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 Niniejszą rozprawę stanowią trzy spójne tematycznie publikacje naukowe pt: Efficient 

in vitro propagation of historical roses for biodiversity conservation, Integration of 

cryopreservation and tissue culture for germplasm conservation and propagation of Rosa 

pomifera ‘Karpatia’ oraz Biochemical and morphometric analysis of Rosa tomentosa and 

Rosa rubiginosa during application of liquid culture systems for in vitro shoot production.  

Róże są ważnymi gospodarczo roślinami ozdobnymi, cenionymi ze względu na 

walory dekoracyjne oraz szerokie zastosowanie użytkowe. Stanowią ważny element ogrodów, 

są uprawiane na kwiaty cięte i jako rośliny doniczkowe, uprawia się je też dla potrzeb 

przemysłu zielarskiego, spożywczego, perfumeryjnego i farmaceutycznego. Nasilenie 

ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze powoduje degradację zasobów naturalnych, 

a zachodzące zmiany są coraz trudniejsze do odwrócenia. Prowadzą one do spadku 

bioróżnorodności rozumianej, jako zmienność genetyczna każdej żyjącej populacji  

(łącznie z odmianami hodowlanymi) oraz rozmaitości ekosystemów, krajobrazów, aż do całej 

biosfery. W celu ochrony różnorodności biologicznej ex situ sięga się coraz częściej po 

metody biotechnologiczne: kultury in vitro, przechowywanie w warunkach spowolnionego 

wzrostu in vitro oraz długoterminowe przechowywanie w ciekłym azocie, zwane 

krioprezerwacją.  

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano techniki biotechnologiczne, bazujące na 

mikrorozmnażaniu i krioprezerwacji, do doskonalenia metod konserwacji zasobów genowych 

siedmiu genotypów róż: czterech historycznych, dwóch rosnących w naturze w Europie oraz 

owocowej róży jabłkowatej ‘Karpatia’.  

Zrealizowane badania potwierdziły, że Rosa ×alba ‘Maxima’, Rosa gallica ‘Cardinal 

de Richelieu’, Rosa helenae ‘Semiplena’ i Rosa ×centifolia ‘Paul Ricault’ mogą być 

namnażane z wykorzystaniem techniki in vitro. Wierzchołki wzrostu izolowane z pąków 

zimowych zostały pomyślnie wprowadzone do kultury in vitro, podwójna dezynfekcja 

powierzchniowa w 15% Domestosie była skuteczna w 100%, po 6 tygodniach 64-100% 

eksplantatów rozwijało pędy. Po 36 tygodniach stabilizacji kultury in vitro stwierdzono, że 

najlepiej namnażają się pędy boczne Rosa helenae ‘Semiplena’ (20 pędów z jednego 

eksplantatu inicjowanego wiosną), słabiej Rosa ×alba ‘Maxima’ (14 pędów) i Rosa gallica 

‘Cardinal de Richelie’ (10 pędów). Natomiast u Rosa ×centyfolia ‘Paul Ricault’ więcej 

pędów otrzymano z eksplantatów inicjowanych jesienią (13 sztuk). 

Badania potwierdziły, że cytokinina jest niezbędna do wydajnego namnażania pędów 

bocznych róż historycznych w pożywkach MS. Zwiększenie poziomu BA do 10 μM 

stymulowało rozwój pędów Rosa helenae ‘Semiplena’ (5,7 sztuk w cyklu 

sześciotygodniowym), Rosa gallica ‘Cardinal de Richelie’ (3,5). Pędy Rosa ×alba ‘Maxima’ 

i Rosa ×centyfolia ‘Paul Ricault’ namnażały się słabiej (2,3 – 2,6 sztuk). Podczas 



ukorzeniania pędów Rosa gallica ‘Cardinal de Richelieu’ wykazano, że na pożywce ½MS 

pozbawionej regulatorów wzrostu, korzenie przybyszowe formuje 50 – 56% pędów, 

natomiast światło monochromatyczne czerwone LED wpływa na zwiększenie liczby korzeni  

i ich długości.  

Wykonane doświadczenia udowodniły, że kultury płynne wierzchołków wzrostu 

pędów Rosa tomentosa i Rosa rubiginosa prowadzone w systemie okresowego zalewania 

wpływają na zwiększenie współczynnika namnażania pędów, przy zachowaniu ich jakości 

morfologicznej i biochemicznej. W doświadczeniu pędy namnażano na pożywce MS 

wzbogaconej w 1 µM BA i 1,5 µM GA3: kontrolnej – zestalonej 0,5% agarem, płynnej na 

wytrząsarce (100 rpm) oraz płynnej w systemie okresowego zalewania (TIS) Rita® (co  

8 godzin na 15 minut). Kultury płynne stymulowały wzrost i rozwój pędów badanych 

gatunków róż, a na wytrząsarce uzyskano największy przyrost biomasy. System okresowego 

zalewania kultur wpływa także na zwiększenie świeżej masy pędów. Otrzymano tu 

największy współczynnik namnażania pędów. U Rosa rubiginosa wynosił 4,3 pędów w cyku 

sześciotygodniowym (dwukrotnie wyższy niż w kontroli), natomiast u Rosa tomentosa  

4 sztuk (ośmiokrotnie wyższy niż w kontroli). Otrzymane pędy ukorzeniały się na pożywce 

stałej ½MS bez regulatorów wzrostu, a następnie zaaklimatyzowały się w 95 – 100%. 

Wykonane analizy biochemiczne wykazały, że system prowadzenia kultury nie ma wpływu 

na zawartość chlorofilu a, b oraz a+b, wpływa natomiast na poziom karotenoidów, których 

najwięcej tworzy się w liściach roślin namnażanych na pożywce stałej. Rodzaj systemu 

uprawy wpływał na zawartość związków fenolowych, najwyższy ich poziom zanotowano  

w liściach roślin uprawianych na pożywce stałej. Płynne systemy uprawy wpływały na 

obniżenie zawartości związków fenolowych, szczególnie przy wydłużonym kontakcie roślin  

z pożywką. 

Badania wykazały, że krioprezerwacja wierzchołków wzrostu Rosa pomifera 

‘Karpatia’ metodą kropli witryfikacji w połączeniu z metodą in vitro jest skutecznym 

narzędziem biotechnologicznym do ochrony zasobów genowych tej odmiany. Ustabilizowana 

kultura in vitro pędów bocznych była źródłem eksplantatów do krioprezerwacji. Wykazano, 

że wierzchołki wzrostu pobierane z kultury in vitro powinny mieć odsłonięty merystem, co 

pozwoliło uzyskać przeżywalność na poziomie 32 – 41%, w porównaniu do eksplantatów  

z osłoniętym merystemem, gdzie przeżywalność była bardzo słaba, a regeneracji nie 

zaobserwowano. Wyższy poziom przeżywalności odnotowano przy pobieraniu do mrożenia 

wierzchołków wzrostu z pąków zimowych z roślin z kolekcji polowej. Traktowanie ich 

roztworem witryfikacyjnym PVS2 przez 20 i 30 minut pozwoliło otrzymać przeżywalność na 

wysokim poziomie: 75 i 84% odpowiednio. Najwyższy procent regenerujących eksplantatów 

(73%) zanotowano przy 20 minutowym działaniu PVS2. Użycie techniki in vitro do 

regeneracji wierzchołków wzrostu Rosa pomifera ‘Karpatia’ po krioprezerwacji: namnażanie 

i ukorzenianie pędów oraz aklimatyzacja, dały regeneranty, które nie różniły się od roślin 

kontrolnych parametrami biometrycznymi. Zostały posadzone w kolekcji polowej  

i przeznaczone do dalszych obserwacji.  

Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły postawione hipotezy badawcze. Opracowane 

procedury inicjacji kultur in vitro, intensywnego namnażania pędów na pożywkach stałych  

i w pożywkach płynnych, a także krioprezerwacja oraz regeneracja po rozmrożeniu  

w kulturach in vitro mogą być użytecznym narzędziem do ochrony zasobów genowych róż. 



 


