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Rooting in vitro and acclimatization in the greenhouse of herbaceous
peony plantlets
Summary
The influence of sucrose concentration (10 and 30 g l-1), low level of nitrogen salts (1/8 KNO3, 1/8 NH3NO4), auxins (IBA 1 mg l-1 + IAA 1 mg l-1 + NAA
0,01 mg l-1), and temperature (15°C, 20°C) on the rooting in vitro and acclimatization in the greenhouse of two cultivars (‘Jadwiga’, ‘Professor Wójcicki’) of
Paeonia lactiflora were investigated. The level of endogenous carbohydrates in
the peony shoots and roots during the rooting and acclimatization phases were
analysed. There were a higher rooting and acclimatization percentage of ‘Professor Wójcicki’ cultivar than ‘Jadwiga’ cultivar. Also, more roots were produced
by shoots of ‘Professor Wójcicki’ cultivar. The presence of auxins in the medium
and the higher concentration of sucrose (30 g l-1) stimulated number of
roots/shoot. On the other hand, the higher rooting percentage was found on
the auxin–free medium in the presence of high level of sucrose. The shoots of
‘Professor Wójcicki’ rooted best when cultured at 20°C, but the shoots of
‘Jadwiga’ at lower temperature – 15°C. During the rooting stage, the major
sugars detected in the peony microplants were sucrose, glucose and fructose.
After four weeks of acclimatization, the plantlets accumulated starch and
showed strong inhibition of shoot growth, and dormant buds were developed.
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1. Wstêp
W dotychczasowych badaniach nad rozmna¿aniem piwonii in
vitro obserwowano ma³¹ zdolnoœæ do regeneracji korzeni oraz
du¿e trudnoœci podczas aklimatyzacji zarówno u piwonii drze-
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wiastych, jak i bylin (2,3,5,6,9). Zastosowanie wysokiego stê¿enia sacharozy i auksyny (IBA) w fazie ukorzeniania in vitro stymulowa³o powstawanie korzeni, ale równoczeœnie hamowa³o wzrost pêdów i indukowa³o powstawanie p¹ków spoczynkowych
(5). Zale¿noœæ pomiêdzy typem spoczynku, a rodzajem gromadzonych wêglowodanów, wykazano u gatunku Euphorbia esula (1). Tendencjê do gromadzenia skrobi
i wysok¹ jej zawartoœæ stwierdzono w p¹kach znajduj¹cych siê w fazie „paradormancy”, natomiast podczas przejœcia w fazê „endodormancy” zgromadzona skrobia by³a
rozk³adana do sacharozy (1,4).
Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu auksyn, temperatury i niskiego poziomu
soli azotowych oraz sacharozy na ukorzenianie in vitro i aklimatyzacjê w szklarni mikrosadzonek dwóch odmian piwonii chiñskiej. Analizowano równie¿ zawartoœæ wêglowodanów w pêdach i korzeniach mikrosadzonek w fazie ukorzeniania i aklimatyzacji.

2. Materia³ i metody
Materia³em roœlinnym by³y kultury pêdów piwonii chiñskiej odmiany ‘Jadwiga’
i ‘Profesor Wójcicki’ pochodz¹ce z mno¿enia in vitro w temperaturze 15 i 20°C. Jako
eksplantaty stosowano fragmenty k³¹cza zawieraj¹ce 1-2 pêdy. W fazie ukorzeniania stosowano po¿ywkê MS o zmniejszonej zawartoœci soli azotowych (1/8 KNO3
i 1/8 NH4NO3) zawieraj¹c¹ auksyny (IBA 1 mg l-1+ IAA 1 mg l-1+ NAA 0,01 mg l-1)
i GSH 0,1 mg l-1 lub bez ich udzia³u. Do po¿ywki dodano sacharozê w stê¿eniach
10 i 30 g l-1. Podczas ukorzeniania in vitro pêdy ros³y w temperaturze 15 i 20°C, przy
œwietle o d³ugoœci dnia 16 h. Jako Ÿród³o œwiat³a stosowano lampy fluorescencyjne
Philips TLD 36W/95 – bia³e (80 mmol m-2s-1).
Doœwiadczenia in vitro przeprowadzono metod¹ losow¹ z 7-10 powtórzeniami
dla traktowania. Powtórzenie stanowi³o 5 eksplantatów umieszczonych w jednym
s³oiku. W szklarni sadzono tylko te roœliny, które wytworzy³y korzenie. Po posadzeniu mikrosadzonki ch³odzono w warunkach ch³odnej szklarni (5-10°C) przez
10 tygodni. W doœwiadczeniu analizowano: liczbê korzeni/pêd, liczbê (%) roœlin
ukorzenionych i zaaklimatyzowanych oraz oznaczano zawartoœæ wêglowodanów
pod koniec fazy ukorzeniania (przed posadzeniem) i po 1 miesi¹cu aklimatyzacji
w szklarni. Wyniki badañ opracowano statystycznie metod¹ analizy wariancji. Do
oceny istotnoœci ró¿nic u¿yto testu t-Duncana przy poziomie istotnoœci 0,05. Zawartoœæ wêglowodanów (glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia) oznaczano metodami enzymatycznymi przy u¿yciu zestawu testów: testu sacharoza/D-glukoza/D-fruktoza; testu do oznaczania skrobi (Boehringer Mannheim Biochemica,
Mannheim, Germany).
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3. Wyniki i dyskusja
Du¿e trudnoœci z ukorzenianiem in vitro i aklimatyzacj¹ w szklarni piwonii zielnych i drzewiastych ograniczaj¹ zastosowanie metody mikrorozmna¿ania tych gatunków na skalê produkcyjn¹. W przypadku P. lactiflora odmiana ‘Jadwiga’ wykazano, ¿e zdolnoœæ rizogenezy in vitro uzale¿niona jest od wielu czynników takich jak:
egzogenne regulatory wzrostu, faza fizjologiczna pêdu, stê¿enie soli azotowych
i sacharozy oraz temperatura, w której ros³y kultury (5). Stwierdzono, ¿e g³ównym
czynnikiem stymuluj¹cym ukorzenianie pêdów piwonii chiñskiej jest auksyna, a jej
wspó³dzia³anie z innymi hormonami (JA-Me, ABA, etylenem) i sacharoz¹, reguluje
proces rizogenezy. Obni¿enie stê¿enia soli azotych i sacharozy (C/N) w po¿ywce
sprzyja³o powstawaniu korzeni, jednak tylko przy wy¿szym stosunku wêgla do azotu. Tak¿e dodanie GSH 0,1 mg l-1, do po¿ywki o obni¿onym poziomie soli mineralnych i sacharozy w stê¿eniu 30 g l-1, stymulowa³o ukorzenianie pêdów rosn¹cych
w 15°C i sprzyja³o aklimatyzacji mikrosadzonek (5). Wyniki omawianych badañ
uwzglêdniono przy okreœlaniu warunków ukorzeniania (temperatura, sk³ad po¿ywki) w prezentowanych doœwiadczeniach.
Wiêksze zdolnoœci ukorzeniania i aklimatyzacji wykazywa³y pêdy odmiany ‘Profesor Wójcicki’, w porównaniu z odmian¹ ‘Jadwiga’ (rys. 1-3). Obecnoœæ auksyn w po¿ywce i wy¿szy poziom sacharozy (30 g l-1) wp³ywa³y korzystnie na liczbê tworz¹cych siê
korzeni na pêdzie. Zarówno u odmiany ‘Profesor Wójcicki’, jak i odmiany ‘Jadwiga’ najwiêcej korzeni stwierdzono na pêdach ukorzenianych w temperaturze 15°C, w obecnoœci auksyn i sacharozy w stê¿eniu 30 g l-1 (rys. 1). W przypadku odmiany ‘Jadwiga’
temperatura 15°C korzystniej wp³ywa³a na liczbê powstaj¹cych korzeni, w porównaniu z temperatur¹ 20°C. Natomiast u odmiany ‘Profesor Wójcicki’, pêdy ukorzeniane
w obecnoœci auksyn wytwarza³y wiêcej korzeni w temperaturze 15°C, a rosn¹ce na
po¿ywce bez auksyn w temperaturze 20°C. Najwiêcej ukorzenionych pêdów stwierdzono na po¿ywce bez auksyn, zawieraj¹cej sacharozê w stê¿eniu 30 g l-1 (‘Jadwiga’ –
65%, ‘Profesor Wójcicki’ – 100%) (rys. 2). Pêdy odmiany ‘Jadwiga’ najs³abiej (20-26%)
ukorzenia³y siê w temperaturze 20°C, przy stê¿eniu sacharozy 10 g l-1, niezale¿nie od
obecnoœci lub braku auksyn w po¿ywce. Odmiana ‘Profesor Wójcicki’ wykazywa³a
wiêksz¹ zdolnoœæ do rizogenezy; œrednio ukorzenia³o siê od 70 do 100% pêdów. Mikrosadzonki obydwu odmian bardzo s³abo prze¿ywa³y podczas aklimatyzacji w szklarni, a liczba roœlin zaaklimatyzowanych zale¿a³a od sk³adu po¿ywki i temperatury stosowanej podczas fazy ukorzeniania in vitro (rys. 3). Sadzonki odmiany ‘Profesor Wójcicki’ lepiej prze¿ywa³y i podejmowa³y wzrost, w porównaniu z sadzonkami odmiany ‘Jadwiga’. Najwiêcej roœlin zaaklimatyzowanych (54%) stwierdzono u odmiany ‘Profesor
Wójcicki’ – sadzonki te ukorzeniano w temperaturze 20°C, na po¿ywce zawieraj¹cej
auksyny i wy¿sze stê¿enie sacharozy (fot. 1A). Po 3 miesi¹cach od posadzenia roœlin
w szklarni, obserwowano zasychanie i zamieranie liœci. Równoczeœnie u podstawy zasychaj¹cych pêdów nadziemnych rozpoczê³o siê formowanie p¹ków spoczynkowych
(p¹ków odnawiaj¹cych) na k³¹czu (fot. 1B).
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Rys. 1. Liczba korzeni na pêdzie u piwonii chiñskiej odmiany ‘Jadwiga’ i ‘Profesor Wójcicki’.
Objaœnienia: Pêdy ukorzeniano na po¿ywce MS zawieraj¹cej mieszaninê auksyn (IBA 1 mg l-1+ IAA
1 mg l-1+ NAA 0,01 mg l-1) i GSH 0,1 mg l-1 lub bez ich udzia³u.
Œrednie oznaczone t¹ sam¹ liter¹ nie ró¿ni¹ siê istotnie wg testu t-Duncana (P = 0,05); ocenê istotnoœci ró¿nic wykonano osobno dla ka¿dej odmiany.

Rys. 2. Liczba (%) ukorzenionych pêdów piwonii chiñskiej odmiany ‘Jadwiga’ i ‘Profesor Wójcicki’.
Objaœnienia: patrz rys. 1.

Rys. 3. Liczba (%) zaaklimatyzowanych roœlin piwonii chiñskiej odmiany ‘Jadwiga’ i ‘Profesor Wójcicki’. Objaœnienia: patrz rys. 1.

BIOTECHNOLOGIA 2 (89) 172-179 2010

175

Eleonora Gabryszewska, Ludwika Kawa-Miszczak

Fot. 1. Mikrosadzonka piwonii chiñskiej odmiany ‘Profesor Wójcicki’ w trakcie aklimatyzacji
w szklarni – 1 miesi¹c po posadzeniu (A) i mikrosadzonka odmiany ‘Jadwiga’ w fazie formowania
p¹ków spoczynkowych – po 3 miesi¹cach od posadzenia w szklarni (B).

W dotychczasowych badaniach dotycz¹cych rozmna¿ania in vitro piwonii nie opracowano wydajnej metody ukorzeniania i aklimatyzacji piwonii chiñskiej. Korzystny
wp³yw po¿ywki p³ynnej na rizogenezê stwierdzono u dwu odmian P. lactiflora – ‘Takinoyosooi’ i ‘Sarah Bernhardt’. Pêdy ukorzenia³y siê w 57-100% na po¿ywce MS zawieraj¹cej IBA 1 mg l-1, jednak¿e tylko po³owa ukorzenionych pêdów aklimatyzowa³a siê
w pod³o¿u w szklarni (7). Bardzo s³abe ukorzenianie in vitro 3 odmian piwonii chiñskiej
uzyskano po wstêpnym traktowaniu pêdów wysokim stê¿eniem IBA (10 mg l-1). Otrzymane in vitro mikrosadzonki zamar³y na skutek infekcji grzybowych w pierwszym tygodniu po posadzeniu w szklarni (9). Zastosowanie niskiej temperatury i ciemnoœci
sprzyja³o ukorzenianiu pêdów piwonii z grupy P. lactiflora na po¿ywce zawieraj¹cej
IBA lub IAA w stê¿eniu 0,2 mg l-1. Jednak roœliny te po ukorzenieniu zapada³y w g³êboki spoczynek i do podjêcia wzrostu wymaga³y d³ugiego okresu ch³odzenia (2,8).
Pod koniec fazy ukorzeniania in vitro, mikrosadzonki piwonii chiñskiej odmiany
‘Profesor Wójcicki’ charakteryzowa³y siê wysok¹ zawartoœci¹ sacharozy, glukozy
i fruktozy. Wêglowodany te wystêpowa³y zarówno w pêdach, jak i korzeniach (rys. 4).
Skrobiê stwierdzono tylko w korzeniach roœlin rosn¹cych w temperaturze 15°C, na
po¿ywce o ni¿szej zawartoœci sacharozy (10 g l-1). Najwiêksz¹ iloœæ skrobi zgromadzi³y roœliny piwonii podczas aklimatyzacji w szklarni (1 miesi¹c po posadzeniu roœlin). Wystêpowa³a ona w pêdach i korzeniach, przy czym korzenie akumulowa³y
znacznie wiêcej skrobi ni¿ pêdy. Wi¹za³o siê to z zahamowaniem wzrostu roœlin i powstawaniem p¹ków spoczynkowych. Po 1 miesi¹cu aklimatyzacji roœlin w szklarni, poziom glukozy i fruktozy znacznie siê obni¿y³ w pêdach i korzeniach piwonii, w porównaniu z zawartoœci¹ tych cukrów w fazie ukorzeniania pêdów in vitro. Podobnie zawartoœæ sacharozy by³a bardzo ma³a lub nie stwierdzono jej obecnoœci.
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1 – sacharoza 10 g l-1, 15°C; 2 – sacharoza 30 g l-1, 15°C; 3 – sacharoza 10 g l-1 + auksyny + GSH 0,1 mg l-1, 15°C; 4 – sacharoza 30 g l-1 + auksyny +
GSH 0,1 mg l-1, 15°C; 5 – sacharoza 10 g l-1, 20°C; 6 – sacharoza 30 g l-1, 20°C; 7 – sacharoza 10 g l-1 + auksyny + GSH 0,1 mg l-1, 20°C; 8 – sacharoza
30 g l-1 + auksyny + GSH 0,1 mg l-1, 20°C.

Rys. 4. Zawartoœæ wêglowodanów w pêdach i korzeniach piwonii chiñskiej odmiany ‘Profesor Wójcicki’ pod koniec fazy ukorzeniania i po 1 miesi¹cu
aklimatyzacji w szklarni.
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W rocznym cyklu rozwojowym P. lactiflora zmienia siê rodzaj i iloœæ endogennych
wêglowodanów (10). Wysoka zawartoœæ skrobi wystêpuje w korzeniach piwonii chiñskiej od zakoñczenia kwitnienia do koñca okresu wegetacji, a jej poziom gwa³townie
spada podczas szybkiego wzrostu wiosn¹. Cukry rozpuszczalne wystêpuj¹ce w roœlinach piwonii chiñskiej w warunkach polowych to: fruktoza, glukoza i sacharoza. Najwy¿szy poziom sacharozy stwierdzono w okresie spoczynku zimowego p¹ków. Dzia³a ona prawdopopdobnie jako kryoprotektant, chroni¹c p¹ki spoczynkowe przed
uszkodzeniem przez mróz (10). Tak¿e pêdy piwonii chiñskiej rozmna¿ane in vitro charakteryzowa³y siê wysok¹ zawaroœci¹ skrobi, a jej obecnoœæ wi¹za³a siê z ma³¹ zdolnoœci¹ proliferacji pêdów i powstawaniem p¹ków spoczynkowych. Oprócz skrobi,
wystêpowa³y cukry rozpuszczalne takie jak glukoza i fruktoza oraz sacharoza na
bardzo niskim poziomie (5).
Na podstawie otrzymanych wyników i danych literaturowych wskazuje siê, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ zahamowania wzrostu piwonii in vitro i po aklimatyzacji mo¿e byæ
spoczynek typu „paradormancy”, który wi¹¿ê siê z obecnoœci¹ wysokiego poziomu
skrobi. Zastosowanie ch³odzenia przed ukorzenianiem, jak i ukorzenionych pêdów
P. lactiflora i P. sufruticosa tylko na krótko aktywowa³o wzrost, po czym roœliny ponownie wchodzi³y w spoczynek (3,5). W warunkach naturalnych, po okresie zimowego ch³odu, roœliny piwonii podejmuj¹ wzrost i poziom skrobi spada, a nastêpnie
po wyroœniêciu pêdów ponownie wzrasta przez lato a¿ do pierwszych ch³odów (10).
Ch³odzenie roœlin pochodz¹cych z mno¿enia in vitro nie wp³ywa na obni¿enie poziomu skrobi. Mo¿e to wskazywaæ na zaburzenia metabolizmu, w których istotne znaczenie maj¹ wêglowodany i hormony roœlinne oraz ich wspó³dzia³anie.

Stosowane skróty
IAA – kwas indolilo-3-octowy
IBA – kwas indolilo-3-mas³owy
NAA – kwas naftylo-1-octowy
ABA – kwas abscysynowy
JA-Me – jasmonian metylu
GSH – zredukowany glutation
MS – po¿ywka podstawowa wg Murashige i Skooga (1962)
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