
Streszczenie 

Taraxacum pieninicum Pawl, jest krytycznie zagrozonym wygini^ciem gatunkiem, 

wyst^puj^cym tylko na jednym stanowisku na terenie Pienin Centralnych w Karpatach 

Zachodnich. Ochrona in situ oraz ex situ (kolekcje w Ogrodach Botanicznych) 

jest dla tego gatunku malo efektywna z uwagi na brak syntezy taraksacyny i znacz^ce zgryzanie 

lisci przez gatunki roslinozeme oraz szybk^ utrat^ zywotnosci nasion. Dlatego tez kultura in vitro 

wydaje si^ zasadn^ metod^ ochrony T. pieninicum, ktora umozliwia uzyskanie licznych 

osobnikow z niewielkiej ilosci materialu wyjsciowego. 

Celem prezentowanej dysertacji doktorskiej byto zbadanie mozliwosci przechowywania 

T. pieninicum w formie sztucznych nasion w warunkach spowolnionego wzrostu w kulturze 

in vitro. Ponadto oceniono mozliwosc wydhizenia czasu przechowywania zakapsulowanych 

eksplantatow poprzez wykorzystanie naturalnych retardantow wzrostu - kwasu abscysynowego 

(ABA) i kwasu jasmonowego (JA) oraz zweryfikowano mozliwosc konserwacji sztucznych 

nasion bez pozywki wzrostowej. 

Uzyskane wyniki wykazaly, iz swiatlo w pol^czeniu z nisk^ temperature, niezaleznie 

od zastosowanej procedury przechowywania sztucznych nasion T. pieninicum, stanowiio czynnik 

stresogenny, ktory negatywnie wplywal na kondycj^ chlodzonego materiahi roslinnego. 

Z kolei po przechowywaniu przez 12 miesi^cy w ciemnosci, eksplantaty zachowywaly zdolnosc 

do namnazania, ktora byla porownywalna do materialu niechlodzonego. W pracy zastosowano 

dwa sposoby traktowania eksplantatow A B A oraz JA. Retardanty wzrostu zastosowano podczas 

prekultury poprzedzaj^cej chlodzenie oraz w trakcie chlodzenia. Prekuitura wierzcholkow 

wzrostu na pozywce z dodatkiem A B A prowadzita do obnizenia wspolczynnika namnazania 

p^dow i zahamowania ich wzrostu. Z kolei JA nie wplywal na zdolnosc p^dow do proliferacji, 

ale rowniez hamowal ich wzrost. A B A oraz JA efektywnie hamowaly wzrost zakapsulowanych 

p^dow rowniez w trakcie przechowywania. Parametry biochemiczne wykazaly 

jednak, iz zastosowanie JA wydajniej ogranicza negatywny wplyw stresu chlodu w porownaniu 

do ABA, CO stwierdzono na podstawie analiz poziomu H2O2, TBARS oraz proliny 

w przechowywanym materiale. Obnizenie kosztow oraz ograniczenie wymaganej przestrzeni 

i wyposazenia laboratoryjnego uzyskano poprzez przechowywanie sztucznych nasion na szalkach 

bez pozywki wzrostowej. Wyniki wykazaly, iz suplementacja sztucznego bielma sacharoz^ 

w st^zeniu 3 i 6 % umozliwia przechowywanie sztucznych nasion przez 6 miesi^cy bez wplywu 

na zdolnosc do pozniejszego rozmnozenia p^dow w warunkach optymalnego wzrostu. 

Natomiast przechowywanie sztucznych nasion na pozywce MS umozliwilo ich konserwacj? 

przez 12 miesi^cy bez koniecznosci pasazowania. Ponadto wykazano mozliwosci wydluzenia 



tego okresu poprzez zastosowanie A B A oraz JA. W pracy udowodniono rowniez, 

iz kultywowanie materialu w warunkach in vitro nie wplywa negatywnie na proces 

kwitnienia tego gatunku po aklimatyzacji do warunkow ex vitro. Uzyskane po przechowywaniu 

regeneranty nie wykazywaly zmiennosci somaklonalnej. Stabilnosc genetyczn^ uzyskanych 

roslin zbadano z zastosowaniem cytometrii przeplywowej oraz systemow markerowych DNA 

(RAPD, ISSR, SCoT). 

Uzyskane wyniki wskazuj^, ze opracowana procedura przechowywania wierzcholkow 

wzrostu T. pieninicum w pol^czeniu z mikropropagacj^ po okresie chlodzenia, 

moze bye wykorzystana jako narz^dzie aktywnej ochrony tego gatunku. 


