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The aim of the present research was the assessment of efficiency of
micropropagation system for selected species that belong to Asteraceae family,
as well as analysis of morphological traits and plantlets ability to flower. The experimental material were shoot tips isolated from 7-day-old seedlings of
Leontopodium alpinum, Senecio macrophyllus, Carlina acaulis, and Cirsium
pannonicum. The shoot tips were transferred on the medium supplemented with
BA (1 mg.dm-3), and NAA (0,1 mg.dm-3). The obtained shoots were transferred
onto fresh medium with the same combination of growth regulator (3 subcultures). The shoots with 4 or more leaves were rooted on the half-strength MS
medium without growth regulators for 4 weeks. The plantlets were acclimatized to ex vitro conditions and planted to the field. The analysis of flowering
ability, leaves and flower morphology, and survival level were the objectives of
the study. The plantlets were acclimatized in a greenhouse and planted to the
field condition.
From 10 seeds of initial material one can obtain 24 278 plants of
Leontopodium alpinum, 1507 of Carlina acaulis, 1261 of Senecio macrophyllus, and
37 of Cirsium pannonicum taking into consideration the percentage of seed germination, proliferation rate in three subcultures, frequency of microshoots
rooting and survival rate during acclimatization. The regenerated plants demonstrated traits of donor plants and were able to flower and produce viable seeds.
Key words:
micropropagation, Leontopodium alpinum, Senecio macrophyllus, Carlina
acaulis, Cirsium pannonicum.
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1. Wstêp
Mikropropagacja w kulturach in vitro gatunków chronionych jest jedn¹ ze strategii aktywnej ochrony gatunkowej ex situ. W przypadku gatunków zagro¿onych wyginiêciem, przy drastycznie zmniejszaj¹cej siê liczbie ich stanowisk, regeneracja
w kulturach in vitro jest mo¿liwym sposobem zabezpieczenia puli genowej tych gatunków.
Mikropropagacja w warunkach in vitro przebiega w kilku etapach: 1) wyprowadzenie sterylnej kultury, 2) namna¿anie, 3) ukorzenianie pêdów i aklimatyzacja do
warunków ex vitro. Namna¿anie pêdów zale¿y od warunków kultury, a przede
wszystkim od rodzaju i wzajemnych proporcji regulatorów wzrostu. Obecnoœæ cytokinin i auksyn w po¿ywce w odpowiednich proporcjach ukierunkowuje rozwój eksplantatów na powstawanie kalusa i ró¿nicowanie p¹ków przybyszowych w jego obrêbie lub bezpoœrednio z tkanek eksplantatu pierwotnego. Natomiast w kulturach
p¹ków bocznych obecnoœæ cytokinin w pod³o¿u (w stê¿eniu przewy¿szaj¹cym auksyny) hamuje dominacjê wierzcho³kow¹, co powoduje rozwój p¹ków pachwinowych
i tworzenie nowych pêdów (1,2). Zastosowanie wysokich stê¿eñ regulatorów wzrostu oraz warunki kultury in vitro takie jak du¿a wilgotnoœæ, czy rodzaj naczyñ mog¹
wywo³ywaæ zaburzenia morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne regeneratów,
zw³aszcza uzyskanych na drodze regeneracji poœredniej, poprzez kalus (3). Mo¿liwoœæ praktycznego wykorzystania roœlin uzyskanych w kulturach in vitro zale¿y od
tego czy powielaj¹ cechy roœlin matecznych oraz czy s¹ zdolne do kwitnienia
i zawi¹zywania owoców. Du¿¹ stabilnoœæ genetyczn¹ zapewniaj¹ kultury p¹ków
bocznych i dlatego s¹ z powodzeniem stosowanie do masowego rozmna¿ania wielu
gatunków ozdobnych i sadowniczych, np. gerber (4), truskawek (5), malin (6), wiœni
(7), czy jab³oni (8).
Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena wydajnoœci systemu regeneracyjnego opracowanego dla wybranych gatunków nale¿¹cych do rodziny Asteraceae oraz
analiza cech morfologicznych i zdolnoœci do kwitnienia uzyskanych regeneratów.

2. Materia³y i metody
Jako eksplantaty inicjalne zastosowano wierzcho³ki wzrostu pêdów izolowane
z 7-dniowych siewek Leontopodium alpinum, Senecio macrophyllus, Carlina acaulis oraz
Cirsium pannonicum, gatunków nale¿¹cych do rodziny Asteraceae.
Nasiona uzyskano z kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, a nasiona L. alpinum i C. acaulis dodatkowo z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Alpine Botanical Garden w Rezia (W³ochy). Nasiona poddano dezynfekcji w 70% (v/v) EtOH przez 30 s, a nastêpnie 20% (v/v) NaOCl
(Domestos) przez 20 min, po czym p³ukano steryln¹ wod¹ destylowan¹. Wysterylizowane powierzchniowo nasiona kie³kowa³y na zmodyfikowanej po¿ywce MS (9)
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z dodatkiem kwasu giberelinowego (GA3) w stê¿eniu 1 mg.dm-3 i zestalonej 0,7%
(w/v) agarem. Do zainicjowania kultury wyk³adano po 100 nasion dla ka¿dego gatunku. Wierzcho³ki wzrostu siewek wyk³adano na po¿ywkê MS uzupe³nion¹ benzyloaminopurynê (BA) w stê¿eniu 1 mg · dm-3 i kwasem a-naftalenooctowym (NAA)
w stê¿eniu 0,1 mg · dm-3, pH po¿ywki doprowadzono do 5,7 przed autoklawowaniem. Kulturê prowadzono przez 4 tygodnie w temperaturze 26 ± 1°C na ci¹g³ym
œwietle o natê¿eniu 40 mM · m-2 · s-1. Rozwijaj¹ce siê pêdy odcinano i pasa¿owano
na œwie¿¹ po¿ywkê o takim samym sk³adzie (trzy czterotygodniowe cykle). W ka¿dym cyklu namna¿ania pêdów dokonano oceny zdolnoœci morfogenetycznej eksplantatów, analizowano liczbê eksplantatów zdolnych do rozwoju p¹ków bocznych
(wyra¿on¹ w %) oraz liczbê pêdów na eksplantat (wskaŸnik namna¿ania). Uzyskane
w ostatnim pasa¿u pêdy, posiadaj¹ce co najmniej 4 liœcie przenoszono na po¿ywkê
ukorzeniaj¹c¹ pozbawion¹ regulatorów wzrostu i ze zmniejszonym do po³owy stê¿eniem soli (1/2 MS) w porównaniu do po¿ywki standardowej (9). Po 4 tygodniach
hodowli ukorzenione pêdy przenoszono do warunków ex vitro. Regeneranty posadzono w doniczkach wype³nionych steryln¹ mieszanin¹ wermikulitu i piasku (1:1, v/v)
i aklimatyzowano przez 2 tygodnie w fitotronie, a nastêpnie przesadzono do doniczek wype³nionych ziemi¹ z poletka doœwiadczalnego. Uprawê prowadzono w szklarni przez 4 tygodnie, po tym czasie roœliny przeniesiono do gruntu. W pierwszym
roku wzrostu w gruncie oceniono prze¿ywalnoœci roœlin (wyra¿on¹ w %), ich pokrój
i morfologiê liœci oraz zdolnoœæ do kwitnienia i budowê kwiatostanów. Doœwiadczenia przeprowadzono trzykrotnie, 30 eksplantów/pêdów stanowi³o ka¿dy wariant
doœwiadczenia. Wydajnoœæ systemów regeneracyjnych obliczono na podstawie uzyskanych parametrów uwzglêdniaj¹c si³ê kie³kowania nasion, liczbê eksplantatów
zdolnych do rozwoju p¹ków, wskaŸnik namna¿ania w 3 kolejnych pasa¿ach, frekwencjê ukorzeniania mikropêdów oraz prze¿ywalnoœæ roœlin podczas aklimatyzacji
w przeliczeniu na 10 nasion (materia³ inicjalny).

3. Wyniki i dyskusja
Nasiona Leontopodium alpinum, Carlina acaulis, Senecio macrophyllus oraz Cirsium
pannonicum kie³kowa³y na po¿ywce MS wzbogaconych w GA3 (1 mg · dm-3). Si³a
kie³kowania dla 3 pierwszych gatunków by³a wysoka i waha³a siê w granicach
82-98% (tab.), natomiast w przypadku C. pannonicum jedynie 44% nasion kie³kowa³o,
co znacz¹co wp³ywa³o na liczbê uzyskanych roœlin podczas mikropropagacji.
Rozwój pêdów pachwinowych stwierdzono na 100% eksplantatów pierwotnych
L. alpinum, C. acaulis i S. macrophyllus, natomiast w przypadku C. pannonicum odsetek
ten wynosi³ 84,5. WskaŸnik namna¿ania dla poszczególnych gatunków wynosi³:
13,6 dla L. alpinum (fot.1a1), 7,5 dla C. acaulis (fot. 1b1), 8,3 dla S. macrophyllus (fot.
1c1), a dla C. pannonicum jedynie 1,9 pêdów na eksplantat (fot. 1d1, tab.). Po przeniesieniu uzyskanych pêdów na po¿ywki o tym samym sk³adzie (p2 i p3), uzyskano, naj204
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Fot. 1. Mikrorozmna¿anie wybranych gatunków Asteraceae. (a1-d1) pêdy rozwijaj¹ce siê na wierzcho³kach wzrostu na po¿ywce zawieraj¹cej BA [1 mg · dm-3] i NAA [0,1 mg · dm-3]: (a1) Leontopodium alpinum,
(b1) Carlina acaulis, (c1) Senecio macrophyllus, (d1) Cirsium pannonicum i (a2-d2) kwitn¹ce regeneranty: (a2)
Leontopodium alpinum, (b2) Carlina acaulis, (c1) Senecio macrophyllus, (d1) Cirsium pannonicum.

wy¿szy wskaŸnik namna¿ania dla L. alpinum, który wynosi³ odpowiednio 15,1 i 21,0
(tab. 1), natomiast najni¿sz¹ efektywnoœæ namna¿ania pêdów obserwowano dla C.
pannonicum, gdzie liczba pêdów na eksplantat dla kolejnych dwóch pasa¿y wynosi³y
3,0 i 2,1 (tab.). WskaŸnik namna¿ania pêdów uzyskany w kolejnych cyklach dla gatunków u¿ytych w badaniach mia³ podstawowe znaczenie dla wydajnoœci systemów
regeneracyjnych i by³ porównywalny do wskaŸników uzyskanych dla innych gatunków z rodziny Asteraceae rozmna¿anych w kulturach wierzcho³ków wzrostu lub
p¹ków bocznych. Stosuj¹c po¿ywki wzbogacone w BA uzyskano 16 pêdów/eksplantat dla Artemisia vulgaris (10), a dla Saussurea lappa wskaŸnik namna¿ania wynosi³ 15
(11). W przypadku Centaurea repesteis (12) i Santolina canescens (13) liczba pêdów nie
przekracza³a 10 na eksplantat. Natomiast dla Achillea filipendulina (14), czy Arnica
montana (15) uzyskano stosunkowo niski wskaŸnik namna¿ania, odpowiednio 3,7
i 1,4 pêdu/eksplantat. We wczeœniejszych badaniach nad regeneracj¹ C. acaulis
i L. alpinum stwierdzono, ¿e eksplantaty liœcieniowe i hypokotylowe wykazywa³y
tak¿e zdolnoœci morfogenetyczne, jednak efektywnoœæ organogenezy pêdów by³a
niska (16,17).
Obecnoœæ BA w po¿ywce wp³ywa³a hamuj¹co na wzrost pêdu i rozwój blaszki liœciowej w porównaniu do pêdów rozwijaj¹cych siê na MS bez regulatorów wzrostu.
Ponadto, obserwowano wystêpowanie szklistoœci liœci, jednak dotyczy³o ono mniej
206
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Fot. 2. Odciête pêdy Leontopodium alpinum (a) i Carlina acaulis (b) uzyskane podczas mikrorozmna¿ania. (a1-b1) liœcie z kutnerem, (a2-b2) liœcie bez kutneru (bar = 1cm).

ni¿ 1% pêdów. W przypadku L. alpinum i C. acaulis oprócz pêdów z typowo wykszta³conymi liœæmi (fot. 2 a1 i b1), obserwowano pêdy o liœciach pozbawionych
w³osków kutnerowych charakterystycznych dla tych gatunków (fot. 2 a2 i b2), co obserwowano ju¿ wczeœniej w badaniach nad C. acaulis subsp. simplex (18). By³o to zjawisko o charakterze przejœciowym i liœcie rozwijaj¹ce siê w warunkach ex vitro wykazywa³y typow¹ dla gatunku morfologiê.
Ukorzenianie pêdów analizowanych gatunków nie wymaga³o zastosowania auksyn, co mo¿na t³umaczyæ wysokim stê¿eniem endogennych auksyn (3). Wydajnoœæ
ukorzeniania by³a bardzo wysoka i wynosi³a 100% C. pannonicum, 94,1% dla C. acaulis
oraz 87,1% dla S. macrophyllus, natomiast odsetek ukorzenionych pêdów L. alpinum
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by³ najni¿szy i wynosi³ 68,1. We wczeœniejszych badaniach nad mikropropagacj¹
Asteraceae wydajne ukorzenianie na po¿ywkach bez auksyn stwierdzono, np.
u Guizotia abyssinica (19), Centaurea paui (20), Echinacea purpurea (21), czy Saussurea
obvallata (22).
Mikrosadzonki przenoszono do warunków ex vitro, prze¿ywalnoœæ roœlin po
3 miesi¹cach uprawy w gruncie by³a wysoka i wynosi³a od 82 do 97% w zale¿noœci
od gatunku (tab.).
Na podstawie wartoœci uzyskanych parametrów w poszczególnych etapach mikrorozmna¿ania, uwzglêdniaj¹c liczbê eksplantatów zdolnych do rozwoju p¹ków
(wyra¿on¹ w %), wskaŸnik namna¿ania w 3 kolejnych pasa¿ach, odsetek ukorzenionych mikropêdów oraz prze¿ywalnoœci roœlin podczas aklimatyzacji w przeliczeniu
na 10 nasion (materia³ inicjalny), uzyskano 24 278 osobników Leontopodium alpinum,
1507 Carlina acaulis, 1261 Senecio macrophyllus oraz 37 Cirsium pannonicum.
Zregenerowane roœliny rozwija³y siê prawid³owo, a ich pokrój i cechy morfologiczne liœci by³y typowe dla gatunku. Roœliny by³y zdolne do kwitnienia ju¿ w pierwszym roku po przeniesieniu do warunków uprawy polowej (tab., fot. 1a2-d2). W budowie kwiatostanów nie zaobserwowano cech nietypowych, kwiaty by³y p³odne,
a zawi¹zane nasiona zdolne do kie³kowania.

4. Wniosek
Opracowany system mikrorozmna¿ania dla Leontopodium alpinum, Carlina acaulis,
Senecio macrophyllus oraz Cirsium pannonicum jest wydajny, a regeneranty powielaj¹
cechy roœlin matecznych. Uzyskane t¹ drog¹ roœliny mog¹ byæ wykorzystane do
wzbogacenie kolekcji w ogrodach botanicznych, a w przypadku gatunków o walorach dekoracyjnych (L. alpinum i C. acaulis) opracowany system mo¿e pos³u¿yæ do
produkcji ogrodniczej.
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