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Medicago spp. – rośliny modelowe 
w badaniach embriogenezy somatycznej 

Ewa Kępczyńska
Katedra Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet
Szczeciński, ul. Wąska 13, 71-415, Szczecin, e-mail: EwaKep-
czynska@usz.edu.pl

Somatyczna embrogeneza (SE) jest wieloetapowym, bez-
płciowym procesem regeneracji in vitro, w którym różne 
typy komórek somatycznych rozwijają się w zarodki  
zdolne do kiełkowania i konwersji w kompletne rośliny. 
Dwie podstawowe fazy SE – indukcji i różnicowania są 
regulowane przez różne czynniki, między innymi przez 
hormony roślinne.   Wiedza na temat udziału w SE gibe-
relin (GAn) oraz ABA, jasmonianów i etylenu jest nadal 
skromna. Wykorzystując embriogenną linię Medicago
sativa L., a także linie embriogenną i nie-embriogenną 
M. truncatula Gaertn., dostarczono wielu danych na 
temat niezbędności tych hormonów podczas SE. Wyka-
zano między innymi nadekspresję zidentyfikowanych 
genów kodujących enzymy biorące udział w biosyntezie 
i katabolizmie GAs podczas fazy indukcji M. truncatula. 
Ponadto, w genomie tej rośliny w czasie przebiegu tej fazy 
stwierdzono obecność kilku genów kodujących klasyczne 
czynniki transkrypcyjne (WUS,WOX5,STM) i dotąd nie-
zidentyfikowanych genów LEC1, L1L,BBM. Po raz pierw-
szy zidentyfikowano geny kodujące białka z grup PRC1, 
PRC2 i TrxG oraz ich udział w regulacji procesu indukcji 
SE u roślin na poziomie epigenetycznym.

Medicago spp. – a model legume plants for 
studying in vitro somatic embryogenesis

Ewa Kępczyńska
Department ofPlantBiotechnology,Faculty ofBiology,Univer-
sityofSzczecin,Wąska13Str,71-415,Szczecin,e-mail:EwaKep-
czynska@usz.edu.pl

Somatic embrogenesis (SE), is a multi-step, non-sexual 
in vitro regeneration process in which different somatic 
cell types develop into non-zygotic embryos capable of 
germinating to form complete plants. Its two fundamen-
tal phases induction  and differentiation are regulated by 
various factors among others by plant hormones. Knowl-
edge about the participation in SE gibberellins (GAs) and 
ABA, jasmonates and ethylene is still insufficient. Using 
the embryogenic  Medicago satiuvaL. and also non-em-
bryogenic and embryogenic  M. truncatula Gaertn. lines 
we showed a lot of data on the necessity of these hormones 
during SE. It was shown inter alia that during induction 
phase of M. truncatula up-regulation of new identified 
genes encoding enzymes involved in the biosynthesis and 
catabolism of GAs takes place The presence of several 
genes encoding transcription factors during induction SE 
was documented (WUS, WOX5,STM).  Moreover, in the 
genome of M. truncatula  LEC1, L1L  and  BBM genes  
have been identified. Also genes encoding proteins from 
PRC1,2 and TrxG groups were identified and for the first 
time their participation in the regulation of SE induction at 
the epigenetic level was shown. 

Referat wprowadzający



 Sekcja Kultur Tkankowych l 149

Fuzja protoplastów kapusty – wydajność 
procesu i ocena kultury

Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska, Marta Solarz
InstytutBiologiiRośliniBiotechnologii,UniwersytetRolniczy,ul.
29Listopada54,31-425Kraków,e-mail:a.adamus@urk.edu.pl

Elektrofuzję protoplastów z liści roślin diploidalnych (D) i ha-
ploidalnych (H) przeprowadzano z użyciem Multiporatora. 
Oceniono ogólną wydajność fuzji (% połączonych protopla-
stów) i frekwencję heterokarionów (% protoplastów wykazu-
jących podwójną: zieloną (FDA) i czerwoną (RB) fluorescen-
cję). W trakcie trwania kultury oceniano resyntezę ściany 
komórkowej (Calcofluor), żywotność oraz aktywność mito-
tyczną komórek kontrolnych i poddanych fuzji. Z otrzyma-
nych mikrokalusów zregenerowano pędy i oceniono ich plo-
idalność. Badania wykazały, że wyższą wydajność fuzji (22%, 
w tym 11% heterokarionów) obserwowano po połączeniu 
komórek obiektów D+D. Działanie polem elektrycznym nie 
wywarło negatywnego wpływu na regenerację ściany komór-
kowej i żywotność protoplastów. Aktywność mitotyczna, była 
niższa w kulturach po fuzji (6–11%) w porównaniu z kontrolą 
(14–21%). Liczba rozwijających się kalusów zależała do ge-
notypu i kombinacji fuzyjnej. Obserwowano różnice w wiel-
kości komórek między tkanką embriogenią i nieembriogenną. 
Ocena cytometryczna regenerantów wykazała obecność 
diploidów w kombinacjach H+H oraz tetraploidów w D+D.
Badania finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Decyzja: HOR hn-802.8.2018

Cabbage protoplast fusion – effectiveness 
and culture evaluation

Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska, Marta Solarz
InstituteofPlantBiologyandBiotechnology,UniversityofAgri-
culture,29Listopada54,31-425Kraków,e-mail:a.adamus@urk.
edu.pl

Electrofusion of protoplasts of diploid (D) and haploid (H) 
plants was conducted using Multiporator. Effectiveness of 
fusion (% of fused cells) and heterokaryon frequency (% 
of protoplasts with double: green (FDA) and red (RB) fluo-
rescence) was estimated. During culture celulose resynthe-
sis (Calcofluor), viability and mitotic activity of fused cells 
and the controls were estimated. Ploidy of shoots regener-
ated from microcaluses was evaluated. Results showed that 
higher frequency of fusion (22%, including 11% heterokar-
yons) was observed in combination D+D. Regeneration of 
cell wall nor cell viability was not affected by electrofu-
sion process. Mitotic activity was lowered (6–11%) in 
cultures subjected to electrofusion in comparison to con-
trols (14–21%). The number of microcalli depended on 
genotype and fusion combination. Differences in cell size 
among embryogenic and non-embryogenic tissues were 
observed. Flow cytometry analysis revealed presence of 
diploids in combination H+H and tetraploids in D+D.
This research was supported by the Polish Ministry of Agriculture 
and Rural Development (No. HOR hn-802.8.2018)

Reakcja morfologiczna kalusa 
embriogennego i zarodków globularnych 
Lilium martagon L. na ABA i ACC oraz ich 

inhibitory (NDGA, AgNO3)

Anna Bach, Katarzyna Godawska, Barbara Prokopiuk
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie; Al. 29 Listopada 54, 30-425 Kraków,
e-mail:robach@cyf-kr.edu.pl

W doświadczeniach oceniono wpływ stresorów: kwasu 
abscysynowego (ABA) i kwasu 1-aminocyklopropano-
-karboksylowego (ACC) oraz ich inhibitorów: kwasu nor-
dihydrogwajaretowego (NDGA) i azotanu srebra (AgNO3) 
na somatyczną embriogenezę (SE) (etap III: wzrost 
i rozwój kalusa embriogennego i globularnych zarodków 
somatycznych) u lilii złotogłów (Lilium martagon L.). 
W 8-tygodniowych cyklach in vitro (pożywka MS 1962, 
oświetlenie/temperatura: PAR 5 μmol m–2s–1, 25°C/23°C) 
wykazano, że ABA ogranicza namnażanie kalusa embrio-
gennego i rozwój globularnych zarodków lilii, a jego 
inhibitor – NDGA zmniejsza przyrost masy kalusa, choć 
zwiększa liczbę zarodków w stadium torpedo. Natomiast 
ACC nie wpływa na masę kalusa, lecz stymuluje rozwój 
i wydajność zarodków w stadium torpedo z 1 g tej tkanki. 
Reakcja kalusa i zarodków globularnych lilii na obecność 
AgNO3 w pożywce była zbliżona do wzrostu i rozwoju 
tych eksplantatów na pożywce kontrolnej. We wszystkich 
kulturach kalusa sporadycznie notowano cebule przyby-
szowe, a ich liczbę istotnie zmniejszały ABA i NDGA. 
Uzyskane wyniki pozwalają na optymalizację i kontrolę 
przebiegu III etapu procesu SE u lilii złotogłów.

Reaction of embryogenic callus and 
globular embryos of Lilium martagon L. on 
ABA and ACC stressors and their inhibitors 

(NDGA, AgNO3) in in vitro conditions

Anna Bach, Katarzyna Godawska, Barbara Prokopiuk
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture in
Krakow;Al.29Listopada54,30-425Kraków,e-mail: robach@
cyf-kr.edu.pl

The aim of the study was to evaluate the effect of absci-
sic acid (ABA) and 1-aminocyclopropanecarboxylic acid 
(ACC) stressors and their inhibitors: respectively nor-dihy-
droguaionenic acid (NDGA) and silver nitrate (AgNO3) on 
somatic embryogenesis (SE) (step III: growth and develop-
ment of embryogenic callus and globular somatic embryos) 
of lily martagon (Lilium martagon L.). Lily explants were 
cultivated on MS media (Murashige and Skoog 1962) con-
taining only mentioned stressors and their inhibitors in var-
ious concentration combinations and a 3% sucrose additive. 
After several 8-week in vitro cycles (lighting/temperature: 
PAR 5 μmol m–2s–1, 25°C/23°C) ABA has been observed 
to inhibit the propagation of embryogenic callus and the 
development of globular lily embryos. Similarly, NDGA 
limits the increase in callus mass but enhances the number 
of mature embryos. However, ACC does not affect the mass 
of callus, but stimulates the development of embryos in the 
torpedo stage and their efficiency from 1 g of this tissue. The 
reaction of callus and globular embryos for the presence of 
AgNO3 in the medium is similar to the growth and develop-
ment of these explants on the control medium – without the 
addition of stressors and their inhibitors. In addition, callus 
cultures were formed the adventitious bulblets in all types 
of medium, the number of which significantly reduced ABA 
and NDGA.The obtained results indicate the possibility of 
using stressors and their inhibitors to control the reproduc-
tion of martagon lilies through SE.
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Czy jakość światła w kulturach in vitro 
Gerbera jamesonii ‘Big Apple’ wpływa na 

cechy aparatów szparkowych?

Monika Cioć, Anna Bartuś, Bożena Pawłowska
KatedraRoślinOzdobnych,UniwersytetRolniczywKrakowie,al.
29Listopada54,31-425Kraków,e-mail:monika.cioc@urk.edu.pl

Badania aparatów szparkowych wykonano podczas 
namnażania i ukorzeniania pędów bocznych gerbery, 
z zastosowaniem światła emitowanego przez diody elektro-
luminescencyjne: 100% czerwonego, 100% niebieskiego 
oraz ich połączenia w stosunku 7:3. Kontrolę stanowiło 
białe światło lampy fluorescencyjnej. Pożywka Murashige 
i Skoog’a podczas namnażania zawierała 0,5 µM kwasu 
1-naftylooctowego oraz cytokininę 6-benzyloadeninopu-
rynę (1, 2,5 oraz 5 µM), podczas ukorzeniania 1 µM kwasu 
indolilooctowego. Po 6 tygodniach kultury ze spodniej 
strony liścia zdejmowano odciski epidermalne i przygo-
towano preparaty. Analizy prowadzono pod fluorescen-
cyjnym mikroskopem odwróconym Axio Observer (Carl 
Zeiss) z wykorzystaniem programu AxioVs40 v 4.8.0.0. 
(Carl Zeiss Imaging Solutions GmbH). Wykazano, że pędy 
uzyskane podczas namnażania na monochromatycznym 
świetle niebieskim mają najmniej aparatów szparkowych, 
w porównaniu do pozostałych kombinacji świetlnych. 
Najwięcej aparatów szparkowych zanotowano na liściach 
gerbery namnażanej na świetle 100% czerwonym, gdy 
zawartość BA w pożywce wynosiła 5 µM. Aparaty liści 
roślin namnażanych na świetle fluorescencyjnym miały 
najmniejszą powierzchnię.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 
2017/27/N/NZ9/00965 finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki

Leaf stomata response of Gerbera jamesonii 
‘Big Apple’ cultured in vitro to different 

light quality

Monika Cioć, Anna Bartuś, Bożena Pawłowska
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture,
54 29 ListopadaAv., 31-425Kraków, e-mail:monika.cioc@urk.
edu.pl

Research on stomata was performed during the in vitro
multiplication and rooting of gerbera axillary shoots using 
light-emitting diodes: 100% red, 100% blue and their 
combinations in the 7:3 ratio. White light of a fluorescent 
lamp served as control. Murashige and Skoog medium 
contained 0.5 μM 1-naphthylacetic acid and 6-benzylad-
eninopurine cytokinin (1, 2.5 and 5 μM) during multipli-
cation, and 1 μM indolylacetic acid during rooting. After 
6 weeks of culture, epidermal fingerprints were collected 
from the abaxial leaf surface and microscopic preparations 
were prepared. Analyses were performed using an Axio 
Observer inverted fluorescent microscope (Carl Zeiss) and 
the AxioVs40 v 4.8.0.0 program (Carl Zeiss Imaging Solu-
tions GmbH). Study showed that shoots obtained during 
multiplication under monochromatic blue light have the 
lowest number of stomata compared to other light combi-
nations. The highest number of the stomata was observed 
on the leaves of gerbera grown under 100% red and at 
5 μM BA concentration in the medium. The stomata of 
plants multiplicated on fluorescent light had the lowest 
surface area.
The work was created as a result of the research project no. 
2017/27/N/NZ9/00965 financed by the National Science Center 
(Poland)

Wpływ fitosulfokiny, putrescyny 
i hemoglobiny na zdolność regeneracyjną 

protoplastów uprawnych gatunków Apiaceae

Ewa Grzebelus1, Emilia Morańska2, 
Aneta Malec1, Tomasz Oleszkiewicz1, 

Katarzyna Maćkowska1

1InstytutBiologiiRośliniBiotechnologii,WydziałBiotechnologii
i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29 Listo-
pada 54, 31-425 Kraków; 2Katedra Hodowli Roślin i Nasien-
nictwa, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, ul. Łobzowska 24, 31-140 Kraków, e-mail: ewa.
grzebelus@urk.edu.pl

Pietruszka, kolendra i kmin to obok marchwi, gatunki 
uprawne rodziny Apiaceae o istotnym znaczeniu ekono-
micznym. Ze względu na bliskie pokrewieństwo mogą być 
wykorzystane do tworzenia materiałów wyjściowych dla 
hodowli twórczej marchwi, np. poprzez fuzję protopla-
stów. Zastosowanie tej technologii jest w dużej mierze 
uzależnione od regeneracji protoplastów komponentów 
rodzicielskich. Dla stymulacji właściwości regeneracyj-
nych komórek stosuje się różnorodne systemy wspo-
magania obejmujące m.in. dobór właściwego medium 
hodowlanego, w którym oprócz typowych regulatorów 
wzrostu, głównie auksyn i cytokinin, stosuje się inne 
związki. W prezentowanych badaniach pożywkę do kul-
tury protoplastów suplementowano trzema związkami 
o potwierdzonej aktywności mitotycznej: (1) fitosulfo-
kiną – peptydowa cząsteczka sygnalna; (2) putrescyną 
– regulator wzrostu z grupy poliamin; (3) hemoglobiną 
– sztuczny nośnik tlenu. Otrzymane wyniki wskazują, że 

Effect of phytosulfokine, putrescine and 
haemoglobin on regeneration capacity 
in protoplast cultures of cultivated 

Apiaceae species

Ewa Grzebelus1, Aneta Malec1, 
Emilia Morańska2, Tomasz Oleszkiewicz1, 

Katarzyna Maćkowska1

1InstituteofPlantBiologyandBiotechnology,FacultyofBiotech-
nologyandHorticulture,UniversityofAgricultureinKrakow,29
Listopada54,31-425Krakow,Poland;2Department of Plant Bre-
eding and Seed Science, Faculty ofAgriculture andEconomics,
UniversityofAgricultureinKrakow,Łobzowska24,31-140Kra-
kow,Poland,e-mail:ewa.grzebelus@urk.edu.pl

Parsley, coriander and cumin are next to carrot, crops 
of the Apiaceae family of significant economic impor-
tance. Due to their close relationship, they can be used 
to produce stock materials for carrot breeding programs, 
for example by protoplast fusion. The use of this tech-
nology is greatly dependent on the regeneration ability 
of parental protoplasts. Various support systems are used 
to stimulate the regenerative abilities of cells, including 
selection of an appropriate culture medium in which, in 
addition to typical plant growth regulators, mainly aux-
ins and cytokinins, other compounds are used. In the 
presented studies, protoplast culture medium was sup-
plemented with three compounds with proven mitotic 
activity: (1) phytosulfokine – peptide signaling molecule; 
(2) putrescine – a growth regulator from the polyamine 
group; (3) hemoglobin – an artificial oxygen carrier. The 
results indicate that each of the compounds used, alone 
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Kultury tkankowe oraz uprawa metalofitów

Ewa Hanus-Fajerska1, Alina Wiszniewska1, 
Ewa Muszyńska2, Barbara Piwowarczyk1

1ZakładBotanikiiFizjologiiRoślin,InstytutBiologiiRośliniBio-
technologii, Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, 2KatedraBotaniki,Wydział
Rolnictwa i Biologii SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-766
Warszawa,e-mail:e.hanus-fajerska@urk.edu.pl

Narzędzia biotechnologiczne mają zastosowanie w bada-
niach podstawowych, podczas gdy techniki kultur tkan-
kowych są odpowiednie do wydajnego rozmnażania 
wegetatywnego metalofitów. Zregenerowane juwenilne 
rośliny skutecznie stabilizują zanieczyszczone podłoża. 
W związku z tym liczne ich taksony są stosowane do bez-
pośredniego oczyszczania terenów silnie zdegradowanych 
w wyniku presji antropogenicznej. Po krótkim wprowa-
dzeniu tematycznym autorzy zaprezentują wyniki badań 
dotyczących kilku gatunków prowadzonych w kulturach 
invitro w naszym zespole badawczym.

The tissue culture and further cultivation 
of metallophytes

Ewa Hanus-Fajerska1, Alina Wiszniewska1, 
Ewa Muszyńska2, Barbara Piwowarczyk1

1UnitofBotanyandPlantPhysiology, InstituteofPlantBiology
andBiotechnology,FacultyofBiotechnologyandHorticulture,H.
KołłątajaUniversity ofAgriculture inKrakow,Al. 29Listopada
54,31-425Krakow,Poland;2DepartmentofBotany,WarsawUni-
versity of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska 159, 02-776
Warsaw,Poland,e-mail:e.hanus-fajerska@urk.edu.pl

Biotechnology tools are used in basic research, while tissue 
culture techniques are suitable for accurate and efficient 
vegetative propagation of metallophytes. The regenerated 
juvenile plants effectively stabilizes polluted substrates. 
Therefore, their numerous taxa are used for direct cleaning 
of areas heavily degraded as a result of anthropogenic pres-
sure. After a short thematic introduction, the authors will 
present the results of research on several species conducted 
under invitro cultures in our research team.

każdy z zastosowanych związków, osobno jak i w kom-
binacji z innymi, może poprawić zdolność regeneracyjną 
protoplastów badanych gatunków Apiaceae.
Badania sfinansowano ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, nr projektu HOR HOR.hn.802.8.2018

or in combination, can improve protoplast regeneration 
capacity of studied Apiaceae species.
This research was financed by Polish Ministry of Agriculture and 
Rural Development, project no. HOR HOR.hn.802.8.2018

Wpływ składu podłoża hodowlanego 
na akumulację metabolitów wtórnych 

w kulturach pędowych Scutellaria albida L.

Beata Kawka, Inga Kwiecień, Halina Ekiert
Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
e-mail:beata.kawka@doctoral.uj.edu.pl

Śródziemnomorski gatunek Scutellaria albida L. (Lamia-
ceae) ma udowodnione działanie antyoksydacyjne (Gousia-
dou i in. 2013). Celem badań było określenie wpływu 
stężenia regulatorów wzrostu na akumulację metabolitów 
wtórnych w kulturach invitro tego gatunku. Kultury prowa-
dzono przez cztery tygodnie na sześciu wariantach podłoża 
Murashige-Skoog (MS) (Murashige, Skoog 1962), o róż-
nej zawartości BAP i NAA (0,5–5mg/l). W metanolowych 
ekstraktach z biomasy analizowanych metodą DAD-HPLC 
(Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 1999) potwierdzono obecność: 
bajkaliny, skutellaryny, wogoniny, wogonozydu, werbas-
kozydu i kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego. Najwyż-
szą zawartość związków: flawonoidów (1,27g/100g s.m), 
kw. fenolowych (0,60g/100g s.m.) uzyskano na wariancie 
podłoża MS z 0,5mg/l BAP i 2mg/l NAA, a werbaskozydu 
(0,98g/100g s.m.) na MS z 3mg/l BAP i 1mg/l NAA. Skład 
podłoża hodowlanego i stężenie regulatorów wzrostu mają 
wpływ na akumulację badanych metabolitów wtórnych. 
Kultury invitroS.albida stanowić mogą potencjalne źró-
dło pozyskiwania biologicznie aktywnych związków.

The influence of composition of the medium 
on accumulation secondary metabolites in 

shoot cultures of Scutellaria albida L.

Beata Kawka, Inga Kwiecień, Halina Ekiert
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:beata.kawka@doctoral.uj.edu.pl

Mediterraean species Scutellaria albida L. (Lamiaceae) 
has been proved to have antioxidative properties (Gousi-
adou et al. 2013). The aim of the studies was to determine 
the effect of concentrations of plant growth regulators on 
accumulation of secondary metabolites in invitro cultures 
of this species. Cultures maintained 4-weeks on 6 six vari-
ants of Murashige-Skoog (MS) medium (Murashige, Skoog 
1962) with different concentrations of BAP i NAA (0.5–5 
mg/l). In methanolic extracts from biomasses analyzed by 
DAD-HPLC method (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 1999) 
confirmed the presence of: baicalin, scutellarin, wogonin, 
wogonoside, verbascoside and 3,4-dihydroxyphenylacetic 
acid. The maximum total content of compounds: flavo-
noids (1.27g/100g s.m), phenolic acids (0.60g/100gDW) 
was obtained on MS medium variant with 0.5mg/l BAP 
i 2mg/l NAA and for verbascoside (0.98g/100gDW) on 
MS with 3mg/l BAP and 1mg/l NAA. Composition of 
the medium and concentrations of plant growth regulators 
have an influence on accumulation of secondary metabo-
lites. Invitro cultures of S. albida can be a potential source 
to obtain biological active compound.



152 l Sekcja Kultur Tkankowych

Kultury pędowe Scutellaria subvelutina 
Rech. f – akumulacja metabolitów wtórnych

Beata Kawka, Inga Kwiecień, Halina Ekiert
Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
e-mail:beata.kawka@doctoral.uj.edu.pl

Scutellaria baicalensis (korzeń tarczycy bajkalskiej) 
jest surowcem farmakopealnym w krajach UE od 2011r. 
O walorach leczniczych decydują obecne w nim spe-
cyficzne flawonoidy (Scutellariae baicalensis radix in: 
European Pharmacopoeia 7.1 Ed. 2011). S. subvelutina 
jest endemitem charakterystycznym dla flory Izraela, 
o potencjalnych właściwościach leczniczych. Celem badań 
była ocena możliwości akumulacji metabolitów wtórnych 
w kulturach in vitro S. subvelutina. Stacjonarne kultury 
prowadzono na podłożu Murashige-Skoog (MS) (Mura-
shige, Skoog 1962) z dodatkiem BAP i NAA (0,5–5 mg/l) 
przez cztery tygodnie. W ekstraktach metanolowych z bio-
masy metodą DAD-HPLC (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 
1999) potwierdzono obecność pięć flawonoidów (maks. 
1,39g/100g s.m.), werbaskozydu (maks. 0,64g/100g s.m.) 
i kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego (maks. 0,05g/100g 
s.m). Najwyższą całkowitą zawartość flawonoidów uzy-
skano na podłożu MS z 1mg/l BAP i 1mg/l i NAA. Bada-
nia wykazały wpływ stężenia regulatorów wzrostu roślin 
na akumulację badanych metabolitów.

Shoot cultures of Scutellaria subvelutina 
Rech. f – accumulation of secondary 

metabolites

Beata Kawka, Inga Kwiecień, Halina Ekiert
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:beata.kawka@doctoral.uj.edu.pl

Scutellaria baicalensis (the root of Baikal scullcap) is raw 
material in official European phytotherapy in UE coun-
tries since 2011. On therapeutic advantages decides pres-
ent specific flavonoids (Scutellariae baicalensis radix in: 
European Pharmacopoeia 7.1 Ed. 2011). S.subvelutina is 
an endemic species, which was representative for Israel 
flora, with potential therapeutic properties. The aim of the 
study was to evaluate capabilites for accumulation of sec-
ondary metabolites in in vitro cultures of S. subvelutina.
Stationary cultures maintained on Murashige-Skoog (MS) 
(Murashige, Skoog 1962) medium with addition of BAP 
and NAA (0.5–5 mg/l) during four weeks. In methanolic 
extracts from biomasses by DAD-HPLC method (Ell-
nain-Wojtaszek, Zgórka 1999) confirmed the presence of: 
5 flavonoids (max 1.39g/100g DW), verbascoside (max 
0.64g/100g DW) and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid 
(max 0.05g/100g DW). The maximum total content of fla-
vonoids was confirmed on MS medium with 1 mg/l BAP 
and 1 mg/l NAA. The study showed that concentrations of 
plant growth regulators have an influence on accumulation 
of tested secondary metabolites.

Optymalizacja metody 
mikrorozmnażanie męskich form szparaga 

(Asparagus officinalis L.)

Waldemar Kiszczak, Urszula Kowalska
InstytutOgrodnictwa, ZakładBiologii Stosowanej, ul. Konstytu-
cji3Maja1/3,96-100Skierniewice,e-mail:waldemar.kiszczak@
inhort.pl

Szparag rozmnażany jest głównie generatywnie poprzez 
wysiew nasion. Roślina ta jest rozdzielnopłciowa, a formy 
męskie wydają plon wyższy o 30–40% w stosunku do form 
żeńskich. Do tej pory nie opracowano wydajnej metody 
rozmnażania szparaga na drodze wegetatywnej z wyko-
rzystaniem metod in vitro. W Instytucie Ogrodnictwa 
prowadzono badania nad poszczególnymi etapami mikro-
rozmnażania tego warzywa w kulturach invitro: steryliza-
cji materiału roślinnego, inicjacji i stabilizacji kultur oraz 
namnażania. Aktualnie prowadzone są doświadczenia nad 
ukorzenianiem i aklimatyzacją roślin. Najefektywniejszą 
metodą sterylizacji eksplantatów (46% czystych kultur) 
było zastosowanie przez 0,5 min. 70% roztworu etanolu 
następnie 3-krotne płukanie w sterylnej wodzie i 4-godz. 
inkubacją w 5% roztworze PPM. Inicjacja i stabilizacja 
kultur najlepiej przebiegała na pożywce MS z 0,7 mg·L–1 
kinetyny; 0,5 mg·L–1 NAA oraz 1,3 mg·L–1 ancymidolu. 
Namnażanie najefektywniej (współczynnik namnażania 
11,2) przebiegało na pożywce MS zawierającej 0,25 mg·L–1 
NAA; 12,5 mg·L–1 kinetyny; 2,5 mg·L–1 m-topoliny oraz 
22,5 ml·L–1 koloidu srebra zastosowanych ze względu na 
pojawiające się zakażenie bakteryjne.

Optimization of the micropropagation 
method of asparagus male forms 

(Asparagus officinalis L.)

Waldemar Kiszczak, Urszula Kowalska
Research Institute of Horticulture, Department of General Bio-
logy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland,
e-mail:waldemar.kiszczak@inhort.pl

Asparagus (Asparagusofficinalis L.) is mostly propagated 
generatively by sowing seeds. This plant is dioecious and 
the male forms give on the average 30–40% higher yield 
in relation to the female forms. So far there is no infor-
mation about the elaboration of the efficient vegetative 
method of micropropagation of asparagus with the use of 
invitro cultures. Experiments on each stage of micropro-
pagation of asparagus in invitro cultures were conducted 
in the Research Institute of Horticulture, that is: sterili-
zation of plant material, initiation and stabilization of in 
vitro cultures and finally micropropagation. Experiments 
on the rhizogenesis and acclimatization of asparagus plants 
are currently conducted. The most effective sterilization 
method (46% of sterile invitro cultures) proved to be the 
treatment with 70% ethanol for 0.5 minutes, followed by 
rinsing 3 times with sterile water and soaking in 5% PPM 
solution for 4 hours. The initiation and stabilization of in 
vitro cultures progressed the best on MS medium supple-
mented with 0.7 mg·L–1 kinetin, 0.5 mg·L–1 NAA and 
1.3 mg·L–1 ancymidol. The most efficient shoot multiplica-
tion (the multiplication index of 11.2) was obtained on MS 
medium containing 0.25 mg·L–1 NAA, 12.5 mg·L–1 kine-
tin, 2.5 mg·L–1 m-topolin and 22.5 ml·L–1 of silver colloid, 
which were applied due to the bacterial contamination.
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Ukorzenianie i aklimatyzacja 
odwirusowanych roślin czosnku (Allium 

sativum L.) uzyskanych na drodze 
mikrorozmnażania

Waldemar Kiszczak, Urszula Kowalska, Tadeusz 
Malinowski, Agnieszka Wojtania, Krystyna Górecka

InstytutOgrodnictwa,ZakładBiologiiStosowanej,ul.Konstytucji3
Maja1/3,96-100Skierniewice,e-mail:waldemar.kiszczak@inhort.pl

Przeprowadzono badania mające na celu opracowanie 
metody produkcji invitro wolnego od wirusów wysokiej, 
jakości materiału nasadzeniowego czosnku. W ramach pro-
wadzonych doświadczeń zainicjowano kultury czosnku, 
ustabilizowano je i poddano namnażaniu. Z wykorzysta-
niem techniki RT-PCR spośród 12 wirusów atakujących 
czosnek wykryto występowanie 4 wirusów: żółtej karło-
watości cebuli (OYDV), utajonego wirusa szalotki (SLV), 
wirusa żółtej pasiastości pora (LYSV) i zwykłego utajo-
nego wirusa czosnku (GCLV). W celu uwolnienia mate-
riału roślinnego od tych wirusów, na etapie namnażania 
wykonano zabieg termo- i chemioterapii. Następnie na 
odwirusowanych roślinach czosnku odmiany ‘Ornak’, 
przeprowadzono doświadczenia nad wpływem składników 
pożywki na ukorzenianie invitro oraz 8 różnych podłoży 
na aklimatyzację roślin do warunków ex vitro. Mikrosa-
dzonki ukorzeniano na pożywkach MS i B5 zawierających 
różne regulatory wzrostu, putrescynę i węgiel aktywny (12 
różnych kombinacji). Najwyższą efektywność aklimatyza-
cji uzyskano dla mikrosadzonek czosnku ukorzenianych 
in vitro na pożywce MS zawierającej 1 mg·L–1 NAA, 
0,5 mg·L–1 2iP oraz 500 mg·L–1 węgla aktywnego. Naj-
więcej roślin zaaklimatyzowało się w podłożu torfowo pia-
skowym (1:3) z dodatkiem nawozu mineralnego Polifoska.

Rooting and acclimatization of virus-free 
garlic plants (Allium sativum L.) obtained 

during micropropagation process

Waldemar Kiszczak, Urszula Kowalska, Tadeusz 
Malinowski, Agnieszka Wojtania, Krystyna Górecka

Research Institute of Horticulture, Department of General Bio-
logy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland,
e-mail:waldemar.kiszczak@inhort.pl

The aim of the study was to elaborate an effective produc-
tion method of high quality and virus-free planting material 
of garlic with the application of invitro techniques. Garlic 
invitro cultures were initiated, stabilized and then micro-
propagated. With the use of RT-PCR method, from among 
the 12 viruses infecting garlic, the presence of 4 following 
viruses was detected: onion yellow dwarf virus (OYDV), 
shallot latent virus (SLV), leek yellow stripe virus (LYSV) 
and garlic common latent virus (GCLV). For virus eradi-
cation, plant material was subjected to thermo- and chemo-
therapy at the micropropagation stage. Effect of medium 
composition on invitro rooting efficiency and effect of 8 
various substrates on acclimatization to exvitro conditions 
were studied. For these experiments, the virus-free garlic 
plants of cv. ‘Ornak’ were used. Microcuttings were rooted 
on MS or B5 medium with addition of growth regulators, 
putrescine and activated charcoal (12 different combina-
tions). The highest acclimatization efficiency was obtained 
for plants rooted on the MS based medium supplemented 
with 1 mg·L–1 NAA, 0.5 mg·L–1 2iP and 500 mg·L–1 acti-
vated charcoal. The most plants acclimatized in a peat and 
sand substrate (mixed in 1:3 ratio) with the addition of 
mineral fertilizer Polifoska.

Wpływ bioakumulacji pierwiastków z podłoży 
hodowlanych na produkcję kwasów 

fenolowych w kulturach in vitro mikropędów 
Nasturtium officinale (Brassicaceae)

Marta Klimek-Szczykutowicz, Agnieszka Szopa, 
Halina Ekiert

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul.
Medyczna 9, 30-688 Kraków, e-mail: marta.klimek-szczykuto-
wicz@doctoral.uj.edu.pl

Nasturtium officinale R. Br. (rukiew wodna) posiada 
udokumentowane działanie: antyoksydacyjne, przeciw-
nowotworowe i przeciwzapalne. Gatunek ten jest znany 
ze zdolności do fitoremediacji (Klimek-Szczykutowicz 
i in. 2018). Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu 
bioakumulacji jonów pierwiastków, takich jak: Ca, Mg, 
Cr, Cu, Fe, Li, Se i Zn na produkcję kwasów fenolowych 
w wytrząsanych kulturach mikropędowych N. officinale. 
Warianty podłoża Murashige-Skoog (Murashige, Skoog 
1962) suplementowano solami metali w stężeniach: 0 
(kontrola), 1, 5, 10, 25 i 50 mg/l. Hodowle prowadzono 
przez 14 dni (3 serie). W metanolowych ekstraktach ze 
zbieranej biomasy metodą LC-DAD (Ellnain-Wojtaszek, 
Zgórka 1991) potwierdzono obecność kwasów: kawo-
wego, galusowego, protokatechowego i syryngowego. 
Głównymi związkami był: kwas protokatechowy (maks. 
96,58 mg/100 g s.m., Fe 50 mg/l) i kwas galusowy (maks. 
68,59 mg/100 g s.m., Cr 5 mg/l). Maksymalna całkowita 
zawartość kwasów fenolowych wynosiła 139,21 mg/100 g 
s.m. (Fe 50 mg/l) i była 2,5-krotnie wyższa niż w kontroli.

The influence of bioaccumulation of 
elements from culture media on phenolic 
acids production in in vitro microshoots 

culture of Nasturtium officinale 
(Brassicaceae)

Marta Klimek-Szczykutowicz, Agnieszka Szopa, 
Halina Ekiert

Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum, Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Poland,e-mail:marta.klimek-szczykutowicz@doctoral.uj.edu.pl

Nasturtiumofficinale R. Br. (watercress) has documented 
antioxidant, anticancer and anti-inflammatory activities. 
This plant species posses the phytoremediation abilities 
(Klimek-Szczykutowicz et al. 2018). The aim of the study 
was the investigation the influence of bioaccumulation of 
element ions: Ca, Mg, Cr, Cu, Fe, Li, Se and Zn on pro-
duction of phenolic acids (Ph As) in N.officinale agitated 
microshoot cultures. The variants of Murashige-Skoog 
(Murashige, Skoog 1962) medium were supplemented 
with the ions in concentrations normalized to: 0 (con-
trol), 1, 5, 10, 25 and 50 mg/l. Cultures were maintained 
over 14-day growth periods (3 series). In the methanolic 
extracts from collected biomasses the presence of: caffeic, 
gallic, protocatechuic and syringic acids were confirmed 
using the LC-DAD method (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 
1991). Main compounds were: protocatechuic acid (max. 
96.58 mg/100 g DW, Fe 50 mg/l) and gallic acid (max. 
68.59 mg/100 g DW, Cr 5 mg/l). The maximal total content 
of Ph As was equal 139.21 mg/100 g DW (Fe 50 mg/l) and 
it was 2.5-times higher than in control.
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Efekt bioakumulacji pierwiastków z podłoży 
hodowlanych na produkcję glukozynolatów 

w kulturach mikropędów Nasturtium 
officinale (Brassicaceae) hodowanych 

in vitro

Marta Klimek-Szczykutowicz1, Agnieszka Szopa1, 
Michał Dziurka2, Halina Ekiert1

1Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul.
Medyczna9,30-688Kraków;2InstytutFizjologiiRoślinim.Fran-
ciszkaGórskiegoPolskiejAkademiiNauk,ul.Niezapominajek21,
30-239 Kraków, e-mail: marta.klimek-szczykutowicz@doctoral.
uj.edu.pl

Glukozynolaty (Gls), metabolity charakterystyczne dla 
rodziny Brassicaceae, są zalecane w profilaktyce nowo-
tworów, chorób serca i cukrzycy. Bogatym źródłem (Gls) 
jest Nasturtium officinale. Gatunek ten posiada zdolność 
do fitoremediacji (Halkier, Gershenzon 2006). Celem pracy 
było zbadanie wpływu bioakumulowanych jonów metali: 
Ca, Mg, Cr, Cu, Fe, Li, Se, Zn z podłoży hodowlanych 
na produkcję glukozynolatów w wytrząsanych kulturach 
mikropędowych N. officinale. Warianty podłoża Mura-
shige-Skoog (Murashige, Skoog 1962) suplementowano 
solami metali w stężeniu 1 mg pierwiastka/l. Kontrolę 
stanowiło podłoże bez soli metali. Hodowle prowadzono 
przez 14 dni (3 serie). Analizę (Gls) w ekstraktach z bio-
masy przeprowadzono metodą spektrofotometryczną (Gal-
laher i in. 2012). Całkowita zawartość (Gls) wahała się od 
108,11 do 172,90 mg/100 g s.m. Najniższą zawartość (Gls) 
stwierdzono dla wariantu podłoża zawierającego jony Cr, 
najwyższą zawartość (Gls) dla wariantu zawierającego 
jony Ca; była ona 1,24-krotnie wyższa niż w kontroli.

The effect of bioaccumulation of elements 
from culture media on glucosinolate 
production in microshoot culture of 
Nasturtium officinale (Brassicaceae) 

cultivated in vitro

Marta Klimek-Szczykutowicz1, Agnieszka Szopa1, 
Michał Dziurka2, Halina Ekiert1

1Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum, Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Poland; 2Polish Academy of Sciences, The Franciszek Górski
InstituteofPlantPhysiology,Niezapominajek21,30-239Kraków,
Poland,e-mail:marta.klimek-szczykutowicz@doctoral.uj.edu.pl

Glucosinolates (Gls), metabolites characteristic for Bras-
sicaceae family, are recommended in the prevention of 
cancers, heart diseases and diabetes. The rich source of 
(Gls) is N.officinale. This plant posses also the ability to 
phytoremediation (Halkier, Gershenzon 2006). The aim of 
the study was to investigate the effect of metal ions: Ca, 
Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Se, Zn added to the culture media on 
the production of Gls in agitated microshoot cultures. The 
variants of Murashige-Skoog (Murashige, Skoog 1962) 
medium were supplemented with metal salts in concentra-
tion of 1 mg element/l and control – without metal salts. 
Cultures were grown over 14-day growth periods (3 series). 
The analysis of (Gls) in the biomass extracts was per-
formed using the spectrophotometrical method (Gallaher 
et al. 2012). The total (Gls) contents ranged from 108.11 
to 172.90 mg/100 g DW. The lowest content of (Gls) was 
recorded for the MS medium variant containing Cr, the 
highest content for the variant containing Ca ions; it was 
1.24-times higher than in control.

Zawartość barwników w roślinach ziemniaka 
rosnących w kulturach in vitro

Józef Klocek1, Guy Costa2, Marcin Horbowicz1

1KatedraBotaniki iFizjologiiRoślin,UniwersytetPrzyrodniczo-
-HumanistycznywSiedlcach,Prusa 14, 08-110Siedlce,Poland,
e-mail:klocek@ap.siedlce.pl; 2GuyCosta,LaboratoriumChemii
Substancji Naturalnych (LCSNEA 1069)Wydział Nauki i Tech-
nologii,UniwersytetwLimoges,123AlejaAlbertThomas,87060
Limoges,Francja,e-mail:guy.costa@unilim.fr

Rośliny ziemniaka charakteryzują się różną intensywno-
ścią zabarwienia części nadziemnej związaną z zawartością 
chlorofili a także antocyjanów. Badano zawartość antocy-
janów, chlorofilu a, chlorofilu b, chlorofili a+b oraz karo-
tenów w roślinach 12 odmian ziemniaka. Były to odmiany: 
Ariela, Agata, Aster, Bella Rosa, Bleue Fleur, Denar, 
Gala, Irga Irys, Owacja, Red Fantasy i Tajfun, rosnące 
w kulturach in vitro w warunkach pokoju hodowlanego 
w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin UPH w Siedlcach. 
Próby do oznaczania chlorofili i antocyjanów pobierano 
z roślin czterotygodniowych z wierzchołkowych liści 
i łodyg. Oznaczenia zawartości chlorofili dokonywano wg 
metody Lichtenthalera (1987), a zawartości antocyjanów 
według zmodyfikowanej metody Mancinelli i wsp. 1988. 
Obserwowano różną zawartość chlorofilu a u badanych 
odmian, najwyższą u odmiany Agata i Owacja, a najniż-
szą u odmian Bleue Fleur i Irys. Z kolei zawartość chlo-
rofilu b była najwyższa u odmiany Irga i Irys, a najniższa 
u odmian Aster i Gala. Suma chlorofili a+b była najwyższa 
u odmian Irga i Tajfun, a najniższa u odmian Aster i Gala. 
Najwięcej karotenów obserwowano u odmian Ariela i Irga, 
a najmniej u odmian Aster i Gala. Zawartość antocyjanów 

The content of pigments in potato plants 
growing in in vitro cultures

Józef Klocek1, Guy Costa2, Marcin Horbowicz1

1DepartmentofBotanyandPlantPhysiology,SiedlceUniversity
of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Poland, e-mail: klocek@ap.siedlce.pl; 2Guy Costa, Laboratoire
de Chimie des Substances Naturelles (LCSN EA 1069) Faculté
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Potato plants are characterized by varying intensity of col-
oring of the aboveground part connected with the content 
of chlorophylls and anthocyanins. The content of anthocy-
anins, chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophylls a + b and 
carotenes in plants of 12 potato varieties were investigated. 
These were: Ariela, Agata, Aster, Bella Rosa, Bleue Fleur, 
Denar, Gala, Irga Iris, Owacja, Red Fantasy and Tajfun, 
growing in in vitro cultures in breeding room conditions 
at the Department of Botany and Plant Physiology UPH 
in Siedlce. Tests for the determination of chlorophylls and 
anthocyanins were collected from four-week-old plants 
with apical leaves and stems. The chlorophyll content 
determinations were made according to Lichtenthaler’s 
methods (1987) and anthocyanins content according to 
the modified method of Mancinelli et al. 1988. Different 
chlorophyll a content was observed, and in the studied 
cultivars, the highest in the cultivars Agata and Owacja 
and the lowest in the varieties Bleue Fleur and Irys. In 
turn, the content of chlorophyll b was the highest in the 
Irga and Irys varieties and the lowest in the Aster and Gala 
varieties. The sum of a+b chlorophylls was the highest in 
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była najwyższa u odmian Bella Rosa i Owacja, a najniższa 
u odmian Denar i Red Fantasy. Na uwagę zasługuje tutaj 
polska odmiana Irga, która zawierała najwięcej substancji 
barwnych, a więc chlorofilu a i b, karotenów, a także dość 
dużo antocyjanów. Odmiany, które reklamowane jako te, 
które wytwarzają barwne bulwy o dużej zawartości anto-
cyjanów, miały przeciętną zawartość antocyjanów w czę-
ści nadziemnej z wyjątkiem odmiany Bella Rosa. Według 
Nemś i wsp. (2015) ziemniaki odmian o czerwonym 
i fioletowym zabarwieniu miąższu zawierały zdecydowa-
nie więcej polifenoli, co wiąże się z obecnością w nich 
antocyjanów.

the Irga and Tajfun varieties and the lowest in the Aster 
and Gala varieties. The most carotenes were observed in 
the Ariela and Irga varieties and the least in the Aster and 
Gala varieties. The content of anthocyanins was the highest 
in the Bella Rosa and Owacja varieties and the lowest in 
the Denar and Red Fantasy varieties. Noteworthy here is 
the Polish cultivar Irga, which contained the most color 
substances chlorophyll a and b, carotenes and quite a lot of 
anthocyanins. The varieties that are advertised as those that 
produce colored tubers with a high content of anthocyanins 
had an average content of anthocyanins in the aboveground 
part, with the exception of Bella Rosa. According to Nemś 
et al. (2015) potatoes of varieties with red and purple color 
of the pulp contained much more polyphenols, which is 
associated with the presence of anthocyanins in them.

Różnicowanie pąków przybyszowych 
w kulturach kalusowych Aconitum 

bucovinense

Dawid Kocot, Barbara Nowak, Ewa Sitek
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, e-mail: 
dawid_2608@vp.pl

Tojad bukowiński (Aconitumbucovinense) jest karpackim 
endemitem, w Polsce gatunkiem krytycznie zagrożonym. 
Krajowe populacje są nieliczne, słabo kwitną, a ich nasiona 
kiełkują z trudnością, pomimo potwierdzonej żywotności. 
W tej sytuacji uzasadnione jest stworzenie kolekcji ex situ 
roślin uzyskanych invitro. Alternatywnym dla nasion spo-
sobem inicjacji kultur jest kultywacja fragmentów organów 
wegetatywnych, na których powstają pąki przybyszowe 
– z udziałem, lub bez udziału kalusa. Celem przedsta-
wionych badań było uzyskanie kalusa i wyprowadzenie 
kultur pędowychA.bucovinense. Materiał reprezentujący 
populację naturalną uzyskano z Ogrodu Botanicznego UJ. 
Z pobranych organów po dekontaminacji powstał kalus na 
pożywkach z dodatkiem kinetyny i pikloramu. Następnie 
uzyskany kalus kultywowano na 3 wariantach pożywek 
wzbogaconych o BAP i IBA. W trakcie namnażania kalusa 
pojawiły się pędy, które wyizolowano i przepasażowano na 
pożywkę z kwasem askorbinowym i węglem aktywnym. 
Wszystkie badane kombinacje regulatorów wzrostu indu-
kowały tworzenie pąków przybyszowych, które rozwijały 
sie w pędy. Tylko pojedyncze pędy na wybranych pożyw-
kach udało się namnożyć.

Differentiation of adventitious buds in 
Aconitum bucovinense callus cultures

Dawid Kocot, Barbara Nowak, Ewa Sitek
InstituteofPlantBiologyandBiotechnology,UniversityofAgri-
culture in Kraków, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, e-mail: 
dawid_2608@vp.pl

Aconitum bucovinense is a Carpatian endemic, and criti-
cally endangered in Poland species. Wild native popula-
tions are rare, they bloom poorly, and their seeds germinate 
with difficulty, despite proven viability. In this case the 
creation of ex situ collection of micropropagated plants 
seems to be justified. As an alternative to seeds, frag-
ments of vegetative organs can serve as explants to initiate 
cultures where adventitious buds arise – with or without 
callus. The aim of the presented research was to obtain 
callus and derive the A. bucovinense shoot cultures. The 
material representing the natural population was obtained 
from the Botanical Garden of the Jagiellonian University. 
On the collected organs, after decontamination, callus was 
formed on media with the addition of kinetin and picloram. 
The obtained callus was then cultivated on three variants 
of media enriched with BAP and IBA. During the prop-
agation of callus, shoots appeared that were isolated and 
transplanted on the medium supplemented with ascorbic 
acid and active carbon. All tested combinations of growth 
regulators induced the formation of adventitious buds 
that developed into shoots. Only a few shoots on selected 
medium multiplied.

Wpływ gumy arabskiej na regenerację roślin 
w kulturach in vitro pylników jęczmienia 

zwyczajnego

Robert Konieczny1, Tomasz A. Pawłowski2, 
Ewelina A. Klupczyńska2, Aleksandra M. Staszak2, 
Katarzyna Makowska3, Sylwia Oleszczuk3, Andrzej 

Czaplicki3, Marta Kałużniak1, Wojciech Bąba1, 
Marta Libik-Konieczny4, Janusz Zimny3

1Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa
9, 30-387 Kraków; 2Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 
62-035Kórnik; 3InstytutHodowli iAklimatyzacjiRoślin,,Radzi-
ków, 05-870 Błonie; 4Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka
GórskiegoPAN,ul.Niezapominajek21, 30-239Kraków, e-mail:
robert.konieczny@uj.edu.pl

Celem badań było zbadanie wpływu gumy arabskiej 
(GAb) na przebieg androgenezy z pylników jęczmienia 

Effect of gum Arabic on in vitro plant 
regeneration from barley anthers

Robert Konieczny1, Tomasz A. Pawłowski2, 
Ewelina A. Klupczyńska2, Aleksandra M. Staszak2, 
Katarzyna Makowska3, Sylwia Oleszczuk3, Andrzej 

Czaplicki3, Marta Kałużniak1, Wojciech Bąba1, 
Marta Libik-Konieczny4, Janusz Zimny3

1InstituteofBotany,JagiellonianUniversity,9GronostajowaStr.,
30-387 Kraków; 2The Institute of Dendrology PAN, 5 Parkowa 
Str., 62-035 Kórnik; 3Plant Breeding and Acclimatization Insti-
tute,Radzików,05-870Błonie;4TheFranciszekGórskiInstituteof
PlantPhysiologyPAN,21NiezapominajekStr.,30-239,Kraków,
e-mail:robert.konieczny@uj.edu.pl

The aim of the study was to test the effect of gum Arabic 
(GAb) on androgenesis from barley anthers. As revealed 
by quantitative and microscopic studies GAb reduced the 
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Wpływ oświetlenia na rozwój i profil 
metaboliczny dwóch gatunków Salvia subg. 

Perovskia w hodowli in vitro

Weronika Kozłowska1, Marek Niewiadomski2, Agata 
Janik-Polanowicz1, Adam Matkowski1, Paulina Nowicka2, 

Katarzyna Kostyrka2, Marta Podgórska2, Kamil 
Wiśniewski2, Natalia Wojciechowska2, Sylwia Zielińska1

1Zakład Biologii Farmaceutycznej i Botaniki, Ogród Botanicz-
nny Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Al.JanaKochanowskiego14,51-601Wrocław;2StudenckieKoło
Naukowe84przyKatedrzeBiologiiFarmaceutycznej iBotaniki,
UniwersytetMedycznyweWrocławiu,ul.Borowska211,50-556
Wrocław,e-mail:ogrodroslinleczniczych@mailplus.pl

Perovskia to środkowoazjatyckie rośliny aromatyczne 
i lecznicze oraz ozdobne ostatnio zaliczone do rozszerzo-
nego rodzaju Salvia. P. abrotanoides Kar (Salvia abrota-
noides (Kar.) Sytsma, comb.nov.) jest tradycyjną irańską 
rośliną leczniczą, zaś P. atriplicifolia Benth (S. yangii 
B.T.Drew, nom.nov.), pochodząca z rejonów na wschód 
od Iranu, jest często sadzona jako niewymagający krzew 
ozdobny. Metabolity wyspecjalizowane tych roślin to lotne 
mono- i seskwiterpeny oraz nielotne polifenole i diterpeny. 
W tej pracy, zbadano rozwój pędów invitro oraz ich pro-
fil metaboliczny w warunkach oświetlenia lampami LED 
o różnym spektrum emisji: czerwone, niebieskie, czer-
wono-niebieskie, fotosyntetycznie aktywne-PAR i białe. 
Stwierdzono istotne i skomplikowane różnice ilościowe 
i jakościowe w profilu związków lotnych – zarówno mię-
dzy gatunkami, jak i w zależności od oświetlenia. Na przy-
kład, PAR powodowało podwojenie zawartości β-pinenu 
i obu gatunków, natomiast kamfory tylko u P. atriplicifolia, 
a spadek u P. abrotanoides. Zawartość kwasu karnozowego 
(diterpenoid abietanowy) wzrosła w świetle białym tylko 
w P. atriplicifolia, a kwasu rozmarynowego u P. abrota-
noides. Morfogeneza pędów podlegała wpływowi światła 
podobnie u obu gatunków.

Effect of LED illumination on development 
and specialized metabolite profile in two 
species of Salvia subg. Perovskia in vitro 

cultures

Weronika Kozłowska1, Marek Niewiadomski2, Agata 
Janik-Polanowicz1, Adam Matkowski1, Paulina Nowicka2, 

Katarzyna Kostyrka2, Marta Podgórska2, Kamil 
Wiśniewski2, Natalia Wojciechowska2, Sylwia Zielińska1

1Department of Pharmaceutical Biology and Botany, Botanical 
Garden of Medicinal Plants, Wroclaw Medical University, Al.
Jana Kochanowskiego 14, 51-601 Wrocław; 2Student Scientific
Club no 84, Department of Pharmaceutical Biology, Wroclaw 
Medical University, ul. Borowska 211, 50-556Wrocław, e-mail:
ogrodroslinleczniczych@mailplus.pl

Perovskia are Central Asian aromatic and medicinal 
plants, recently included within the extended genus Salvia. 
P. abrotanoides Kar (Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma, 
comb.nov.) is a traditional Iranian medicinal herb, whereas 
P. atriplicifolia Benth (Salviayangii B.T.Drew, nom.nov.), 
originating from areas east of Iran, is also commonly grown 
as undemanding ornamental shrub. Specialized metabolites 
in these plants include volatile mono- and sesquiterpenoids 
as well as non-volatile polyphenols and diterpenoids. Here, 
we evaluated invitro development and metabolic profile of 
Perovskia under LED illumination of various colors: blue, 
red, mixed red/blue, photosynthetically active radiation 
(PAR), and white. We observed significant and complex 
qualitative and quantitative differences in volatile profiles 
– both between species and light treatments. For example, 
PAR caused double quantity of β-pinene in both species, 
while camphor doubled in P. atriplicifolia and dropped by 
50% in P. abrotanoides. Carnosic acid (an abietane diter-
penoid) increased under white light only in P. atriplicifolia 
and rosmarinic acid in P. abrotanoides. Shoot morphogen-
esis was influenced by the light spectrum in a similar man-
ner in both species.

zwyczajnego. Dodatek GAb do pożywki indukującej 
lub na etapie stresowania pylników działał korzystnie na 
przebieg androgenezy skracając czas indukcji regeneracji 
oraz zwiększając kilkukrotnie jej wydajność. W kulturach 
z GAb stwierdzono istotnie niższą śmiertelności mikrospor 
oraz redukcję aberracji morfologicznych rozwijających się 
struktur zarodkopodobnych. Analiza proteomiczna wyka-
zała znaczne różnice w profilach białkowych eksplanta-
tów hodowanych w warunkach kontrolnych (bez GAb) 
i w obecności GAb. Spośród 22 białek, których poziom 
ekspresji różnicował obie kultury, 8 białek wykazywało 
znacznie wyższą, a 10 istotnie niższą ekspresję w obecno-
ści GAb w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Dodat-
kowo stwierdzono istotne zmiany ilościowe i jakościowe 
w profilu ekspresji białek zależne od czasu trwania kultury 
na poszczególnych pożywkach. Wykazano, że białka róż-
nicujące profile ekspresji badanych eksplantatów związane 
są z realizacją specyficznych szlaków metabolizmu podsta-
wowego, adaptacją do warunków stresowych oraz sygnali-
zacją międzykomórkową w procesach rozwojowych.

time required for the androgenic induction and increased 
the frequency of plant regeneration by reducing the mor-
tality of microspores and substantial improvement of 
quality of developing embryo-like structures. Proteomic 
analysis revealed conspicuous differences in protein pro-
files between the explants maintained on control medium 
(lacking GAb) and medium with GAb. Among 22 pro-
teins which were differentially expressed between cul-
tures, 8 proteins showed significantly higher, whilst 10 
proteins displayed significantly lower expression level on 
GAb-containing medium when compared to the medium 
lacking this supplement. In addition, significant qualitative 
and quantitative changes in protein pattern according to 
the time of culture on different media were found. Func-
tional analysis of responsive proteins revealed that they are 
involved in specific pathways of basic metabolism, adapta-
tion to stress conditions and intercellular signalling linked 
to growth and development.
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Wpływ egzogennej suplementacji 
podłoży hodowlanych biosyntetycznymi 
prekursorami na zawartość glikozydów 

fenylopropanoidowych w kulturach in vitro 
Verbena officinalis L. – badania wstępne

Paweł Kubica, Agnieszka Szopa, Halina Ekiert
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ul.
Medyczna9,30-688Kraków,Polska,e-mail:p.kubica@uj.edu.pl

Verbenaofficinalis L. (werbena lekarska), to roślina lecz-
nicza wykorzystywana jako surowiec o działaniu antyok-
sydacyjnym, przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym 
i sekretolitycznym. Za te aktywności odpowiedzialne są 
związki polifenolowe, m.in. glikozydy fenylopropano-
idowe, jak werbaskozyd i izowerbaskozyd zawarte w zielu 
tego gatunku (Kubica 2018). Obiektem badań były kultury 
zawiesinowe V. officinalis hodowane na podłożu Mura-
shige-Skoog (MS) (Murashige, Skoog 1962) z dodatkiem 
1 mg/l 6-benzyloaminopuryny oraz 1 mg/l kwasu indolilo-
3-masłowego. Celem badań była ocena wpływu dodatku 
prekursorów biosyntezy glikozydów fenylopropanoido-
wych: fenyloalaniny, tyrozyny i kwasu kawowego, na ich 
produkcję w warunkach kultur invitro. Podłoże suplemen-
towano prekursorami w stężeniach: 0 (kontrola) i 1 mmol/l 
w: 0, 10 oraz 15 dniu hodowli (czas trwania hodowli 
wynosił 20 dni). Zawartość metabolitów w ekstraktach 
metanolowych oznaczono metodą HPLC-DAD (Schön-
bichler 2013). Wpływ prekursorów w zastosowanym stę-
żeniu na przyrosty biomasy był nieznaczny. Zawartość 
werbaskozydu i izowerbaskozydu w warunkach kontrol-
nych wynosiła odpowiednio 4807,35 i 165,78 mg/100g 
s.m. Dodatek fenyloalaniny zwiększał produkcję badanych 
związków odpowiednio 1,36 i 1,14-krotnie (do 6547,62 
i 188,83 mg/100g s.m.), a tyrozyny 1,20 i 1,37-krotnie (do 
5792,17 i 227,88 mg/100g s.m). Dodatek kwasu kawo-
wego działał hamująco na produkcję badanych związków.
Finansowanie: K/DSC/003506

Effect of exogenous precursors media 
supplementation on the phenylpropanoid 

glycosides content in in vitro cultures of 
Verbena officinalis L. – preliminary results

Paweł Kubica, Agnieszka Szopa, Halina Ekiert
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of
Pharmacy, Jagiellonian University, Medical College, Medyczna
9,30-688Cracow,Poland,e-mail:p.kubica@uj.edu.pl

Verbenaofficinalis L. it is a medicinal plant used as raw 
material of antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial 
and secretolytic activities. For these properties are respon-
sible polyphenolic compounds e.g. phenylpropanoid gly-
cosides like: verbascoside and isoverbascoside (Kubica 
2018). The object of our work were suspension cultures of 
V.officinalis cultured on Murashige-Skoog (MS) medium 
(Murashige, Skoog 1962) with addition of 1 mg/l of 6-ben-
zylaminopurine and 1 mg/l indole-3-butyric acid. The aim 
of the study was the evaluation of the effect of the cul-
ture media supplementation of biosynthetic precursors of 
phenylpropanoid glycosides: phenylalanine, tyrosine and 
caffeic acid, on their production under in vitro cultures 
conditions. Precursors in concentrations: 0 (control) and 
1 mmol/l were added on: 0, 10th and 15th day of 20 days 
growth period. The content of metabolites was determined 
in methanolic extracts with HPLC-DAD method (Schön-
bichler 2013). The effect of precursors, in the applied 
concentration, on biomass increments was insignificant. 
The production of verbascoside and isoverbascoside under 
control conditions was equal 4807.35 and 165.78 mg/100g 
DW, respectively. The phenylalanine supplementation 
increased 1.36 and 1.14 times, respectively, the production 
of tested compounds (up to 6547.62 and 188.83 mg/100g 
DW), also tyrosine increased the production 1.20 and 1.37 
times (up to 5792.17 and 227. 88 mg/100g DW), respec-
tively. The addition of caffeic acid inhibited the production 
of studied compounds.
Financing: K/DSC/003506

Wpływ chłodzenia na jakość i namnażanie 
in vitro agrestu

Danuta Kucharska1, Małgorzata Kunka2

1ZakładBiologiiStosowanej;2ZakładUprawyiNawożeniaRoślin
Ogrodniczych, InstytutOgrodnictwa, ul. Konstytucji 3Maja 1/3
96-100Skierniewice,e-mail:danuta.kucharska@inhort.pl

Miesięczne kultury pędowe 10 genotypów agrestu przeby-
wały w 2°C przez dwa, cztery i sześć miesięcy, a w 4°C 
przez sześć miesięcy. Oceniano ogólną liczbę pędów, pro-
cent nekrotycznych oraz jakość kultur. Sprawdzano zdol-
ność namnażania w I i II pasażu po chłodni. Po trzech 
okresach chłodzenia w 2°C liczba pędów nekrotycznych 
była największa u genotypów: ‘Hinsel’ i klon 117, u pozo-
stałych po dwóch i czterech miesiącach znikoma, a po 
sześciu większa, ale umożliwiająca odtworzenie kultur. 
Jakość kultur po dwóch i czterech miesiącach była wysoka 
i obniżyła się po sześciu miesiącach. W I pasażu odno-
towano: największy współczynnik namnażania po dwóch 
miesiącach chłodzenia, najwyższą liczbę pędów >1cm 
po czterech miesiącach chłodzenia, największy odsetek 
pędów nekrotycznych po 6-miesięcznym chłodzeniu, jed-
nak tendencja nie utrzymała się w kolejnym pasażu. W II 
pasażu największe rozmnażanie oraz udział pędów >1cm 
obserwowano po 4 miesiącach. Porównując kultury po 
sześciu miesiącach chłodzenia w 2 i 4°C stwierdzono, że 

The effect of cooling on the quality and 
in vitro reproduction of gooseberry

Danuta Kucharska1, Małgorzata Kunka2

1Department of Applied Biology; 2Department of Cultivation
HorticulturalPlantsResearchInstituteofHorticulture,Konstytu-
cji3Maja1/396-100Skierniewice, e-mail:danuta.kucharska@
inhort.pl

Monthly shoot cultures of ten gooseberry genotypes were 
kept in 2°C for two and four and six months, and at 4°C 
for six months. The total number of shoots, necrotic per-
centage and the quality of cultures were evaluated. The 
ability to multiply in the first and second passage to the 
cold store was checked. After three cooling periods at 2°C, 
the number of necrotic shoots was the highest in the gen-
otypes: ‘Hinsel’ and clone 117, in the remaining two and 
four months it was minimal and six each, but it allowed the 
reproduction of cultures. The quality of cultures after two 
and four months was high and decreased after six months. 
In the first passage, the highest multiplication coefficient 
after two months of cooling, the highest number of shoots> 
1 cm after four months of cooling, the highest percentage 
of necrotic shoots after six months of cooling, but the trend 
did not persist in the next passage. In the second passage, 
the largest reproduction and share of shoots> 1 cm were 
observed after four months. Comparing cultures after six 

mailto:danuta.kucharska@inhort.pl
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Wzbogacanie podłoża w jony siarczanowe 
w kulturach in vitro Brassica cretica subsp. 

botrytis

Inga Kwiecień
Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:inga.kwiecien@uj.edu.pl

Celem badań było określenie wpływu stężenia siarczanów 
na metabolizm związków siarki w kulturach invitro Bras-
sica cretica subsp. botrytis. Wytrząsane, płynne, pędowe 
kultury B. cretica subsp. botrytis były prowadzone na pod-
łożu Murashige-Skoog zawierającym 1mg/l BAP, wzboga-
conym w jony siarczanowe w różnych stężeniach (0; 0,5; 
1,5; 3 i 5 mM). W metanolowych ekstraktach z biomasy 
badano poziom następujących parametrów: niebiałkowych 
grup sulfydrylowych (NPSH), glutationu (GSH), cysteiny, 
cystyny i siarki sulfanowej. Podanie jonów siarczanowych 
istotnie podniosło poziom badanych grup związków: NPSH 
(z 6,65 do 17,16 μmol/g s.m.), glutationu (z 0,31 do 0,45 
μmol/g s.m.), cysteiny (z 0,51 do 3,59 μmol/g s.m.) i siarki 
sulfanowej (z 3,49 do 7,13 μmol/g s.m.). Tylko poziom 
cystyny obniżył się (z 0,67 do 0,06 μmol/g s.m.). Może być 
to wynikiem zaburzenia równowagi redoksowej układu 
cysteina/cystyna w tkankach roślinnych w przypadku 
suplementacji niskimi stężeniami siarczanów w pożywce. 
Podsumowując, siarczan jest dobrym prekursorem cyste-
iny, wykorzystywanej do biosyntezy glutationu, na co 
wskazuje jego zdolność do podwyższania poziomu NPSH 
i tworzenia związków zawierających siarkę sulfanową.

Media supplementation in sulfate ions in 
in vitro Brassica cretica subsp. botrytis 

cultures

Inga Kwiecień
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:inga.kwiecien@uj.edu.pl

The aim of the present studies was to determine the effect 
of sulfate concentrations on sulfur compounds metabolism 
in Brassica cretica subsp. botrytis cultured in vitro. Bras-
sica cretica subsp. botrytis shoot liquid agitating cultures 
were maintained on Murashige-Skoog medium containing 
1mg/l BAP, supplemented with different amounts of sulfate 
(0; 0.5; 1.5; 3 and 5 mM). The levels of the following com-
pounds were measured in methanolic extracts from bio-
mass: non-protein sulfhydryl groups (NPSH), glutathione 
(GSH), cysteine, cystine and sulfane sulfur. Administra-
tion of sulfate significantly elevated analysed compound 
as NPSH (from 6.65 to 17.16 μmol/g d.w.), glutathione 
(from 0.31 to 0.45 μmol/g d.w.), cysteine (from 0.51 to 
3.59 μmol/g d.w.), and sulfane sulfur level (from 3.49 to 
7.13 μmol/g d.w.). Only cystine concentration was low-
ered (from 0.67 to 0.06 μmol/g d.w.) It could be a result 
of unbalanced cysteine/cystine redox status in plants tis-
sues under low medium sulfate concentrations. This status 
disturbance is usually the effect of the stress condition. In 
conclusion, sulfate is a good precursor of cysteine, utilized 
for glutathione biosynthesis, which was indicated by its 
capability to elevate NPSH level and leading to the forma-
tion of sulfane sulfur-containing compounds.

osiem z badanych genotypów przechowywanych w 2°C, 
były lepszej jakości w porównaniu do 4°C. Odnotowano 
wyższą liczbę pędów ogółem, a niższą pędów nekrotycz-
nych. W porównaniu do kontroli z fitotronu po przechowy-
waniu w 2°C i 4°C w I i II pasażu nastąpiło zwiększenie 
namnażania i większy udział pędów >1cm dla większości 
genotypów oraz najniższy odsetek pędów nekrotycznych 
w kulturach po 2°C.

months at 2°C and 4°C it was found that eight of the tested 
genotypes stored at 2°C were of better quality compared to 
4°C. There was a higher number of total shoots and lower 
necrotic shoots. In comparison to the control from the phy-
totron after 2°C and 4°C in the first and second passages 
there was increased multiplication and a greater share of 
shoots> 1 cm for most genotypes and the lowest percent-
age of necrotic shoots in cultures at 2°C.

Wytrząsane kultury in vitro odmian 
hodowlanych Hypericum perforatum – 

źródło kwasów fenolowych i hyperycyny

Inga Kwiecień1, Gabriela Poliwka1, Ludger Berhues2, 
Halina Ekiert1

1KatedraiZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
Polska; 2Instytut Biologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Tech-
nicznywBrunszwiku,Mendelssohnstrasse1,D-38106Brunszwik,
Niemcy,e-mail:inga.kwiecien@uj.edu.pl

Ziele dziurawca jest bogatym źródłem wielu grup meta-
bolitów wtórnych posiadających potwierdzoną aktywność 
biologiczną. Nasze wcześniejsze badania udowodniły 
znaczny potencjał biosyntetyczny kultur invitroH.perfo-
ratum (Kwiecień i in. 2015, Kwiecień i in. 2018). Celem 
pracy było sprawdzenie wpływu stężenia regulatorów 
wzrostu na akumulację kwasów fenolowych i hypery-
cyny w wytrząsanych kulturach in vitro trzech odmian 
hodowlanych H.perforatum: Elixir, Helos, Topas. Kultury 
wytrząsane prowadzono na czterech wariantach podłoża 
Murashige-Skoog wzbogaconych w BAP i NAA (0,1–
3,0 mg/l) przez okres 4 i 5 tygodni. Analiza metanolowych 

Agitated in vitro cultures of Hypericum 
perforatum cultivars – a source of phenolic 

acids and hypericin

Inga Kwiecień1, Gabriela Poliwka1, Ludger Berhues2, 
Halina Ekiert1

1Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiello-
nian University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688,
Kraków, Polska; 2Institute of Pharmaceutical Biology, Techni-
scheUniversität Braunschweig,Mendelssohnstrasse 1,D-38106
Braunschweig,Germany,e-mail:inga.kwiecien@uj.edu.pl

The herb of Hypericum perforatum is the rich source of 
many groups of secondary metabolites possess proved bio-
logical activity. Our earlier study on in vitro cultures of 
H.perforatumverified its significant biosynthetic potential 
(Kwiecień et al. 2015, Kwiecień et al. 2018). The aim of 
the presented study was to determine the effect of con-
centration of plant growth regulators on the accumula-
tion of phenolic acids and hypericin in in vitro cultures 
of Hypericum perforatum three cultivars: Elixir, Helos, 
Topas. Agitated cultures were maintained on 4 variants 
of Murashige-Skoog medium supplemented with BAP 
and NAA(0.1–3.0 mg/l)during 4- and 5-weeks. Analysis 

mailto:inga.kwiecien@uj.edu.pl
mailto:inga.kwiecien@uj.edu.pl
mailto:inga.kwiecien@uj.edu.pl
mailto:inga.kwiecien@uj.edu.pl


 Sekcja Kultur Tkankowych l 159

ekstraktów z biomasy metodą RP-HPLC wykazała obec-
ność pięciu kwasów fenolowych oraz hyperycyny. Całko-
wita zawartość kwasów fenolowych wahała się od 20,5 do 
347,1mg/100g s.m. (maks. 5-tyg.), a zawartość hyperycyny 
od 9,2 do 221,1 mg/100g s.m. (maks. 4-tyg.). Najbardziej 
sprzyjało akumulacji badanych związków, dla wszyst-
kich trzech odmian hodowlanych, podłoże zawierające po 
0,1 mg/l BAP i NAA.

of methanolic extracts from biomass using an RP-HPLC 
method has shown the presence of five phenolic acids and 
hypericin. The total content of phenolic acids in biomass 
ranged from 20.5 to 347.1mg/100g DW (max. 5-weeks), 
and hypericin content ranged from 9.2 to 221.1 mg/100g 
DW (max. 4-weeks). The medium which favoured the 
accumulation of detected compounds in all cultivars of 
H.perforatum the most was the variant with the addition 
of 0.1 mg/l BAP and NAA, each.

Mikrorozmnażanie Teucrium scorodonia L.

Joanna Makowczyńska, Justyna Świątek, Łukasz Kuźma
Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Me-
dyczny,ul.Muszyńskiego1,90-151Łódź,e-mail: joanna.makow-
czynska@umed.lodz.pl

Teucrium scorodonia L. (ożanka nierównoząbkowa) jest 
rośliną należącą do rodziny Lamiaceae. W Polsce jest to 
rzadki gatunek, będący byliną występującą na Pomorzu 
Zachodnim i Dolnym Śląsku. Cechą diagnostyczną T. sco-
rodonia jest dwuwargowy, 5-działkowy kielich z górnym 
ząbkiem kielicha szerszym, niż pozostałe oraz bladozie-
lonkawo-żólta korona. Roślina posiada właściwości anty-
septyczne, wykrztuśne, spazmolityczne, poprawiające 
trawienie dzięki obecności takich metabolitów wtórnych, 
jak: flawonoidy, kwas kawowy, kwas ursolowy, olejek ete-
ryczny, diterpeny. Celem pracy było opracowanie metody 
namnażania T. scorodonia z eksplantatów węzłowych. 
Pozyskanie T. scorodania z kultury invitro pozwoli zacho-
wać naturalne stanowiska tej rzadkiej leczniczej rośliny. 
Pędy namnażano na podłożu MS wzbogaconym w IAA 
(kwas indolilo-3-octowy) w stężeniu 0,1 mg l–1 i jedną 
z cytokinin (meta-topolin, 4-CPPU, rybozyd 6-benzylo-
aminopuryna, n-benzylo-9-(2-tetrahydropiranylo)-adenina) 
w stężeniu 0,5; 1 i 2 mg l–1. Po pięciu tygodniach kultury 
obliczono współczynnik mnożenia. Zregenerowane pędy 
z powodzeniem ukorzeniono na podłożu MS z dodatkiem 
auksyny IAA lub IBA (kwas indolilo-3-masłowy) w stęże-
niu 0,5 mg l–1.

Micropropagation of Teucrium scorodonia L.

Joanna Makowczyńska, Justyna Świątek, Łukasz Kuźma
DepartmentofBiologyandPharmaceuticalBotany,MedicalUni-
versityofLodz,1MuszyńskiegoStr.,90-151Lodz,e-mail:joanna.
makowczynska@umed.lodz.pl

Teucrium scorodonia L. is a plant belonging to the fam-
ily Lamiaceae. In Poland this plant species is a rare per-
ennial, it has been known only from Western Pomerania 
and Lower Silesia. T. scorodonia diagnostic feature is 
2-lipped, 5-toothed calyx with the upper tooth wider than 
the others and corolla pale greenish-yellow. The plant has 
antisepticum, expectorants, spasmolyticum and improving 
digestion properties due to the presence of the following 
secondary metabolites: flavonoids, coffee acid, ursolic 
acid, essential oil, diterpenes. The aim of the study was to 
develop in vitro propagation of T. scorodonia from nodal 
explants. Obtainment of T. scorodania from in vitro cul-
ture will allow to preserve the natural sites of this rare 
plant. Murashige and Skoog agar medium supplemented 
with IAA (indole-3-acetic acid) at concentration 0.1 mg l–1 

and one of the cytokinins (meta-topolin, 4-CPPU, 6-ben-
zylaminopurine riboside, n-benzyl-9-(2-tetrahydropyra-
nyl)-adenine) at concentrations 0.5, 1 and 2 mg l–1 was 
used. After five weeks of the culture the micropropagation 
rate was calculated. Multiplied shoots were rooted on MS 
medium supplemented with auxin: IAA or IBA (indole-3-
butyric acid) at concentration 0.5 mg l–1.

Wpływ jasmonianu metylu na formowanie 
cebul przybyszowych w kulturach in vitro 

Tulipa tarda Stapf.

Małgorzata Maślanka
KatedraRoślinOzdobnych,UniwersytetRolniczywKrakowie,Al.
29Listopada54,31-425Kraków,e-mail:m.maslanka@urk.edu.pl

Tulipa tarda, należący do grupy tulipanów botanicznych, 
od kilku lat cieszy się w Polsce rosnącym zainteresowa-
niem. Ze względu na niską wydajność tradycyjnego roz-
mnażania tulipanów, poszukuje się bardziej efektywnych 
metod, opartych na technikach invitro. W doświadczeniu 
użyto łusek z cebul przybyszowych, otrzymanych drogą 
mikrorozmnażania. Łuski cebulowe wyłożono do szalek 
Petriego, na stałą pożywkę MS, zawierającą 0–100 mg l-1 
jasmonianu metylu (Me-JA) i 6% sacharozy. Po czterech 
tygodniach usunięto z pożywki Me-JA. Kultury utrzymy-
wane były w ciemności lub w 16 h dniu, w różnych spek-
trach światła (białym, czerwonym, niebieskim), w 20°C. 
Po 12 tygodniach kultury odnotowano zahamowanie orga-
nogenezy i kalogenezy przez Me-JA we wszystkich spek-
trach światła. W ciemności natomiast, 25 i 50 mg l-1 Me-JA 
pozytywnie wpłynęło na formowanie cebul przybyszo-
wych, zwiększając ich liczbę odpowiednio o 28% i 75%, 

Effect of methyl jasmonate on formation of 
adventitious bulbs in Tulipa tarda Stapf. in 

vitro culture

Małgorzata Maślanka
Dapartment of Ornamental Plants, University of Agriculture in
Kraków, Al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków, e-mail: m.mas-
lanka@urk.edu.pl

From a few years in Poland it is observed rising interest of 
Tulipa tarda, belonging to the botanical tulip group. Low 
efficiency of traditional tulip propagation induce to search 
for more effective methods, based on invitro techniques. 
In the experiment, there were used scales from adventi-
tious bubs, obtained during micropropagation. The bulb 
scales were cultured in Petri dishes on MS solid medium, 
containing 0-100 mg l-1 methyl jasmonate (Me-JA) and 
6% sucrose. 4 weeks later Me-JA was removed from the 
medium. The cultures were maintained in the dark or in 
a 16 h photoperiod, in a different spectra of light (white, 
red, blue), at 20°C. After 12 weeks of culture Me-JA inhib-
ited organogenesis and callogenesis in every spectra of 
light. However, in the dark, 25 and 50 mg l-1 Me-JA posi-
tively influenced adventitious bulbs formation, increasing 
their number about 28% and 75%, respectively, compared 

mailto:m.maslanka@urk.edu.pl
mailto:m.maslanka@urk.edu.pl
mailto:m.maslanka@urk.edu.pl


160 l Sekcja Kultur Tkankowych

Wpływ aminokwasów i rodzaju oświetlenia 
na rozwój kultur in vitro pędów Agastache 

rugosa i profil związków fenolowych

Adam Matkowski1, Joanna Kolniak-Ostek2, Paulina 
Nowicka2, Katarzyna Kostyrka3, Marta Podgórska3, 

Natalia Wojciechowska3, Jan Oszmiański2, 
Sylwia Zielińska1

1ZakładBiologiiFarmaceutycznejiBotaniki,OgródBotanicznny
Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Al.
JanaKochanowskiego 14, 51-601Wrocław; 2Katedra Technolo-
gii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630
Wrocław; 3Studenckie Koło Naukowe 84 przy Katedrze Biologii
Farmaceutycznej i Botaniki, Uniwersytet Medyczny we Wrocła-
wiu,ul.Borowska211,50-556Wrocław,e-mail:ogrodroslinlecz-
niczych@mailplus.pl

Agastache rugosa (Fischer & C.A.Meyer) O.Kuntze 
(Lamiaceae) to wschodnioazjatycka roślina lecznicza 
i aromatyczna. W tej pracy, zbadano wpływ różnych źródeł 
oświetlenia – białe fluorescencyjne, białe i fotosyntetycz-
nie aktywne (PAR) diody oraz dodatku aminokwasów na 
rozwój kultur in vitro pędów A. rugosa, a także zawar-
tość związków fenolowych i chlorofilu. Hodowle pro-
wadzono na podłożu agarowym z dodatkiem prekursora 
w biosyntezie fenylopropanoidów – L-fenyloalaniny lub 
mieszaniny aminokwasów w hydrolizacie kazeiny. Duże 
różnice w morfologii pędów zaobserwowano pod wpły-
wemróżnego oświetlenia oraz suplementacji. Profil związ-
ków fenolowych analizowany techniką LC-MS obejmował 
jeden główny flawonoid – glikozyd apigeniny oraz siedem 
pochodnych hydroksycynnamonowych: kwasy kryptochlo-
rogenowy, feruloilochinowy, rozmarynowy (RA), ester 
metylowy RA, dwa izomery glukozydu kwasu ferulowego. 
RA był głownym związkiem fenolowym we wszystkich 
hodowlach, a najwyższą zawartość osiągał w hodowlach 
prowadzonych przez 140 dni z dodatkiem hydrolizatu kaze-
iny (23,3 mg/g) oraz na pożywce kontrolnej w oświetleniu 
PAR-LED po 35 dniach (24,8 mg/g). Pędy oświetlane lam-
pami LED rozwinęły większe blaszki liściowe oraz miały 
wyższy procent indukcji pędów bocznych.

Influence of amino acids and illumination 
on morphogenesis and polyphenols in 

microshoot cultures of Agastache rugosa

Sylwia Zielińska1, Joanna Kolniak-Ostek2, Paulina 
Nowicka2, Katarzyna Kostyrka3, Marta Podgórska3, 

Natalia Wojciechowska3, Jan Oszmiański2, 
Adam Matkowski1

1Department of Pharmaceutical Biology, Botanical Garden of
MedicinalPlants,WroclawMedicalUniversity,Poland;2Depart-
mentofFruit,VegetableandNutraceuticalsTechnology,Wrocław
UniversityofEnvironmentalandLifeSciences,Poland;3Student 
Scientific Club no 84, Department of Pharmaceutical Biology,
WroclawMedicalUniversity,Wroclaw,Poland,e-mail:ogrodros-
linleczniczych@mailplus.pl

Agastache rugosa (Fischer & C.A.Meyer) O.Kuntze 
(Lamiaceae) is an East Asian medicinal and aromatic plant. 
Here, we investigated effect of light source (white fluores-
cent lamps or white and photosynthetically active radiation 
LEDs) and amino acids, on development and on chloro-
phyll and polyphenols content in A. rugosa invitro shoot 
cultures. Shoots were cultured on agar medium supple-
mented with the phenylpropanoid biosynthesis precursor 
– L-phenylalanine or casein hydrolysate. Large differences 
in morphology were observed upon various illumination 
and supplementation. The composition of polyphenols ana-
lyzed using Liquid Chromatography – Mass Spectrometry 
(LC-MS) revealed one flavonoid – an apigenin glycoside 
and 7 hydroxycinnamic metabolites: cryptochlorogenic 
acid, feruloyl-quinic acid, rosmarinic acid (RA), RA 
methyl ester and two isomeric ferulic acid glucosides. RA 
was the most abundant compound. The highest content of 
RA (23.3 mg/g) was in shoots cultured for 140 days on 
casein hydrolysate and after 35 days on control medium 
under PAR (24.8 mg/g). Shoots illuminated with LEDs 
developed larger leaf laminas and the percentage of axil-
lary shoot initiation was higher. In conclusion, the morpho-
genesis and production of phenolic compounds ofinvitro 
shoots was influenced by the age of the cultures, illumina-
tion, and amino acids.

w stosunku do kontroli. Wraz ze wzrostem stężenia Me-JA 
w pożywce, malała zdolność formowania korzeni przez 
powstałe cebule przybyszowe. W ciemności, odnotowano 
także formowanie się tkanki kalusowej, zależne również 
od stężenia Me-JA w pożywce.

to control. Growing concentration of Me-JA in medium 
resulted in lower ability of the adventitious bulbs to form 
roots. In darkness, it was observed formation of callus tis-
sue, which was also depended on Me-JA concentration in 
medium.

Wpływ pre-traktowania roślin donorowych 
egzogenną auksyną na efektywność kultur 

pylników androgenicznych linii papryki 
Capsicum spp.

Aleksandra Niklas-Nowak, Dorota Olszewska, 
Paweł Nowaczyk

Katedra Biotechnologii Rolniczej, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul.Kaliskiego7,
85-796Bydgoszcz,e-mail:niklas@utp.edu.pl

Celem pracy było zbadanie wpływu oprysku roślin dono-
rowych kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym w stężeniu 
1 mg/l na częstotliwość pojawiania się androgenicznych 
zarodków w kulturach pylników dziewięciu linii podwo-
jonych haploidów papryki Capsicum spp. W zależności od 

Effects of donor plants pre-treatment with 
exogenous auxin on the effectiveness of 

anther cultures of the androgenic lines of 
Capsicum spp.

Aleksandra Niklas-Nowak, Dorota Olszewska, 
Paweł Nowaczyk

DepartmentofAgriculturalBiotechnology,UniversityofScience
and Technology, 7 Kaliskiego Str., 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
niklas@utp.edu.pl

The purpose of the study was to examine the influence 
of donor plants pre-treatment with a water solution of 
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (1 mg/L) on the frequency 
of androgenic embryos production for selected pepper 
genotypes. The effectiveness of androgenesis ranged from 
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genotypu i wariantu doświadczenia, efektywność andro-
genezy wahała się od 0% do 8,4%. Analiza statystyczna 
wykazała istotny wpływ oprysku 2,4-D na odpowiedź 
androgeniczną linii: AT4, AC5 i AC7. W przypadku linii 
AC5, wstępne traktowanie egzogenną auksyną zainduko-
wało tworzenie zarodków (3,2%) i ich konwersję w rośliny 
(43,8%). W przypadku linii AT6, AP32, FA i FCH rów-
nież obserwowano korzystną tendencję dotyczącą wzrostu 
liczby uzyskanych zarodków, natomiast linie AP15 i AP40 
wykazały zbliżoną reakcję androgeniczną w obu warian-
tach doświadczenia. W przeprowadzonych badaniach 41% 
otrzymanych zarodków rozwinęło się w rośliny o pra-
widłowej morfologii, które aklimatyzowano w szklarni. 
Analiza cytometryczna wykazała wśród 84 regenerantów: 
haploidy (54,8%), diploidy (36,9%) i miksoploidy (8,3%).

0% for the AC5 genotype under controlled conditions to 
8.4% for the AT4 genotype after the 2.4-D spray. Statisti-
cal analysis confirmed the significant effect of pretreatment 
with exogenous auxin on the androgenic response for three 
lines: AT4, AC5 and AC7. In the experiment the applica-
tion of 2,4-D spraying for unresponsive AC5 line induced 
androgenesis (3.2%) and the conversion of embryos into 
plants (43.8%). No statistically significant differentiation 
for the remaining genotypes was observed, but in case of 
AT6, AP32, FA and FCH lines a favorable tendency of the 
increase in the number of obtained embryos after auxin 
spraying was also observed. AP15 and AP40 lines were 
similar in the androgenic reaction in both variants of the 
experiment. 41% of the obtained embryos developed into 
plants with normal morphology, which were then accli-
mated in greenhouse conditions. Ploidy level of androgenic 
regenerants was assessed cytometrically. For the nine ana-
lyzed genotypes, 46 haploids (54.8%), 31 diploids (36.9%) 
and 7 mixoploids (8.3%) were obtained.

Namnażanie pędów Salvia cadmica Boiss.

Ewa Nowek, Ewelina Piątczak
ZakładBiologii iBotanikiFarmaceutycznej,ul.Muszyńskiego1,
90-151Łódź,UniwersytetMedycznywŁodzi,e-mail:ewa.nowek@
stud.umed.pl

Salviacadmica jest byliną z rodziny Lamiaceae (jasnoto-
wate), występującą endemicznie w górach Anatolii (Turcja) 
na wysokości od 1000–2000 m n.p.m, o właściwościach 
przeciwutleniających, przeciwzapalnych i przeciwdrobno-
ustrojowych. W zielu i/lub korzeniu S. cadmica wykazano 
obecność olejku eterycznego (1,8-cyneol, α-pinen, kam-
fora, limonen), kwasów fenolowych i flawonoidów. Celem 
pracy było zbadanie wpływu różnych cytokinin na mno-
żenie pędów S. cadmica. Jako eksplantatów użyto wierz-
chołkowych części pędów (dł. 3–5 mm) pochodzących 
z kultury pędów hodowanej na agarowym (0,8%) podłożu 
Murashige i Skooga (MS) z dodatkiem 0,1 mg/l kwasu 
indolilo-3-octowego (IAA) oraz 1 mg/l rybozydu 6-benzy-
loamino-puryny (RBAP). Eksplantaty wykładano pojedyn-
czo do probówek zawierających podłoże MS z dodatkiem 
0,1 mg/l IAA oraz jedną z cytokinin: RBAP, meta-topo-
lin, TTH (N-benzylo-9-(2tetrahydropiranylo)-adenina) lub 
BAP (6-benzyloaminopuryna) w stężeniu 0,5; 1; 1,5 lub 
2 mg/l. Po 4 tygodniach hodowli stwierdzono, że najwięcej 
pędów tworzących pędy i pąki boczne (50–70%) oraz naj-
wyższe współczynniki mnożenia pędów (średnio 2–3 pędy 
i pąki boczne na eksplantat) wykazywały kultury rosnące 
w obecności BAP w podłożu.
Praca finansowana z ramach działalności statutowej Zakładu Biol. 
i Bot. Farm. (nr 503/3-012-01/503-31-001

Shoot proliferation of Salvia cadmica Boiss.

Ewa Nowek, Ewelina Piątczak
DepartmentofBiologyandPharmaceuticalBotany,MedicalUni-
versityofŁódź,MuszyńskiegoStr.1,90-151Łódź,Poland,e-mail:
ewa.nowek@stud.umed.pl

Salviacadmica is a perennial plant from Lamiaceae fam-
ily, occurs in higher parts of mountains of Anatolya (Tur-
key), which exhibits antioxidant, anti-inflammatory, and 
antimicrobial properties. Aerial parts and/or roots of the 
plant contain essential oils (1,8-cyneol, α-pinen, kamphor, 
limonen), phenolic acids and flavonoids. The aim of the 
study was to investigate the effect of different cytokinins 
on the proliferation S. cadmica shoots. As explants, shoot 
tips (3–5 mm) derived from shoot culture grown on agar 
(0.8%) Murashige and Skoog medium (MS) supplemented 
with 0.1 mg/l 3-indoleacetic acid (IAA) and 1 mg/l 6-ben-
zylamino-purine riboside (RBAP). Explants were placed 
singly into tested tubes containing MS medium with 
0.1 mg/l IAA and one of cytokinins: RBAP, meta-topo-
lin, N-benzyl-9-(2tetrahydropiranyl)-adenine – TTH or 
6-benzyloaminopurine – BAP at different concentrations 
(0.5; 1; 1.5 or 2 mg/l). After 4 weeks of culture, it was 
observed that the highest percent of explants forming axil-
lary shoots and buds (60–70%) as well as the highest shoot 
multiplication rates (average 2–3 axillary shoots and buds 
per explant) were achieved when shoots were cultured on 
media containing BAP.
This work was supported by Grant No. 503/3-012-01/503-31-001

Technika RAPD w ocenie potomstw 
androdiploidów Capsicum annuum L.

Dorota Olszewska, Aleksandra Niklas-Nowak, 
Paweł Nowaczyk

Katedra Biotechnologii Rolniczej, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul.Kaliskiego7,
85-796Bydgoszcz,e-mail:dorota@utp.edu.pl

Spontaniczne diploidy towarzyszące androgenicznym 
haploidom pozyskiwanych w kulturach invitrosą dosko-
nałym materiałem hodowlanym, ponieważ możliwe 

RAPD technique in evaluation of Capsicum 
annuum L. androdiploid regenerants

Dorota Olszewska, Aleksandra Niklas-Nowak, 
Paweł Nowaczyk

DepartmentofAgriculturalBiotechnology,UniversityofScience
and Technology, 7 Kaliskiego Str., 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
dorota@utp.edu.pl

Spontaneous diploids accompanying androgenic haploids 
produced invitro are the best material in breeding because 
the difficulties and unexpected mutations inherent in 
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Molekularna identyfikacja genotypów 
Capsicum spp. z wykorzystaniem markerów 

RAPD

Dorota Olszewska, Aleksandra Niklas-Nowak, 
Paweł Nowaczyk

Katedra Biotechnologii Rolniczej, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul.Kaliskiego7,
85-796Bydgoszcz,e-mail:dorota@utp.edu.pl

Zwiększenie zmienności genetycznej wśród roślin upraw-
nych jest najistotniejszym zadaniem programów hodowla-
nych. Cel ten może być realizowany zarówno w wyniku 
krzyżowań wewnątrzgatunkowych, jak i między różnymi 
gatunkami. W prezentowanym doświadczeniu materiał 
wyjściowy do krzyżowań stanowiły odmiany papryki: 
‘Sono’, ‘Anchi’, ‘Mino’ oraz androdiploidalne linie: R1 
i R18. Wyboru komponentów rodzicielskich dokonano 
w oparciu o ich wysoką wartość użytkową oraz zróżnico-
wanie pod względem cech morfologicznych. W celu iden-
tyfikacji molekularnej otrzymanych mieszańców i form 
rodzicielskich zastosowano 21 markerów RAPD. Gene-
rowały one łącznie 174 produktów o wielkości od 118 
do 2122 pz, spośród których 16 (9,2%) stanowiły prążki 
polimorficzne. Uzyskane wyniki pozwoliły na rozróżnienie 
wszystkich genotypów użytych do krzyżowań, wskazując 
jednocześnie na ich bliskie pokrewieństwo. Potwierdzono 
ponadto mieszańcowy charakter analizowanych pokoleń 
F1 poprzez ich rozróżnienie od form matecznych i tym 
samym wykluczenie samozapylenia. W przypadku mie-
szańców zwrotnych możliwa była identyfikacja w obrębie 
par: (‘Sono’×R18)F1, (R18×’Sono’)F1 oraz (‘Sono’×R1)
F1, (R1×’Sono’)F1.

Molecular identification of Capsicum spp. 
genotypes using the RAPD markers

Dorota Olszewska, Aleksandra Niklas-Nowak, 
Paweł Nowaczyk

DepartmentofAgriculturalBiotechnology,UniversityofScience
and Technology, 7 Kaliskiego Str., 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
dorota@utp.edu.pl

The most important objective of breeding programmes is 
increasing the genetic diversity of cultivated plants. This 
objective can be achieved through intraspecies crossings 
and through crossings of different species. The source 
material used in the presented study comprised of Capsi-
cum spp. cultivars: ‘Sono’, ‘Anchi’, ‘Mino’ and androdip-
loid lines: R1 and R18. Their utility for interspecies 
crossings was assessed on the basis of statistical analysis 
of the most important agromorphological traits of pepper. 
21 RAPD markers were used in the molecular analysis of 
the hybrids and their parental forms. The starters generated 
174 products and 16 of them (9.2%) were polymorphic 
bands. The size of the products ranged between 118 and 
2122 bp. The results allowed to identify all genotypes used 
for crossings and indicated their close relationship. Moreo-
ver, hybrid nature of the analyzed F1 generations was con-
firmed through their distinction from maternal forms that 
allowed to exclude self-pollination. In case of reciprocal 
hybrids identification within the following pairs was pos-
sible: (‘Sono’×R18)F1, (R18×’Sono’)F1 and (‘Sono’×R1)
F1, (R1×’Sono’)F1.

jest uniknięcie niespodziewanych mutacji związanych 
z koniecznością stosowania kolchicyny. W prezentowanym 
eksperymencie badaniom fenotypowym i molekularnym 
poddano potomstwa dwóch regenerantów diploidalnych. 
Populacje różniły się istotnie pod względem morfologii 
roślin i owoców. Jednocześnie obserwowano bardzo dobre 
wyrównanie wewnątrz każdej z nich. W analizie moleku-
larnej wykorzystano dziesięć starterów RAPD (A05, A06, 
A10, A15, AB09, AE10, B10, E19, F05, P09). Sześć pro-
duktów polimorficznych potwierdziło genetyczne różnice 
miedzy badanymi potomstwami. Nie odnotowano produk-
tów polimorficznych wewnątrz populacji. W naszej opinii 
technika RAPD jest odpowiednia dla potwierdzenia andro-
genicznego pochodzenia regenerantów z kultur in vitro 
pylników Capsicum.

treatment with colchicine would be circumvented. In this 
experiment the progenies of two diploid regenerates were 
under phenotypic and molecular evaluation. The popula-
tions were significantly different with regard to plant and 
fruit morphology. Simultaneously, big uniformity within 
each of them was observed. In the molecular analysis 
ten RAPD primers have been used (A05, A06, A10, A15, 
AB09, AE10, B10, E19, F05, P09). Six polymorphic prod-
ucts confirmed the genetic differences between the studied 
offspring. No one polymorphic product within the popula-
tion was noted. In our opinion the RAPD technique is ade-
quate for confirmation of androgenic origin of Capsicum 
diploid regenerants from invitro anther culture.

Badania nad potencjałem biosyntetycznym 
różnych typów kultur in vitro Ruta 

chalepensis L.

Agnieszka Szewczyk, Sonja Bętkowska, 
Aleksandra Mirek, Karolina Rajek, Halina Ekiert

Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
e-mail: agnieszka.szewczyk@uj.edu.pl

Ruta chalepensis jest gatunkiem śródziemnomorskim, który 
jest szeroko rozpowszechniony i uprawiany w wielu innych 
częściach świata – w umiarkowanym i tropikalnym klima-
cie, m.in. w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. W ramach 
niniejszej pracy prowadzono badania obejmujące wpływ 

Research on the biosynthetic potential of 
various types of Ruta chalepensis L. in vitro 

cultures

Agnieszka Szewczyk, Sonja Bętkowska, 
Aleksandra Mirek, Karolina Rajek, Halina Ekiert

Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian Univer-
sity Medical College, Medyczna 9 str, 30-688, Cracow, e-mail: 
agnieszka.szewczyk@uj.edu.pl

Ruta chalepensis is the Mediterranean species, however 
it is widely distributed and cultivated in many region of 
world in a temperate and tropical climate, among others in 
Latin America, Africa and Asia. The object of this study 
was to examine the influence of concentration (0.1–3 mg/l) 
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Badania nad potencjałem biosyntetycznym 
różnych typów kultur in vitro 

Ruta corsica D. C.

Agnieszka Szewczyk, Kamil Mateja, Aleksandra Mirek, 
Karolina Rajek, Halina Ekiert

Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
e-mail: agnieszka.szewczyk@uj.edu.pl

Ruta corsica jest endemitem, występuje w górskich tere-
nach Korsyki, powyżej 450 m n.p.m. Skład chemiczny 
gatunku jest bardzo słabo poznany. W ramach niniejszej 
pracy prowadzono badania obejmujące wpływ stężeń 
(0,1–3 mg/l) regulatorów wzrostu i rozwoju roślin (auksyn: 
NAA i 2,4-D, cytokinin: BAP i Kin) na akumulację meta-
bolitów wtórnych w stacjonarnych, wytrząsanych oraz 
prowadzonych w bioreaktorach typu Plant Form® kultu-
rach pędowych R. corsica. W ekstraktach metanolowych 
z suchej biomasy analizowano metodą HPLC cztery grupy 
metabolitów wtórnych: katechiny, kwasy fenolowe, fla-
wonoidy oraz kumaryny. Dominującą ilościowo grupą 
metabolitów we wszystkich badanych kulturach były 
kumaryny. Wśród kumaryn w najwyższych ilościach we 
wszystkich typach kultur akumulowana była ksantotok-
syna. Najwyższa całkowita zawartość kumaryn oznaczona 
w poszczególnych typach kultur wyniosła: w biomasie 
kultur stacjonarnych – 4935,4 mg/100g s.m., w biomasie 
kultur wytrząsanych – 1051,5 mg/100g s.m., w biomasie 
kultur bioreaktorowych – 1335,7 mg/100 g s.m.

Research on the biosynthetic potential 
of various types of Ruta corsica D. C. 

in vitro cultures

Agnieszka Szewczyk, Kamil Mateja, Aleksandra Mirek, 
Karolina Rajek, Halina Ekiert

Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian Univer-
sity Medical College, Medyczna 9 str, 30-688, Cracow, e-mail: 
agnieszka.szewczyk@uj.edu.pl

Ruta corsica is an endemic species, occurs in the moun-
tainous areas of Corsica, above 450 m a.s.l. The chemical 
composition of this species is very poorly understood. The 
object of this study was to examine the influence of con-
centration (0.1–3 mg/l) of plant growth regulators (auxins: 
NAA and 2,4-D, cytokinins: BAP and Kin) on accumula-
tion of secondary metabolites in shoot cultures of R. cor-
sica. Different types of cultures were studied: stationary 
cultures, agitated cultures and cultures in bioreactor Plant 
Form®. Four groups of secondary metabolites were ana-
lysed by HPLC method in the methanolic extract from dry 
biomass: catechins, phenolic acids, flavonoids and couma-
rins. Quantitatively dominant group of metabolites in all 
studied cultures was coumarins. Among the coumarins in 
all type of cultures xanthotoxin was accumulated in the 
highest quantities. The highest total content of coumarins 
in different type of cultures was found: in the biomass of 
stationary cultures – 4935.4 mg/100g d.m., in the biomass 
of agitated cultures – 1051.5 mg/100g d.m., in the biomass 
of bioreactor cultures – 1335.7 mg/100 g d.m.

stężeń (0,1–3 mg/l) regulatorów wzrostu i rozwoju roślin 
(auksyn: NAA i 2,4-D, cytokinin: BAP i Kin) na akumula-
cję metabolitów wtórnych w stacjonarnych, wytrząsanych 
oraz prowadzonych w bioreaktorach typu RITA® kultu-
rach pędowych R. chalepensis. W ekstraktach metanolo-
wych z suchej biomasy analizowano metodą HPLC cztery 
grupy metabolitów wtórnych: katechiny, kwasy fenolowe, 
flawonoidy oraz kumaryny. Dominującą ilościowo grupą 
metabolitów we wszystkich badanych kulturach były 
kumaryny. Wśród kumaryn w najwyższych ilościach we 
wszystkich typach kultur akumulowana była ksantotok-
syna. Najwyższa całkowita zawartość kumaryn oznaczona 
w poszczególnych typach kultur wyniosła: w biomasie 
kultur stacjonarnych – 1789,3 mg/100g s.m., w biomasie 
kultur wytrząsanych – 1193,5 mg/100 g s.m., w biomasie 
kultur bioreaktorowych – 2277,97 mg/100 g s.m.

of plant growth regulators (auxins: NAA and 2,4-D, cyto-
kinins: BAP and Kin) on accumulation of secondary 
metabolites in shoot cultures of R. chalepensis. Different 
types of cultures were studied: stationary cultures, agitated 
cultures and cultures in bioreactor RITA®. Four groups of 
secondary metabolites were analysed by HPLC method 
in the methanolic extract from dry biomass: catechins, 
phenolic acids, flavonoids and coumarins. Quantitatively 
dominant group of metabolites in all studied cultures was 
coumarins. Among the coumarins in all type of cultures 
xanthotoxin was accumulated in the highest quantities. 
The highest total content of coumarins in different type of 
cultures was found: in the biomass of stationary cultures – 
1789.3 mg/100g d.m., in the biomass of agitated cultures – 
1193.5 mg/100g d.m., in the biomass of bioreactor cultures 
– 2277.97 mg/100 g d.m.

Akumulacja lignanów w kulturach 
kalusowych Schisandra henryi C.B. Clarke

Agnieszka Szopa1, Karolina Jafernik1, Magda Barnaś1, 
Michał Dziurka2, Halina Ekiert1

1Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul.
Medyczna9,30-688Kraków,Polska; 2ZakładBiologiiRozwoju,
InstytutFizjologiiRoślin im.FranciszkaGórskiego,PolskaAka-
demia Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków, Polska,
e-mail:a.szopa@uj.edu.pl,karolina.stanczyk@student.uj.edu.pl

Schisandra chinensis zajmuje wysoką pozycję jako gatu-
nek leczniczy, dzięki obecności cennych farmakologicznie 
związków – lignanów dibenzocyklooktadienowych (Szopa 
i in. 2017). Przeprowadzony przez nas cykl badań bio-
technologicznych nad tym gatunkiem potwierdził wysoką 
użyteczność kultur in vitro jako alternatywnego źródła 

Accumulation of lignans in Schisandra 
henryi C. B. Clarke callus cultures

Agnieszka Szopa1, Karolina Jafernik1, Magda Barnaś1, 
Michał Dziurka2, Halina Ekiert1

1Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum, Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Poland; 2Polish Academy of Sciences The Franciszek Górski
InstituteofPlantPhysiology,Niezapominajek21,30-239Kraków,
Poland, e-mail: a.szopa@uj.edu.pl, karolina.stanczyk@student.
uj.edu.pl

Schisandra chinensis has high position as the medicinal 
plant species thanks to specific bioactive compounds – 
dibenzocyclooctadiene lignans (Szopa et al. 2017). The 
performed by us series of biotechnological studies on this 
species, confirmed the high utility of in vitro cultures of 
this species as an alternative source of these compounds 
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lignanów (Szopa i in. 2017). Te obiecujące wyniki skło-
niły nas do podjęcia badań nad innym, endemicznym dla 
chińskiej prowincji Yunnan, mniej znanym gatunkiem 
rodzaju Schisandra o udowodnionych wysokich właści-
wościach cytotoksycznych – S. henryi (Szopa i in. 2019). 
W ramach badań przeprowadzono inicjację i optymalizację 
warunków prowadzenia kultur kalusowych S. henryi. Kul-
tury prowadzono na podłożu wg. Murashige-Skoog (Mura-
shige, Skoog 1962) z 1 mg/l BA i IBA. Testowano: 10, 20 
oraz 30-dniowe cykle hodowlane (3 serie). W ekstraktach 
metanolowych z biomasy metodą LC-DAD (Szopa i in. 
2017) oznaczono zawartość lignanów, a ich tożsamość 
potwierdzono metodą UHPLC-MS/MS. Maksymalną cał-
kowitą zawartość lignanów – 43,18 mg/100 g s.m., stwier-
dzono w ekstraktach z biomasy kultur hodowanych przez 
20 dni. Dominującymi ilościowo związkami były schi-
zanteryna B (maks. 17,48 mg/100g s.m.) i schizandryna 
(maks. 10,25 mg/100g m.s.). Metodą UHPLC-MS/MS 
zidentyfikowano ponadto, związki należące do innych grup 
lignanów – tetrahydrofuranowych (henricynę B) i arylte-
tralinowych (wulignan A1 i A2, epiwulignan A1, enshy-
cynę, epienshycynę i dimetylowulignan A1) oraz związki 
triterpenowe: kwas kadsurowy i kwas schisandrolowy. 
Nieliczne prace fitochemiczne, oraz brak prac biotechnolo-
gicznych dotyczących gatunku S. henryi, czynią przedmiot 
niniejszej pracy nowatorskim.
Finansowanie – MNiSZW (K/DSC/004297)

(Szopa et al. 2017). These promising results, encourage us 
to investigate other, endemic for Yunnan China province, 
less known species from the Schisandra genus – S. henryi, 
of proved high cytotoxic properties (Szopa et al. 2019). 
Under the studies, the initiation and conditions optimi-
zation of callus cultures established from male S. henryi 
specimen, was carried out. The cultures were maintained 
on Murashige-Skoog (Murashige, Skoog 1962) medium 
with 1 mg/l of each: BA and IBA. Different durations of 
growth cycles: 10, 20 and 30 days (3 series) were tested. In 
the methanolic extracts from biomasses, the lignan contents 
were evaluated by LC-DAD method (Szopa et al. 2017), and 
their identity was confirmed by UHPLC-MS/MS method. 
The maximal total lignan content – 43.18 mg/100g DW, 
was found in the extracts from biomass of cultures grown 
over 20 days growth periods. The quantitatively dominant 
compounds were: schisantherin B (max. 17.48 mg/100 g 
DW) and schisandrin (max. 10.25 mg/100 g DW). Addi-
tionally, based on UHPLC-MS/MS method, other types of 
lignans: tetrahydrofuran lignan (henricine B) and aryltet-
rahydrofuran lignans (wulignan A1 and A2, epiwulignan 
A1, enshycine, epienshicine and dimetylowulignan A1), 
and also triterpenoids: kadsuric acid and schisandrolic 
acid, were identified. The few phytochemical studies and 
the lack of biotechnological research on S. henryi species 
make the subject of this research innovative.
Funded by Polish Ministry of Science and Higher Education 
(K/DSC/004297)

Produkcja kwasów fenolowych 
w kulturach mikropędowych Schisandra 

chinensis (Turcz.) Baill. (cytryniec 
chiński) hodowanych w różnych typach 

bioreaktorów

Agnieszka Szopa1, Adam Kokotkiewicz2, Marcelina 
Bednarz1, Karolina Jafernik1, Maria Łuczkiewicz2, 

Halina Ekiert1

1Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul.
Medyczna9,30-688Kraków,Polska;2KatedraiZakładFarmako-
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Obiektem pracy były kultury in vitro wschodnioazjatyc-
kiej rośliny leczniczej – Schisandra chinensis Turcz. Baill. 
(Szopa i in. 2017). Dotychczasowe badania nad meta-
bolitami wtórnymi S. chinensis potwierdziły obecność 
związków fenolowych oraz specyficznych ‘lignanów typu 
schisandra’[(Mocan i in. 2014). W ramach pracy oceniono 
produkcję związków fenolowych w kulturach mikropędo-
wych hodowanych w pięciu różnych typach bioreaktorów: 
balonowym (BTBB), kolumnowym z systemem immo-
bilizacji pędów (BCB), natryskowym (SB) oraz w bio-
reaktorach okresowo zalewowych – RITA i Plantform 
(Szopa i in. 2017). Kultury prowadzono na podłożu wg. 
Murashige-Skoog (Murashige, Skoog 1962) z 3 mg/l BA 
i 1 mg/l NAA. Cykle hodowlane trwały 30 i 60 dni (3 
serie). Metodą LC-DAD (Ellnain-Wojtaszek, Zgorka 1999) 
w ekstraktach z biomasy oznaczono 7 kwasów fenolowych 
(spośród 20 analizowanych związków), kwas: galusowy, 
chlorogenowy, p-hydroksybenzoesowy, protokatechowy, 
salicylowy, syryngowy i wanilinowy. Zawartość poszcze-
gólnych związków wahała się w zakresie od 0,72 mg/100g 
s.m. (kwas syryngowy, BCB, 60 dni) do 16,30 mg/100 g 
s.m. (kwas protokatechowy, BTBB, 30 dni). Całkowite 
zawartości kwasów fenolowych wahały się w zakresie 

The phenolic acids production in microshoot 
cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill. (Chinese magnolia vine) cultivated in 

different bioreactors

Agnieszka Szopa1, Adam Kokotkiewicz2, Marcelina 
Bednarz1, Karolina Jafernik1, Maria Luczkiewicz2, 

Halina Ekiert1

1Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum, Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Poland; 2Chair and Department of Pharmacognosy, Faculty of
Pharmacy,MedicalUniversityofGdansk,al.gen.J.Hallera107,
80-416 Gdańsk, Poland, e-mail: a.szopa@uj.edu.pl, karolina.
stanczyk@student.uj.edu.pl

The study object were invitro cultures of the East-Asian 
origin medicinal plant species  – Schisandra chinensis 
Turcz. Baill. (Szopa et al. 2017). Until now, the studies on 
the secondary metabolites of S. chinensis documented the 
presence of phenolic compounds and specific ‘schisandra 
lignans’(Mocan et al. 2014). Under this study, the micro-
shoot cultures were evaluated for the production of phenolic 
acids in five different plant-dedicated bioreactors: bal-
loon-type bubble bioreactor (BTBB), bubble-column biore-
actor with biomass immobilization (BCB), gas-phase spray 
bioreactor (SB), and in two temporary immersion systems: 
RITA and Plantform (Szopa et al. 2017). The cultures were 
maintained on the Murashige-Skoog medium (Murashige, 
Skoog 1962) with 3 mg/l BA and 1 mg/l NAA, over 30 
and 60 days growth cycles (3 series). Under the study, the 
presence of seven phenolic acids (out of 20 tested ana-
lysed compounds) was confirmed using LC-DAD method 
(Ellnain-Wojtaszek, Zgorka 1999): gallic, chlorogenic, 
p-hydroxybenzoic, protocatechuic, salicylic, syringic and 
vanillic acids. The amounts of individual phenolic acids 
ranged from 0.72 mg/100 g DW (syringic acid, BCB, 60 
day) to 16.30 mg/100 g DW (protocatechuic acid, BTBB, 
30 day). The total amounts of phenolic acids ranged from 
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od 19,16 mg/100g s.m. (BCB, 60 dni) do 46,68 mg/100g 
s.m. (BTBB, 30 dni). Maksymalna całkowita zawartość 
kwasów fenolowych (dla BTBB) była odpowiednio: 1,50; 
1,18; 1,43 oraz 1,35 – krotnie wyższa niż w bioreaktorach: 
BCB, SB, RITA oraz Plantform.
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Polska (2016/23/D/
NZ7/01316) i projekt wspierany przez MNiSZW (K/DSC/004297)

19.16 mg/100 g DW (BCB, 60 day) to 46.68 mg/100 g 
DW (BTBB, 30 day). The max. total amount of phenolic 
acids (for BTBB) was respectively, 1.50, 1.18, 1.43 and 
1.35 times higher, than in the BCB, SB, RITA and Plant-
form bioreactors.
Funded by: National Science Centre, Poland (2016/23/D/
NZ7/01316) and by Polish Ministry of Science and Higher Edu-
cation (K/DSC/004297)

Wpływ suplementacji podłoży hodowlanych 
kwasem benzoesowym na produkcję kwasów 

fenolowych w kulturach in vitro Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott i Aronia 

arbutifolia (L.) Pers.

Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Aleksandra Walkowicz-
Bożek, Halina Ekiert

Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
e-mail:halina.ekiert@uj.edu.pl

Założone przez nas kultury in vitro A. melanocarpa 
i A. arbutifolia produkują znaczne ilości kwasów fenolo-
wych (KF), metabolitów ważnych zarówno w produkcji 
leków, jak i kosmetyków, ze względu na ich silne właściwo-
ści antyoksydacyjne. Celem pracy było zbadanie wpływu 
egzogennego kwasu benzoesowego (KB), jako biosynte-
tycznego prekursora na akumulację KF w wytrząsanych 
kulturach obu gatunków aronii. Kultury prowadzono na 
podłożu Murashige & Skoog (Murashige, Skoog 1962) 
z 1 mg/l BAP i 1 mg/l NAA, bez dodatku i z dodatkiem KB 
(0,1–10 mmol/l) przez 20 dni (3 serie). W metanolowym 
ekstraktach z biomasy metodą HPLC (Ellnain-Wojtaszek, 
Zgórka 1999) oznaczono KF (22 związki). Stwierdzono 
obecność 7 związków. Głównymi metabolitami były dep-
sydy – kwas chlorogenowy i izochlorogenowy (A. m. 
i A. a.) oraz kwas neochlorogenowy (A. m.). Maksymalna 
całkowita zawartość KF była odpowiednio 1,5 i 1,8-krot-
nie wyższa po dodaniu KB, w porównaniu z kontrolą 
i wyniosła odpowiednio 439 i 345 mg/100 g s.m. Wyniki 
udowodniły, że dodatek KB do podłoży hodowlanych sty-
muluje produkcję badanych antyoksydantów.

The influence of supplementation of culture 
media with benzoic acid on the production 

of phenolic acids in in vitro cultures of 
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott and 

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Aleksandra Walkowicz-
Bożek, Halina Ekiert

Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:halina.ekiert@uj.edu.pl

Established by us invitro cultures of A. melanocarpa and 
A. arbutifolia produced high amounts of phenolic acids 
(PhAs), metabolites important in production of pharmaceu-
ticals and cosmetics, because of their high antioxidative 
properties. The aim of the study was the investigation of 
the influence of egzogenic benzoic acid (Bad), as a biosyn-
thetic precursor on the accumulation of PhAs in agitated 
cultures of both aronias. The cultures were maintained on 
Murashige & Skoog medium (Murashige, Skoog 1962) 
with 1 mg/l of BAP and 1 mg/l of NAA, without and 
with Bad (0.1–10 mmol/l) during 20 days (3 series). In 
the methanolic extracts from biomasses the HPLC estima-
tion (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 1999) of PhAs (22 com-
pounds) was performed. The presence of 7 compounds was 
confirmed. The main metabolites were depsides – chloro-
genic acid and isochlorogenic acids (A. m. and A. a.) and 
neochlorogenic acid (A. m.). The max. total amounts of 
PhAs were respectively 1–5- and 1.8-times higher after 
addition of BA in comparison to the controls and riched 
the amounts of 439 and 350 mg/100 g DW, respectively.
The results documented that the addition of BA into the 
culture media stimulate the production of investigated 
antioxidants.

Wpływ suplementacji podłoży hodowlanych 
fenyloalaniną na produkcję kwasów 

fenolowych w kulturach in vitro Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott i Aronia 

arbutifolia (L.) Pers.

Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Aleksandra Walkowicz-
Bożek, Halina Ekiert

Katedra iZakładBotanikiFarmaceutycznej,UniwersytetJagiel-
loński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688, Kraków,
e-mail:halina.ekiert@uj.edu.pl

Kwasy fenolowe (KF), to cenna grupa roślinnych meta-
bolitów z aktywnością antyoksydacyjną, ważną zarówno 
w fitoterapii, jak i w kosmetologii. Nasze wcześniejsze 
badania kultur in vitro A. melanocarpa i A. arbutifolia 
udowodniły ich wysoką zdolność produkcji KF. Celem 
pracy były badania wpływu egzogennej fenyloalaniny (FA) 
na produkcję KF w wytrząsanych kulturach obu gatun-
ków. Kultury prowadzono na podłożu Murashige i Skoog 

The influence of culture media 
supplementation with phenylalanine on 
phenolic acids production in in vitro 

cultures of Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott and Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Aleksandra Walkowicz-
Bożek, Halina Ekiert

Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Medical College, 9 Medyczna Str., 30-688, Kraków,
Polska,e-mail:halina.ekiert@uj.edu.pl

Phenolic acids (PhAs), it’s very valuable group of plant 
metabolites with antioxidative activity, important in phyto-
therapy and also in cosmetology. Our earlier investigations 
on invitro cultures of A. melanocarpa and A. arbutifolia 
had documented their high ability for production of PhAs. 
The aim of research were the investigations on influence 
of egzogenic phenylalanine (Phala) on the production of 
PhAs in agitated cultures of both aronias. The cultures were 
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(Murashige, Skoog 1962) z 1 mg/l BAP i 1 mg/l NAA, bez 
dodatku i z dodatkiem FA (0,1–10 mmol/l) przez 20 dni 
(3 serie). W metanolowych ekstraktach z biomasy ozna-
czono metodą HPLC (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 1999) 
KF (22 związki). Stwierdzono obecność siedmiu związ-
ków; głównymi były depsydy – kwas chlorogenowy i izo-
chlorogenowy (A. m. i A. a.) oraz kwas neochlorogenowy 
(A. m.). Całkowita zawartość KF wahała się odpowiednio 
od 290 do 592 mg/100 g s.m. i od 194 do 494 mg/100 g 
s.m. Najwyższe zawartości KF stwierdzono po dodaniu 
0,1 mmol/l (A. m.) oraz 1 mmol/l (A. a.) prekursora. 
Wyniki dowiodły, że dodatek FA do podłoży hodowlanych 
stymuluje produkcję badanych antyoksydantów.

maintained on Murashige & Skoog medium (Murashige, 
Skoog 1962) with 1 mg/l BAP and 1 mg/l NAA, without 
and with addition of Phala (0.1–10 mmol/l) for 20 days 
(3 series). In the methanolic extracts from biomasses the 
analysis of PhAs (22 compounds) using HPLC method was 
performed (Ellnain-Wojtaszek, Zgórka 1999). The pres-
ence of seven compounds was confirmed; the main were 
depsides – chlorogenic, isochlorogenic acids (A. m., A. a.) 
and neochlorogenic acid (A. m.). The total amounts PhAs 
ranged from 290 to 592 mg/100 g DW and from 194 to 
494 mg/100 g DW, respectively. The highest amounts of 
PhAs were confirmed after addition of respectively 0.1 and 
1.0 mmol/l of precursor. The results documented the great 
influence of egzogenic Phala on production of investigated 
antioxidants.

Różne systemy wzrostowe Linnaea 
borealis L. w aspekcie pozyskiwania biomasy 

do badań fitochemicznych

Barbara Thiem1, Dariusz Kruszka2, Małgorzata 
Kikowska1, Piotr Kachlicki2

1Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii
Roślin,UniwersytetMedycznyim.K.MarcinkowskiegowPozna-
niu,ul.Św.M.Magdaleny14,61-861Poznań,2InstytutGenetyki
RoślinPANul.Strzeszyńska34,60-479Poznań,e-mail:bthiem@
ump.edu.pl

Zimoziół północny (Linnaea borealis L., Linnaeaceae) 
to gatunek występujący w krajach półkuli północnej, 
o rozmieszczeniu okołobiegunowym. W Polsce objęty jest 
ochroną prawną jako gatunek borealny zagrożony wygi-
nięciem. W krajach skandynawskich zimoziół ma długą 
tradycję w leczeniu chorób skórnych. Skład chemiczny 
taksonu jest słabo poznany. Celem pracy było wyprowa-
dzenie różnych systemów invitro L. borealis i określenie 
ich profili chemicznych. Otrzymano: rozmnażane in vitro 
rośliny, kultury pędów na pożywce agarowej, kultury 
wytrząsane w płynnym podłożu, kultury kalusa i kultury 
komórkowe. Po wstępnych analizach TLC, metodą LC-MS 
zidentyfikowano w ekstraktach z ziela i badanych kultur in 
vitro kwasy fenolowe, flawonoidy oraz glikozydy irydo-
idowe. Obecność irydoidów nie była dotąd podawana dla 
gatunku. Kultury pędów i rozmnażane klonalnie in vitro 
roślinki mogą stanowić alternatywne biotechnologiczne 
źródło biomasy bogatej w wybrane wtórne metabolity. 
Biotechnologiczne otrzymywanie biomasy roślin rzadkich 
i chronionych umożliwia prowadzenie badań fitochemicz-
nych i biologicznych, bez uszczuplania ich naturalnych 
stanowisk.

Different growth systems of Linnaea 
borealis L. for biomass production and 

phytochemical studies

Barbara Thiem1, Dariusz Kruszka2, Małgorzata 
Kikowska1, Piotr Kachlicki2

1Department of Pharmaceutical Botany and Plant Biotechnology, 
PoznańUniversityofMedicinalSciences14Św.MariiMagdaleny
Str., 61-861 Poznań, Poland; 2Institute of Plant Genetics of the
PolishAcademyofSciences,34StrzeszyńskaSt.,60-479Poznań,
e-mail:bthiem@ump.edu.pl

Twinflower (Linnaea borealis L., Linnaeaceae) is a plant 
species, found throughout the northern hemisphere in 
the circumboreal habitats. In Poland it is an endangered 
species under protection. Chemical composition of this 
species is not well known, however in folk medicine of 
Scandinavia it has a long tradition as a cure for skin dis-
eases. The aim of this study was to establish different in 
vitro systems of L. borealis and to determine their chem-
ical profiles. Various types of cultures: micropropagated 
plantlets, shoot cultures, liquid agitated whole plantlets, 
callus and cell cultures were developed for production of 
biomass able to biosynthesis of pharmacologically active 
metabolites. Using phytochemical methods (preliminary 
TLC and LC-MS) some flavonoids, phenolic acids and iri-
doid glycosides were identified in herb and in vitro cultures 
extracts. Iridoids have been reported in this species for the 
first time. Shoot cultures and agitated plantlet cultures can 
be an alternative biotechnological source of biomass rich 
in secondary metabolites. Plant biotechnology enables 
phytochemical and biological studies of rare and protected 
species without depleting their natural sites.

Molekularna analiza stabilności genetycznej 
gynogenicznych regenerantów buraka 

cukrowego

Magdalena Tomaszewska-Sowa, Dorota Olszewska
Katedra Biotechnologii Rolniczej, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul.Kaliskiego7,
85-796Bydgoszcz,e-mail:magda@utp.edu.pl

W celu optymalizacji metody regeneracji zalążków buraka 
cukrowego w kulturach invitro zastosowano dwufazową, 
nowatorską metodę, polegającą na wykorzystaniu pożywki 
płynnej, w środowisku której inicjowano procesy różni-
cowania oraz pożywek stałych, na których indukowano 
organogenezę. Regeneracja zalążków techniką gynogenezy 

Molecular analysis of genetic stability of 
gynogenic regenerators of sugar beet

Magdalena Tomaszewska-Sowa, Dorota Olszewska
DepartmentofAgriculturalBiotechnology,UniversityofScience
and Technology, 7 Kaliskiego Str., 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
magda@utp.edu.pl

In order to improve the methods of regeneration of sugar 
beets embryo in invitro cultures, a two-phased, innovative 
method was used. It involved using a liquid medium in 
which the differentiation processes were initiated and solid 
media on which organogenesis was induced. Regeneration 
of ovules with the application of the gynogenesis tech-
nique took place mainly through the indirect organogenesis 

mailto:bthiem@ump.edu.pl
mailto:magda@utp.edu.pl
mailto:magda@utp.edu.pl


 Sekcja Kultur Tkankowych l 167

zachodziła głównie drogą organogenezy pośredniej w trak-
cie której formował się kalus, co wiązało się z możli-
wością wystąpienia zmienności somaklonalnej. Chcąc 
dokonać identyfikacji zmienności genetycznej zachodzą-
cej w trakcie kultury wykonano analizy PCR-RAPD. DNA 
wyizolowano z liści 10 regenerantów, wśród których pięć 
charakteryzowało się haploidalną liczbą chromosomów 
i pięć diploidalną. Rośliny regenerowały na pożywkach 
o różnym składzie ilościowym i jakościowym pod wzglę-
dem fitohormonalnym. Wyniki eksperymentu wykazały, 
że dziewięć spośród 19 badanych starterów generowało 
polimorficzne produkty. Efekt polimorfizmu ujawnił się 
w czterech roślinach o genomie diploidalnym i w jednym 
haploidzie. Łącznie zidentyfikowano 13 prążków polimor-
ficznych, z czego 11 wykryto wyłącznie w DNA diploidów.

process during which callus got formed which was asso-
ciated with the possibility of somaclonal variation occur-
rence. In order to identify the genetic variability taking 
place during the culture, PCR-RAPD analyzes were per-
formed. The DNA was isolated from the leaves of 10 
regenerants, five of them were characterized by a haploid 
number of chromosomes and five were of diploid nature. 
Plants regenerated on media of various quantitative and 
qualitative composition in terms of phytohormonal char-
acteristic. The results of the experiment showed that nine 
out of 19 tested primers generate polymorphic bands in 
tested samples. The polymorphism effect was revealed in 
four plants with diploid genome and in one haploid plant. 
In total, 13 polymorphic bands were identified and 11 of 
them were detected in diploid DNA.

Wpływ substancji żelujących na rozmnażanie 
Cordyline australis (G. Forster) Endl. 

w kulturach in vitro

Marzena Warchoł1, Edyta Skrzypek1, Agata Ptak2

1InstytutFizjologiiRoślinim.FranciszkaGórkiego,PolskiejAka-
demii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków; 2Katedra 
HodowliRośliniNasiennictwa,UniwersytetRolniczyim.Hugona
Kołłątaja w Krakowie, Łobzowska 24, 31-140 Kraków, e-mail:
m.warchol@ifr-pan.edu.pl

Kordylinę australijską Cordyline australis (G. Forster) 
Endl. ‘Red Star’ rozmnaża się wegetatywnie przez sadzonki 
pędowe oraz metodami kultur invitro na drodze organoge-
nezy lub somatycznej embriogenezy (Warchoł i in. 2015). 
Rośliny uzyskane na drodze organogenezy (Warchoł i in. 
2009) wykładano na pożywkę Murashige i Skoog (1962) 
zawierającą 5 µM zeatyny i 0,5 µM kwasu 1-naftylooc-
towego zestaloną różnymi środkami żelującymi: agarem 
(0,7%), agarem (0,25%) z gerlitem (0,11%) lub gerlitem 
(0,22%). Po 12 tygodniach kultury wyznaczono współ-
czynnik namnożenia roślin, oceniono ich morfologię oraz 
poddano aklimatyzacji do warunków exvitro. Stwierdzono 
wpływ środka żelującego na liczbę uzyskanych regeneran-
tów C. australis. Największą liczbę roślin obserwowano na 
pożywce zestalonej agarem (23,0), najmniej na pożywce 
zestalonej gerlitem (7,5). Odnotowano również zależność 
między morfologią powstałych regenerantów, a rodzajem 
środka żelującego. Prawidłową morfologię powstałych 
roślin obserwowano na pożywce agarowej. Dodany do 
pożywek gerlit powodował witryfikację czyli uwodnienie 
powstałych roślin oraz ich zamieranie.

The effect of gelling agent on 
micropropagation of Cordyline australis (G. 

Forster) Endl. in in vitro culture

Marzena Warchoł1, Edyta Skrzypek1, Agata Ptak2

1TheFranciszekGórskiInstituteofPlantPhysiology,PolishAca-
demyofSciences,Niezapominajek21,30-239Krakow; 2Depart-
mentofPlantBreadingandSeedScience,UniversityofAgriculture
inKrakow,Krakow,e-mail:m.warchol@ifr-pan.edu.pl

Cordyline australis (G. Forster) Endl. ‘Red Star’ propa-
gates vegetatively by shoot cuttings and invitro by organo-
genesis or somatic embryogenesis (Warchoł et al. 2015). 
In the present research, plants of Cordyline australis 
developed by organogenesis (Warchoł et al. 2009) were 
transferred to the Murashige and Skoog (1962) medium 
containing 5 µM zeatin and 0.5 µM 1-naphthylacetic acid. 
The effect of gelling agent on plant growth was examined 
by enriching the medium with: agar (0.7%), agar (0.25%) 
with gerlite (0.11%) or gerlite (0.22%). The effect of gel-
ling agent on the number of obtained plants was found. The 
highest number of plants were observed on agar-solidified 
medium (23.0) and the lowest on the medium solidified 
with gerlite (7.5). There was also a correlation between 
the morphology of the obtained regenerants and the type 
of gelling agent. The proper morphology of the obtained 
plants was observed on the agar medium. The gerlite added 
to the media caused vitrification, that is, the plants hydra-
tion and dieback.

Zmiany biochemiczne w mikrosadzonkach 
Fragaria × ananassa Duch. ‘Grandarosa’ 

i ‘Selva’ podczas ukorzeniania i aklimatyzacji

Agnieszka Wojtania, Bożena Matysiak
InstytutOgrodnictwa,ul.Konstytucji3Maja1/3,96-100Skiernie-
wice, e-mail: agnieszka.wojtania@inhort.pl

Aklimatyzacja mikrosadzonek to końcowy, bardzo 
ważny etap mikrorozmnażania roślin. Coraz częściej, 
ze względu na obniżenie kosztów produkcji i skrócenie 
cyklu produkcyjnego, poleca się równoczesne ukorzenia-
nie i aklimatyzację. Obecnie prowadzi się wiele badań 
nad zwiększeniem efektywności aklimatyzacji, a także 
nad wywołaniem gotowości do ukorzeniania i aklimatyza-
cji. Celem badań była ocena następczego wpływu składu 
mineralnego pożywki (MS, Boxus) i stężenia glukozy (10, 

Change in biochemical status during ex vitro 
rooting and acclimatization of microcutting 
of Fragaria × ananassa Duch. ‘Grandarosa’ 

and ‘Selva’

Agnieszka Wojtania, Bożena Matysiak
ResearchInstituteofHorticulture,Skierniewice,e-mail:agnieszka.
wojtania@inhort.pl

The acclimatization of the plantlets is the final, very impor-
tant stage of the micropropagation. Due to the reduction 
of the production costs and the shortening of the pro-
duction cycle, simultaneous rooting and acclimatization 
is recommended. Currently, a lot of research is being 
done to increase the efficiency of acclimatization and 
also to induce readiness for rooting and acclimatization. 
The aim of the study was to determine the post-effect of 
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20, 30, 40, 50 g.L–1) stosowanych w ostatnim pasażu in 
vitro na wybrane parametry biochemiczne (poziom cukrów 
rozpuszczalnych, skrobi, substancji fenolowych) pod-
czas ukorzeniania i aklimatyzacji w warunkach ex vitro 
mikrosadzonek truskawki ‘Grandarosa’ i ‘Selva’. Nieza-
leżnie od rodzaju pożywki mineralnej i stężenia glukozy 
zastosowanych w ostatnim pasażu in vitro, obserwowano 
100% ukorzenianie i aklimatyzację mikrosadzonek. Po 
4 tygodniach wzrostu exvitro, bardziej intensywny wzrost 
i wyższą jakość roślin uzyskano w przypadku ich wzrostu 
w ostatnim pasażu invitro na pożywce MS niż wg Boxusa. 
Większą wrażliwość na pożywkę mineralną wykazywała 
odmiana ‘Selva’ niż ‘Grandarosa’. Spośród stosowanych 
stężeń glukozy w pożywce, obserwowano niekorzystny 
wpływ najniższego z nich (10 g.L–1) na wzrost roślin, 
powierzchnię blaszki liściowej i świeżą masę. Analiza 
biochemiczna wykazała, iż glukoza w sposób zależny od 
stężenia istotnie wpływała na poziom cukrów rozpuszczal-
nych, skrobi i substancji fenolowych w pędach obu odmian 
na początku okresu aklimatyzacji. Po 4 tygodniach wzrostu 
exvitro, obserwowano natomiast znaczący wpływ pożywki 
mineralnej. Wykazano, iż podwyższony poziom skrobi 
i związków fenolowych w mikrosadzonkach odm.ˈSelvaˈ 
na pożywce wg Boxusa był zbieżny z ich zahamowanym 
wzrostem i niższą jakością niż na pożywce MS.
Prace realizowane w ramach zadania 1.5 Programu Wieloletniego 
„Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności 
sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa 
żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” finansowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

mineral medium (MS, Boxus) and glucose (10, 20, 30, 40, 
50 g·L–1) used in the last subculture on selected biochem-
ical parameters (level of soluble sugars, starch, phenolics) 
and exvitro rooting and acclimatization rate of strawberry 
shoots ‚Selva’ and ‚Grandarosa’. High rooting and accli-
matizatation frequency (100%) was observed for both 
Fragaria cultivars, but the shoots grown in last subculture 
on MS medium showed more intensive growth and higher 
quality as compared to those from Boxus-medium. It has 
been found that ‚Selva’ was more sensitive to the mineral 
medium composition than ‚Grandarosa’. Among glucose 
concentrations in the medium, only 10 g·L–1 inhibited the 
growth of plantlets exvitro. Biochemical analysis showed 
that glucose in a concentration-dependent manner signif-
icantly influenced the level of soluble sugars, starch and 
phenolics in the shoots of both cultivars at the beginning 
of the acclimatization period. After 4 weeks of acclimatiza-
tion exvitro, the influence of medium type on biochemical 
status of the plantlets has been observed. It was shown 
that the enhanced level of starch and phenolics in ‘Selva’ 
plantlets on Boxus medium coincided with their inhibited 
growth and lower quality than on MS medium.
The study was conducted under the multiannual programme 
‘Actions to improve the competitiveness and innovation in the 
horticultural sector with regard to quality and food safety and 
environmental protection’ of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development 2015–2020

Biochemiczna i histologiczna 
charakterystyka mikrosadzonek odmian 
magnolii różniących się zdolnością do 

ukorzeniania
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Rozmnażanie magnolii, zwłaszcza na skalę masową 
należy do trudnych. Gatunki i odmiany magnolii róż-
nią się znacząco pod względem zdolności ukorzeniania 
się ich sadzonek. Wykazano, że najlepiej ukorzeniają 
się odmiany Magnolia stellata, trudniej M. × soulange-
ana i M. grandiflora, a najbardziej oporne są odmiany 
M. acuminata i M. denudata (Sharma i in. 2006; Dirr 
2011). W celu określenia jakie endogenne czynniki mogą 
wpływać na ukorzenianie magnolii, pędy odmian opornie 
i łatwo ukorzeniających się in vitro (kolejno M. ‘Yellow 
Bird’ i M. ‘Burgundy’) rosnące na pożywce MS zawie-
rającej 6 mg·L–1 IBA analizowano pod kątem produkcji 
cukrów rozpuszczalnych, skrobi i substancji fenolowych 
w 1., 5., 12. i 25. dniu kultury. Przeprowadzono również 
analizę histologiczną ukorzenianych pędów. U odmiany 
‘Burgundy’ przekroje poprzeczne podstawy pędu ujaw-
niły tworzenie się zawiązków korzeni w wyniku aktywa-
cji komórek floemu leżących poza ksylemem w 5. dniu 
wzrostu na pożywce zawierającej IBA. W 12. dniu obser-
wowano dalszy wzrost zawiązków korzeni przez tkanki 
kory, a w 25. stwierdzono obecność połączenia wiązek 
przewodzących między głównym układem naczyniowym 
pędów i korzeniami. Na przekrojach poprzecznych przez 
nasadę pędów u ‘Yellow Bird’ nie obserwowano tworzenia 

Biochemical and histological characteristic 
of easy- and difficult-to-root magnolia 

cultivars in vitro

Agnieszka Wojtania1, Edyta Skrzypek2, Agnieszka 
Marasek-Ciolakowska1, Urszula Kowalska1

1Research InstituteofHorticulture,Skierniewice; 2TheF.Górski
Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, Kra-
ków, e-mail: agnieszka.wojtania@inhort.pl

It is shown that magnolia species and cultivars differ sig-
nificantly in their rooting ability.Magnolia × soulangeana 
and M. grandiflora are known to be more difficult to 
root than M. stellata, but easier than M. acuminata and 
M.denudata (Sharma et al. 2006; Dirr 2011). In order to 
explain what factors could be responsible for variation in 
the rooting ability of magnolia cultivars, the easy-to-root 
Magnolia ‘Burgundy’ and the recalcitrant ‘Yellow Bird’, 
were examined. Endogenous carbohydrate and phenolic 
content was determined in shoot bases on days 1, 5, 12 and 
25 during rooting in vitro on MS-medium supplemented 
with 6 mg·L–1 IBA. Histological analysis of invitro rooted 
shoots was also conducted. Histological studies revealed in 
‘Burgundy’ well-defined root primordia formed as a result 
of activation of phloem cells lying outside the xylem on 
the fifth day of incubation on media supplemented with 
IBA. Root primordia continued to grow through the cortex 
on day 12. By day 25, fully developed roots were formed. 
Vascular connections between the main vascular system of 
the shoot and that of the roots were observed. Transverse 
sections of shoot bases in ‘Yellow Bird’ did not exhibit 
root formation. Biochemical studies showed that the dif-
ficult-to-root microcutting of ‘Yellow Bird’ produces less 
soluble sugar and more starch and phenolics than the easy-
to-root ‘Burgundy’ during rooting period. The highest level 
of starch in ‘Burgundy’ was observed on day 5, and then it 
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się korzeni. Analiza biochemiczna wykazała w podstawach 
pędów odmiany łatwo ukorzeniającej ‘Burgundy’ znacząco 
wyższą zawartość cukrów rozpuszczalnych oraz niższą 
zawartość skrobi i substancji fenolowych niż u odmiany 
trudno ukorzeniającej się ‘Yellow Bird’. U odmiany 
‘Burgundy’, najwyższy poziom skrobi stwierdzono w 5. 
dniu kultury i był zbieżny z inicjacją tworzenia korzeni. 
Następnie zawartość skrobi obniżała się, osiągając w 25. 
dniu kultury wartość o połowę niższą niż u ‘Yellow Bird’. 
Pędy trudno ukorzeniające cechowały się także wysoką 
produkcją substancji fenolowych, której wartość rosła pro-
porcjonalnie do dnia kultury.
Badania realizowane w ramach tematu statutowego (10.1.3) finan-
sowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

decreased. The enhanced starch level in ‘Burgundy’ on day 
5 coincided with initiation of root primordia. In the case 
of ‘Yellow Bird’, the starch content increased significantly 
from day 1 to day 5, and then remained constant until day 
25. Phenolic content in the shoot bases of both magnolia 
genotypes was nearly the same on day 1. However, from 
day 1 to day 25, ‘Yellow Bird’ shoots formed much more 
phenolics than ‘Burgundy’ shoots. The high starch and 
phenolic content during the whole rooting period in ‘Yel-
low Bird’ coincides with poor rooting efficiency.
This work was supported by the Ministry of Science and Higher 
Education – project no. 10.1.3

Wpływ mikrorozmnażania agrestu na 
zachowanie jednorodności genetycznej 

w obrębie gatunku

Danuta Wójcik, Danuta Kucharska
ZakładBiologiiStosowanej,InstytutOgrodnictwa,ul.Konstytucji
3Maja1/3,96-100Skierniewice,e-mail:danuta.wojcik@inhort.pl

Przeprowadzono analizę jednorodności genetycznej roślin 
agrestu odmiany ‘Hinnonmaki Rot’, otrzymanych metodą 
in vitro z ustabilizowanych kultur pędowych, mnożo-
nych na pożywce MS w obecności 0,5 mg/l–1 meta-to-
poliny z dodatkiem 0,1 mg/l–1 IAA oraz 1,0 mg/l–1 GA3. 
Ukorzenianie pędów in vitro prowadzono na pożywce ½ 
makro- i mikro- elementów MS w obecności 1,0 mg/l–1 
IAA. Rośliny po rozmnożeniu w warunkach invitro akli-
matyzowano do warunków ex vitro i wysadzono na pole 
doświadczalne. Liście do analiz molekularnych pobierano 
z roślin po przezimowaniu w warunkach polowych. Ana-
lizie poddano 13 klonów pochodzących z mikrorozmnaża-
nia oraz rośliny mateczne z kolekcji Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, z których zainicjowano kulturę tkan-
kową tej odmiany. Porównano produkty ISSR-PCR, 
uzyskane z zastosowaniem 10 starterów ISSR: 810, 822, 
823, 825, 827, 834, 840, 843, 853 i 855. W wyniku analiz 
uzyskano łącznie 72 fragmenty DNA. Klony rozmnażane 
w kulturach invitro nie wykazały zróżnicowania genetycz-
nego w porównaniu z roślinami wyjściowymi, wszystkie 
uzyskane produkty PCR były monomorficzne.

Effect of gooseberry micropropagation on 
genetic homogenity within the species

Danuta Wójcik, Danuta Kucharska
DepartmentofAppliedBiology,ResearchInstituteofHorticulture,
1/3Konstytucji3MajaStr.,96-100Skierniewice,e-mail:danuta.
wojcik@inhort.pl

An analysis of genetic identity of gooseberry plants cul-
tivar ‘Hinnonmaki Rot’ obtained in vitro from stabilized 
shoot cultures multiplied on MS medium in the presence 
of 0.5 mg/l–1 meta-topoline with the addition of 0.1 mg/l–1 
IAA and 1.0 mg/l–1 GA3. Rooting of the shoots invitro was 
carried out on the medium of ½ macro and micro elements 
of MS in the presence of 1.0 mg / l–1 IAA. Micropropa-
gated plants have been acclimated to ex vitro conditions 
and planted on the experimental field. Leaves for molecu-
lar analyzes were taken from plants after wintering under 
field conditions. The analysis involved 13 invitro derived 
cloned and mother plants from the collection of the Insti-
tute of Horticulture in Skierniewice, from which tissue cul-
tures of this variety were established. Ten ISSR primers: 
810, 822, 823, 825, 827, 834, 840, 843, 853 and 855 were 
used in the analysis. As a result, a total of 72 DNA frag-
ments were obtained. The analysed invitro clones showed 
no genetic diversity as compared to the mother plants, all 
PCR products obtained were monomorphic.

Czy mikropropagacja in vitro zagrożonych 
wyginięciem gatunków Pulsatilla jest 
obiecującą metodą ochrony ex situ?

Justyna Żabicka1, Aneta Słomka1, Piotr Żabicki1, Teresa 
Nowak2, Monika Jędrzejczyk-Korycińska2, Elżbieta Kuta1

1Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Jagielloński,
ul.Gronostajowa9,30-387Kraków;2KatedraBotanikiiOchrony
Przyrody,UniwersytetŚląski,ul.Jagiellońska28,40-032Katowice,
e-mail:aneta.slomka@uj.edu.pl

Pięć gatunków Pulsatilla (sasanka) występujących w Pol-
sce (P. alpina, P. patens, P. pratensis, P. slavica, P. ver-
nalis) jest objętych prawną ochroną, wymienionych 
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i wymaga aktywnej 
ochrony. Mikropropagacja in vitro była wykorzystywana 
jako technika ochrony ex situ kilku gatunków sasanek (np. 
P. pratensis, P. koreana, P. patens, Pulsatilla cultivars). 
Krytycznym punktem w namnażaniu na drodze organo-
genezy było ukorzenianie wierzchołków przybyszowych. 

Is in vitro micropropagation of threatened 
with extinction Pulsatilla species 

a promising ex situ conservation technique?

Justyna Żabicka1, Aneta Słomka1, Piotr Żabicki1, Teresa 
Nowak2, Monika Jędrzejczyk-Korycińska2, Elżbieta Kuta1

1DepartmentofPlantCytologyandEmbryology,JagiellonianUni-
versity,9GronostajowaSt.,30-387Cracow,Poland;Departmentof
BotanyandNatureProtection,UniversityofSilesia,28Jagiellońska
St.,40-032Katowice,Poland,e-mail:aneta.slomka@uj.edu.pl

All five Pulsatilla species occurring in Poland (P. alpina, 
P. patens, P. pratensis, P. slavica, P. vernalis) are under 
strict legal protection, listed in Polish “Red Book” and 
require active protection. In vitro micropropagation was 
used as an ex situ conservation technique for several Pulsa-
tilla species (e.g., P. pratensis, P. koreana, P. patens, Pul-
satilla cultivars). The critical point in the micropropagation 
viaorganogenesis was rooting of the shoots. To obtain an 
efficient protocol of in vitro Pulsatilla micropropagation 
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W celu opracowania wydajnego protokołu mikropropaga-
cji invitroPulsatillawykorzystano fragmenty hipokotyli, 
epikotyli, liścieni oraz młode ogonki liściowe i liście sie-
wek hodowane na pożywce MS wzbogaconej regulatorami 
wzrostu w różnych stężeniach i kombinacjach. Wierzchołki 
przybyszowe powstawały szybko (dwa tygodnie) jednak 
bardzo słabo ukorzeniały się na wszystkich testowanych 
pożywkach. Na podstawie naszych wyników i wcześniej 
publikowanych oraz długości całego cyklu (>8 miesięcy), 
namnażanie in vitro nie jest rekomendowaną metodą dla 
ochrony Pulsatilla. Siewki uzyskane z nasion z polskich 
populacji gatunków zagrożonych wyginięciem są najlep-
szym materiałem do reintrodukcji.
Autorzy dziękują Ogrodowi Botanicznemu w Powsinie za zebra-
nie i udostępnienie nasion. Badania są prowadzone w ramach 
projektu „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności 
i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakow-
skiego BioGalmany”

fragments of hypocotyls, epicotyls, cotyledons, young 
petioles and leaves of seedlings obtained from seeds were 
cultured on MS medium supplemented with several PGRs 
in different concentrations and combinations. Adventitious 
shoots regeneration was efficient and relatively fast (two 
weeks) however rooting was very poor on all tested media. 
Based on our and previously published results and longev-
ity of the whole cycle (>8 months) in vitro micropropa-
gation is not recommended for Pulsatilla conservation. 
Seedlings obtained from seeds from Polish populations of 
all species endangered with extinction are the best source 
for reintroduction.
We thank Botanical Garden in Powsin for seed collecting. The 
studies have been carried out as a part of the project „Dobre prakt-
yki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw 
galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany”


