bardzo stabilną w kulturach 
tkankowych i podczas mnożenia nic dochodzi do trwałej zmienności lub pojawia 
się ona sporadycznie (CHEN, HOLDEN 1972; APPS, HEUSER 1975; HEUSER, APPS 1976; 

MEYER 1976; KRJKORIAN i in. 1981; GRJESBACH 1989]. Stwierdzenia te opierają się na 
obserwacji fenotypu roślin lub na analizie genotypu niektórych odmian liliowca 
rozmnażanych in vitro. CHEN i HoLDEN (1972) nic obscJWowali żadnych zmian 
w liczbie chromosomów w komórkach kalusa ani w korzeniach roślin zregenero
wanych z płatków kwiatowych. Także KRIKORIAN i in. [1981] przy stosowaniu 
metod cytologicznych nic stwierdzili różnic pomiędzy kariotypem komórek wierz
chołka korzeni z roślin liliowca odmiany 'Autumn Blaze' rozmnażanych in vitro 
a kariotypem roślin matecznych, z których pobierano eksplantaty inicjalne. Rośli
ny te były również identyczne fenotypowo, co wykazano na 200 roślinach i na 
27 tys. kwiatów pochodzących z mikrorozmnażania. Również obseJWacje prze-
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prowadzone na tetraploidalnych odmianach liliowca 'Roy's Yellow', 'Chicago 
Sunrise' i 'Chicago Royal' rozmnażanych in vitro wskazywały na zgodność feno
typową (kolor i kształt kwiatów) z roślinami matecznymi, chociaż niektóre kwiaty 
były mniejsze niż u roślin matecznych [MEYER 1976]. W przypadku diploidalnej 
odmiany liliowca 'Chipper Cherry' oceniono tylko zgodność fenotypową w fazie 
wegetatywnej (kształt i barwa liści), co nie jest wystarczające i miarodajne, po
nieważ o walorach dekoracyjnych liliowca decydują głównie kwiaty [APPS, HEUSER 
1975; HEUSER, APPS 1976]. Pomimo dużej stabilności genetycznej liliowca in vitro, 
podczas intensywnego mnożenia diploidalnej odmiany 'Eenie Weenie' wyselek
cjonowano dwa karłowe warianty tej odmiany [GRIESBECH 1989]. Jeden z nich 
charakteryzował się małymi licznymi pędami i posiadał około 25 aktywnie rosną

cych wierzchołków pędów, jednak podczas dalszego mnożenia wariant odzyskał 
cechy odmiany. Drugi wariant zachował charakterystyczny pokrój karłowy, krót
sze kwiatostany i mniejsze kwiaty. W trakcie dalszego mnożenia, przez 2 lata me
todami tradycyjnymi, karłowy mutant był stabilny. Posiadał on normalną liczbę 
chromosomów (2n=2 x=22). Wstępne obserwacje dotyczące zmian fenotypowych 
u liliowców rozmnażanych in vitro w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa i ros
nących w Gospodarstwie Ogrodniczym hodowcy - Artura .Jasińskiego, prowadzo
no na 20 klonach hodowlanych. Rośliny zakwitły po 2 latach od posadzenia 
w gruncie, a po 3 latach od momentu zapoczątkowania kultury. Poszczególne po
jedynki hodowlane lub odmiany rozmnożono w ilości 100-500 sztuk, a całkowita 
ilość posadzonych mikrosadzonek wynosiła około 10 OOO sztuk. Ogólnie można 
stwierdzić, że rośliny pochodzące z rozmnażania in vitro zgodne są fenotypowo 
z roślinami matecznymi. Dotychczas obserwowane zmiany to nieco mniej intensy
wne zabarwienie kwiatów u roślin mnożonych in vitro w porównaniu z roślinami 
wyjściowymi. Dotyczy to jednak tylko odmian liliowców o ciemnych kolorach. 
Także liczba płatków w kwiatach jest czasami zmienna i zamiast 6 płatków, wy
stępują 4, 5 lub 8 płatków. W przypadku jednej z odmian, charakteryzującej się 
bardzo wysoką płodnością (98% ), po rozmnożeniu in vitro stwierdzono ograniczo
ną płodność - na poziomic około 50%. U odmiany o prawic czarnych kwiatach, 
pojawił się jeden kwiat o barwic białej, natomiast drugi kwiat w połowic biały, 
a w drugiej połowie czarny. Obserwowano również zmiany w zabarwieniu liści -
u odmiany o liściach zielonych, po rozmnożeniu in vitro, uzyskano rośliny z liśćmi 
zawierającymi paski białe lub żółte. Biorąc pod uwagę dużą ilość materiału roś

linnego, w której dokonano oceny, zmiany te mają charakter sporadyczny [dane 
niepublikowane A. JASIŃSKI i E. GABRYSZEWSKA]. Również w warunkach produkcyj
nego rozmnażania liliowców in vitro, mutanty zdarzają się bardzo rzadko (I-IAIU

MAN, przekaz słowny cyt. za GRIESI3ACH 1989]. 
Zmienność pojawia się częściej w kulturach protoplastów, komórek i zarod

ków somatycznych, natomiast znacznie rzadziej występuje w rozmnażaniu in vitro 
przez pąki boczne [KARP 1995]. Podczas rozmnażania in vitro niejednorodnych 
genetycznie odmian liliowca (np. cytochimer peryklinalnych czy sektorialnych) 
poprzez kalus i pęd przybyszowe, kultury protoplastów czy zarodki somatyczne 
może dojść do regeneracji z różnych warstw: L 1, L 2 lub L 3 i w konsekwencji 
do segregacji genotypów. W zależności od tego, z komórek której warstwy nastą
piła regeneracja, uzyskane w wyniku mnożenia rośliny mogą być diploidalne lub 
tetraploidalne. Z tego względu rozmnażanie poprzez kalus i pędy przybyszowe 
można stosować tylko w przypadku roślin liliowca, które są kompletnymi diplo
idami lub ustabilizowanymi tetraploidami. 
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Słowa kluczowe: liliowiec, rozmnażanie in vitro, regulatory wzrostu, stabilność 
genetyczna 

Streszczenie 

Odmiany liliowca można rozmnażać tylko wegetatywnie przez podział roś
lin. Ta metoda mnożenia jest mało wydajna, szczególnie dla odmian pochodzą
cych z najnowszej hodowli. Z tego względu, od wielu lat prowadzone są prace 
nad zastosowaniem rozmnażania in vitro w produkcji na skalą masową oraz w ho
dowli nowych odmian. 

W niniejszej pracy zawarto przegląd literatury dotyczący zdolności regene
racyjnych eksplantatów pierwotnych izolowanych z różnych organów liliowca. 
Omówiono rolę egzogennych regulatorów wzrostu oraz czynników środowiska 
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w regulacji wzrostu liliowca in vitro. Przedstawiono metody rozmnażania in vitro 
oraz ich zastosowanie w hodowli i produkcji ogrodniczej liliowca. Zwrócono 
uwagą na problem stabilności genetycznej roślin liliowca pochodzących z rozmna
żania in vitro. 

In vitro PROPAGATION METHODS OF DAYLILY 
(Hemerocallis spp.) 

Eleonora Gabryszewska, Agnieszka Wojtania 
Plant Tissuc Culture Laboratory, 

Rcscarch Institute of Pomology and Floriculturc, Skierniewice 

Key words: daylily, propagation in vitro, growth regulators, gcnctic stability 

Summary 

Daylily cultivars arc propagated by rhizome division. Howevcr, the conven
tional propagation is too slow for a large production and brccding, and therefore 
in vitro mcthods wcre dcveloped and uscd. The regeneration ability of different 
organs of daylily plants is rcported in this rcvicw. The role of exogcnous plant 
growth rcgulators and environmcntal factors in the growth and development of 
daylily in vitro is also prcscnted. The paper discusses the application of in vitro 
propagation mcthods in a horticultural production and brccding and shows the 
problem of gcnctic stability of in vitro propagated daylily plants. 
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