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Rozmna Ŝanie pelargonii in vitro  w produkcji i hodowli ro ślin
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W proponowanej metodzie, rozmna-
Ŝania pelargonii in vitro, inicjacja kultur
następuje przez bezpośrednią regene-
rację pędów z pąków wierzchołkowych
i kątowych. Długotrwałe namnaŜanie
pędów uzyskuje się w obecności meta-
topoliny, która zastąpiła tradycyjnie
stosowane cytokininy, głównie BAP.
W zaleŜności od genotypu współ-
czynnik mnoŜenia pędów wynosi
2,7-4,9. Pędy z powodzeniem ukorze-
niają się w obecności IBA, a następnie
aklimatyzują w warunkach szklarnio-
wych.

Zaproponowana metoda pozwala na
tworzenie pędów bez obecności tkanki
kalusowej oraz mnoŜenie pędów,
głównie przez stymulację wzrostu

pędów bocznych. Zastosowanie meta-
topoliny daje moŜliwość wzrostu
w warunkach in vitro odmian opornie
regenerujących i długotrwałe utrzymanie
ich zdolności do organogenezy.
Opóźnia równieŜ starzenie pędów,
które jest powaŜnym utrudnieniem
podczas wzrostu pelargonii in vitro.
W porównaniu z innymi cytokininami,
meta-topolina wykazuje korzystne
działanie w rozmnaŜaniu zarówno
odmian Pelargonium × hortorum, jak
i Pelargonium × hederaefolium. Jej
zastosowanie pozwoliło na przezwy-
cięŜenie głównych problemów towarzy-
szących rozmnaŜanianiu pelargonii
in vitro.



Etapy rozmna Ŝania pelargonii in vitro

Stadium inicjalne          NamnaŜanie pędów               Ukorzenianie pędów

Innowacyjno ść wdro Ŝenia

Innowacyjność metody polega na jej uniwersalności w stosunku do wielu genotypów
pelargonii. Metoda, w której regeneracja pędów z pąków wierzchołkowych i kątowych
następuje bez pośrednictwa tkanki kalusowej a następnie uzyskiwane jest efektywne
i długotrwałe namnaŜanie pędów, z powodzeniem moŜe być wykorzystywana w podukcji
materiału rozmnoŜeniowego oraz w pracach hodowlanych.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdro Ŝeniowa

gospodarstwa ogrodnicze, labolatoria in vitro, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
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