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1 Úvod

1

Úvod
Plamenky (Phlox L.) jsou po desítky let významnými záhonovými rostlinami.

Patří sem zástupce jednoletých bylin, skalniček a hlavně řada trvalkových druhů. Díky
rozsáhlému odrůdovému sortimentu je možno vybírat z pestré škály barev, které patří
k okrasám jarních a letních záhonů. Šlechtěním získaly plamenky také kvalitní
zdravotní stav. V současnosti se uvádí, že rod zahrnuje sedmdesát druhů a domovinou
většiny těchto druhů je Severní Amerika.
Rozmnožují se většinou vegetativně – řízkováním ze stonkových či vrcholových
řízků, možné je i kořenové řízkování. Generativní množení se využívá především
v šlechtitelské praxi.
Kultivace rostlin a regenerace v podmínkách in vitro se začala rozvíjet od 40. let
20. století. V současnosti již přestala být jen předmětem výzkumu, ale stala se běžnou
cestou množení u celé řady rostlin s cílem získání množství geneticky totožného
materiálu. Tato metoda se používá také při ozdravování virózních rostlin.
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2

Cíl práce
Cílem práce bylo získání rostlinného materiálu metodou in vitro, ověření jeho

životaschopnosti a kvality zdravotního stavu. Možnost získání bezvirózního materiálu.
Pokusy byly konány ve spolupráci s ústavem biologie rostlin AF. Výsledky této práce
by měly přispět k rozšíření metodiky pro explantátové množení Phlox L.
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3.1

Botanická charakteristika rodu Phlox L.

Řád: Polemoniales – jirnicotvaré
Čeleď: Polemoniaceae – jirnicovité
Rod: Phlox L. – plamenka
K rodu se řadí sedmdesát druhů stálezelených nebo bylinných vytrvalých rostlin
nízkého polštářovitého nebo vzpřímeného růstu a také několik jednoletých rostlin
a keřů. Vyskytují se hlavně v Severní Americe a jeden druh roste i na Sibiři. Plamenky
se pěstují především pro výrazné květy, které vyrůstají v koncových chocholících nebo
latovitých vrcholících, někdy i jednotlivě. Květy mají řepicovitý tvar, někdy také
nálevkovitý. Skládají se z úzké trubky, která se rozevírá do pěti plochých korunních
plátků vejčitého tvaru. Okvětní plátky někdy mohou být uspořádány hvězdnicovitě.
Plodem plamenky je trojpouzdrá tobolka. Listy jsou vstřícné, v horní části lodyhy
mohou být střídavé, přisedlé, celistvé, vejčité, kopinaté až jehlicovité, celokrajné
a špičaté.
Nízkorostoucí kobercovité druhy, které pocházejí ze suchých a kamenitých
oblastí, kvetou na jaře a začátkem léta. Lesní druhy mají poléhavý růst a obvykle kvetou
začátkem léta. Vyšší druhy plamenek pocházejí z vlhkých míst v okolí řek a kvetou
velkými chocholíky květů vhodných i křezu. Kvetou v polovině léta. Letničky
ze suchých kamenitých svahů a pobřežních písčin kvetou od konce jara do podzimu
(BRICKELL, 2008).
Phlox divaricata L. – plamenka rozkladitá
(syn. Phlox glomerata Nutt., Phlox glutinosa Buckl., Phlox canadensis Sweet., Phlox
vernalis Salisb.)
Plukenet popsal tento druh v roce 1700, ale poprvé ho přivezl do Anglie roku
1739 John Betram (KRAUSCH, 2003).
Rostlina tvoří až 0,25–0,45 m vysoké, řídké koberce. Lodyhy jsou hojné,
vystoupavé, krátce chlupaté, nekvetoucí výhony přes zimu vytrvávají. Listy mají
eliptický nebo kopinatý tvar, jsou lysé nebo žláznatě chlupaté, 2–5 cm dlouhé. Květy
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mají až 25 mm v průměru a jsou uspořádány po 9–24 v květenství. Kvete v dubnu
až červnu, barva květů přechází od světle fialové po bílou.
Daří se jí ve vlhkých lesích a houštinách na značně rozdílných půdách: někdy
na chudé písčité půdě, jindy na kameni s těžkým lesním rostlinným krytem. Nejčastěji
se objevuje v lese na půdě bohaté na živiny, kde tvoří na jaře celé koberce bledě
modrých květů. Vyskytuje se od Quebeku do Ontaria, Minnesoty, Arkansasu,
Louisiany, Pennsylvanie a Floridy.
Výchozí forma Phlox divaricata L. se objevuje v celé řadě hybridů, které jsou
v zahradnické literatuře známé pod různými označeními. Phlox divaricata var. laphamii
(Clute) Wood (syn. Phlox laphamii Clute) je kompaktnější, květy má tmavší, korunní
lístky bez zářezu (SLAVÍK, ŠTĚPÁNEK, 2004).

3.2

Rozmnožování rodu Phlox L.
Plamenka se rozmnožuje dělením rostlin, řízkováním stonků, osových pupenů

s listem, kořenovými řízky a semeny. Při rozmnožování vegetativním se uchovávají
všechny vlastnosti mateřské rostliny. Generativně množené rostliny si uchovávají znaky
rodičů, ale zároveň vzdálených i blízkých předků.
Rozmnožování metodou dělením rostlin je nejjednodušší. Trvalka se vyryje
a rozdělí na několik částí. Termín dělení je nejlépe brzy na jaře, před začátkem
intenzivního růstu nadzemních částí.
Kořenovými řízky se množí na podzim, kdy se rostlina před prvními mrazy
vyryje. Poté se od rostliny oddělí silnější, zdravé dlouhé kořeny. Kořeny se rozřežou
na 30–50 mm dlouhé řízky a ty se sází do truhlíků na vzdálenost 5–10 mm od sebe nebo
se pokládají vodorovně a zasypou se pískem ve vrstvě 10–15 mm. Truhlíky se přenesou
do skleníku. V květnu se vysazují vyvinuté rostliny na školkovací záhon mimo skleník
a tam pokračují v růstu. V září se vysazují na trvalé místo.
Listovými řízky se plamenka rozmnožuje v létě, když jsou stonky rostliny plně
vyvinuté. Ze střední části stonku se vyřízne štítek s osovým pupenem (očko) a listem
o velikosti 8–10 mm. Dále se řízky zapichují do truhlíků se substrátem, osové pupeny
by měly být posazeny 15 mm hluboko. Vzdálenost řízků v řadě by měla být 50−60 mm
a řady od sebe ve vzdálenosti 100 mm. Za účelem zmenšení plochy odparu se horní část
listu zakrátí o jednu třetinu. Napíchané řízky se umístí do množárenského prostoru.
Po 2–3 týdnech dojde k zakořenění řízků.
-4-
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Na řízkování stonkových řízků jsou vhodné zelené dobře vyvinuté stonky.
Stonky se odebírají v květnu až červnu, když je v intenzivním růstu a celá část je
až k vrcholu olistěna. Ke konci období růstu a tvorby pupenů (červenec až srpen) stonky
v dolní části dřevnatí a ztrácejí část listů. Takové části jsou pro řízkování nevhodné.
Řízky se upraví asi na délku 40–60 mm, spodní listy se odříznou i s řapíky blízko
u stonku. Vrchní listy se zakrátí podle velikosti o třetinu až polovinu. Dále se řízky
vysází na množárenské záhony nebo do truhlíků, které se umisťují do skleníku
(GAGANOV, 1961, VANĚK, 1973).
Dále se využívá způsobu množení in vitro, čímž se zabývá i tato diplomová
práce. Tato metoda je velkým přínosem pro získání bezvirózního materiálu a eliminaci
všech chorob a škůdců. Technologie spočívá v pěstování rostlinných segmentů
na živném médiu, kdy se rostliny udržují ve sterilních podmínkách, aby nedošlo
ke kontaminaci a různými houbami a bakteriemi. Kvůli tomu se využívá uzavřených
skleněných či plastových nádob, do kterých se části rostlin umisťují ve speciálním boxu
s proudícím filtrovaným vzduchem (flow–box). Explantát se po sterilizaci a preparaci
umístí na médium s přídavkem cytokininů. Toto médium podporuje regeneraci nových
pletiv. Po zakořenění v médiu dochází k převodu do nesterilního substrátu (MATISKA,
2006).
Množení semenem se využívá nejvíce u jednoletého druhu P. drummondii Hook.
Vysévá se v únoru do truhlíků, které se umisťují do množárenských prostor. Poté se
rostliny přepichují. Na konci dubna se sází do propustné a výhřevné půdy na vzdálenost
0,4×0,3 m. Generativní množení se dále využívá v šlechtitelské praxi (KOČÍ a kol.,
1974)
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3.3

Explantátová kultivace
Explantací

se

rozumí

aseptická

kultivace

rostlin,

nebo

jejich

částí

v upravovaných podmínkách na sterilních živných půdách. Většinou se jedná o části
rostlin, které jsou uměle oddělené od celistvé rostliny a pěstované v podmínkách
in vitro, což znamená ve skleněných či plastových nádobách (HRADILÍK, 2005).

3.3.1 Historie explantátových kultur
Bauer (1939) publikoval první definici: „Za explantát je považován každý
fragment živého pletiva, celý orgán, nebo komplex orgánů, který je vytržený
z korelačních vztahů k celku a pěstován v umělých podmínkách.“
Někteří badatelé považují teoretický počátek kultur rostlinných explantátů
in vitro u německého rostlinného fyziologa Klebse (1887), který studoval životní
projevy jednotlivých buněk vláknitých řas izolovaných z vlákna plazmolytickou
macerací a při tom vyslovil domněnku, že obdobné pokusy by se také mohly podařit
na materiálu z vyšších semenných rostlin.
Rechinger uveřejnil v roce 1893 výsledky pokusů, které se zabývaly pěstováním
fragmentů různých částí rostlin v umělých podmínkách a jako první použil v kulturách
in vitro živný roztok.
Na počátku 20. století Haldebrant dokazoval, že neexistuje spodní hranice
velikosti fragmentu podmiňující růst v kultuře in vitro a že pro pokusy bude stačit pouze
jediná buňka (HRADILÍK, 2005).
V 30. letech 20. století se vyvíjejí metody množení rostlinnými explantáty,
na nichž má zásluhu především R. J. Gautheret. Dalšími významnými autory byli také
White a Nobécourt a zejména pánové Murashige a Skoog (ŠEBÁNEK, LAŠTŮVKA,
PROCHÁZKA, 1989, HRADILÍK, 2005)
Do současnosti se problematikou explantátových kultur zabývalo mnoho
odborníků, bylo získáváno velké množství nových poznatků a je již jen málo
rostlinných druhů, u kterých nebyla explantace propracována.
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3.3.2 Rostliny používané k výzkumu explantátových kultur
Problematiku explantátových kultur zahájil Duhamel de Monceau, který popsal
roku 1756 tvorbu kalusu a pupenů na uměle poraněném kmeni jilmu (Ulmus). Vöchting
(1878) sledoval tvorbu kalusu na částech rostliny Brassica napus. Haberlandt (1913)
pracoval se segmenty hlíz bramboru, když dosahoval dělení buněk. Průlomem byly
pokusy s kořeny rajčete (Lycopersicon esculentum), které provedl White roku 1934.
V přítomnosti kvasničního extraktu a při přenášení na čerstvé kultivační médium
prokazovala kultura stálý růst. White (1939) využil spontánních tumorů vznikajících
u hybridů tabáku (Nicotiana glauca × N. langsdorfii), pro odvození kalusových kultur
s neomezeným růstem. Gautheret a Nobécourt pracovali roku 1939 s pletivy mrkve
(Daucus carota), kdy zjistili, že úspěšnost kultivace zajišťuje přítomnost auxinu
v kultivačním médiu. Somatická embryogeneze se zdařila také poprvé u mrkve
(HAVEL, 1997).
Prof. Murashige uvedl roku 1985, že roku 1968 byla explantátová technika
používána asi u třiceti druhů rostlin, o deset let později to bylo již 300 druhů a o dalších
deset let stoupl počet explantátových rostlin na 3000 druhů (HRADILÍK, 2005).

3.3.3 Využití metod in vitro při množení trvalek
Technologie in vitro se aplikuje po celém světě na všechny rostlinné druhy
(významné – Gerbera, Nephrolepis, Prunus, Spathiphyllum, Lilium, Fragaria, Ficus,
Saintpaulia, Solanum, Citrus, Actinidia, Orchidaceae, Betula, Nicotiana, Platycerium,
Rosa, atd.), ke kterým patří také trvalky. Tímto způsobem množení se předchází
komplikacím, které mohou vzniknout při standardních postupech množení, dochází
k získání většího množství identických rostlin (klonů) najednou z minimálního počtu
rostlin mateřských (rychlé uvedení nově vyšlechtěných odrůd na trh).
U kapradin je problematičtější získat rostliny běžným výsevem spor, jelikož
dochází k častým kontaminacím patogeny. Sterilní médium tento problém odbourává.
Využívá se k tomu běžné MS médium s poloviční dávkou základních solí, bez přídavku
vitamínů a cukrů. Přídavek sacharózy o koncentraci 2,5–20 g.l-1 napomáhá dalšímu
vývoji malých rostlin, nepodporuje však klíčení spor. Výše pH se v tomto případě
pohybuje kolem 6–6,5 (u vápnomilných kapradin může dosahovat až 7,5). Takto se
množí téměř všechny druhy, které tvoří životné spory.
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U orchidejí je problém výsevu větší, semena většinou obsahují minimální
množství zásobních látek pro klíčení a proto v médiu potřebují dostatek všech
minerálních látek, cukrů i vitamínů. U našich zemních orchidejí je také problematický
konečný převod rostlin do nesterilních podmínek kvůli jejich velmi těsné závislosti na
speciální druhy mykorhizních hub. Navíc je izolace a kultivace těchto hub také
komplikovaná.
K mikropropagaci se u kapradin k odběru využívají vegetační vrcholy, příp.
kořenové pupeny nebo rhizomové vrcholy. Vlastní množení se provádí především
u papratky samičí (Athyrium filix femina) a jejích odrůd z důvodu velké variability
mladých rostlin pocházejících z výsevů spor. Ostatní druhy se většinou nejdříve množí
sporami a teprve následnou mikropropagací ze sterilních rostlin.
Většina trvalek tvořících trsy, jako je ploštičník (Cimicifuga), kakost
(Geranium), dlužicha (Heuchera), prvosenka (Primula), plicník (Pulmonaria) nebo
tiarela (Tiarella) se množí pomocí vegetačních vrcholů (vrcholovými pupeny
či meristémy). Technika u těchto druhů je jednoduchá. Po sterilizaci a preparaci
explantátu, který se umisťuje na MS médium s přídavkem cytokininů (nejlépe BA
o koncentraci 0,1–0,5 mg/l), stačí odřezávat výhony prorůstající z adventivních pupenů.
Téměř všechny druhy následně spontánně zakořeňují v médiu bez přídavku
fytohormonů. Poté je vhodný převod do nesterilního substrátu.
V typu odběrového explantátu se liší jednoděložné rostliny z čeledi liliovitých,
jako např. denivka (Hemerocallis) a bohyška (Hosta). U denivek se využívá mladý
květní stonek, případně okvětní nebo kališní lístky z velmi raného stadia poupěte.
Bohyšky se mohou množit z poupat, příp. z květního stvolu nebo také ze vzrostného
vrcholu.
Trvalky, které tvoří dostatečně dlouhé stonky a lze je běžně množit i bylinnými
řízky, se mohou stejným způsobem přemnožovat i mikropropagací. Jedná se
o plamenku (Phlox), chryzantému (Chrysanthemum) – mikropropagace se používá
hlavně kvůli ozdravení rostlin a hvozdík (Dianthus).
U travin a bambusů používají vzrostné vrcholy, které tvoří velké množství
bočních odnoží. Jako médium se většinou využívá standardní MS. Množí se tak
většinou ozdobnice (Miscanthus), příp. kortaderie (Cortaderia), Hakonechloa.
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Bambusy množené in vitro mají kompaktnější habitus, ale negativem je, že mohou
předčasně kvést, čímž se zkracuje celková životnost rostliny.
Cibuloviny lze množit bazální částí šupiny cibule. Takto se dají rozmnožovat
hyacinty (Hyacinthus), lilie (Lilium), narcisy (Narcissus), tulipány (Tulipa).
Není vyloučeno využít tuto metodu i k množení ostatních druhů trvalek, ale
většinou je to finančně neopodstatněné z důvodu dostačujících standardních metod
množení.
Zajímavé pro množení metodou in vitro by byly další rody, o kterých není příliš
mnoho zmínek např.: Anemone (A. japonica), Aster (A.amellus), Astilbe, Aruncus,
Dicentra, Epimedium, Gypsophilla, Helleborus, Lewisia, Paeonia, Platycodon,
Polygonatum, Trillium, Yucca (MATISKA, 2006).

3.3.4 Kultivační podmínky
Předpokladem pro úspěšné množení kultur in vitro je zajištění vhodných
kultivačních podmínek. Patří mezi ně především složení kultivačního média, světelný
režim a teplota. Do kultivačních podmínek je nutné zařadit i plynnou fázi uzavřeného
kultivačního prostředí, tedy zvýšený nebo snížený obsah některých plynů, popřípadě
množství vodní páry. (PROCHÁZKA, ŠEBÁNEK a kol. 1997)

3.3.4.1 Kultivační médium
Složení kultivačního média patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujících růst
a morfogenezi tkáňových kultur. Obsahuje minerální a organické látky. Organické
složky zahrnují hlavně cukry, které jsou základním zdrojem energie, a také agar, který
je zpevňující složkou média. Dále se doplňují vitaminy, aminokyseliny a některé
fytohormony (PROCHÁZKA, ŠEBÁNEK a kol. 1997). K anorganickým látkám se řadí
makroelementy a mikroelementy.
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 Makroelementy a mikroelementy
Mezi dodávané makroelementy patří šest nejdůležitějších prvků: dusík,
fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra. Optimální koncentrace jednotlivých prvků
pro dosažení nejrychlejšího růstu je závislá na druhu rostliny. Nezbytné
mikroelementy zahrnují železo, mangan, zinek, bór, měď a molybden. Železo
a zinek se do médií obvykle dodávají v chelátové formě (KOVÁČ, 1992).
 Sacharidy
Slouží nejen jako zdroj energie ale také i zdroj uhlíku. Dodávají se
do médií z důvodu heterotrofní výživy explantátů a upravují osmotickou
hodnotu média. Nejčastěji se využívá sacharóza, ve výjimečných případech ji lze
nahradit glukózou nebo fruktózou. Obvykle používaná koncentrace sacharózy
v kultivačním médiu se pohybuje v rozmezí 2–3%.
 Vitamíny
Jsou pro rostlinu nezbytné jako katalyzátory řady metabolických procesů.
Pro rostlinné buňky a pletiva kultivovaná in vitro mohou být některé vitaminy
limitujícím faktorem pro jejich růst. Nejběžněji se z vitamínů využívá thiamin,
kyselina nikotinová, pyridoxin a myo-inositol. Někdy se v malých dávkách
přidává i kyselina askorbová, kyselina pantotenová, biotin, kyselina listová
a riboflavin.
 Aminokyseliny
Jsou do kultivačního média dodávány jako organický zdroj dusíku.
Přestože jsou kultivované rostlinné buňky schopné syntetizovat všechny
nezbytné aminokyseliny, může přítomnost některých aminokyselin v živném
médiu podporovat růst explantátů. Převážně se používá směs aminokyselin, dále
také L-glutamin, L-asparagin, glycin a adenin. Nejčastěji se používá koncentrace
v rozsahu 1–100 mg.l-1.
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 Růstové regulátory
Růstové regulátory ovlivňují reakce explantátů. Dělí se na auxiny,
cytokininy, gibereliny a kyselinu abscisovou. Charakter růstu explantátové
kultury je ovlivněn koncentrací jednotlivých hormonů, ale také i jejich
vzájemným poměrem (KOVÁČ, 1992).
Celá kultivace je pod vlivem stálé vzájemné interakce exogenních
a endogenních rostlinných hormonů. Vliv růstových hormonů se mění
i v průběhu kultivace. Při nárůstu pletiv dochází ke snížení vlivu exogenních
rostlinných hormonů a ke zvýšení vlivu jejich endogenního obsahu (HAVEL,
1997).
Auxiny jsou používány především za účelem stimulace růstu kalusu
a buněk, v některých případech k indukci tvorby prýtů a zejména kořenů,
k indukci somatické embryogeneze a stimulaci růstu apikálních meristémů.
Cytokininy jsou důležité při stimulaci buněčného dělení, k indukci tvorby prýtů
a inhibici tvorby kořenů. Výrazně snižují apikální dominanci a podporují růst
axilárních pupenů. Poměr auxinů a cytokininů ovlivňuje morfogenetickou reakci
v explantátové kultuře. Iniciace tvorby kořenů, embryogeneze a iniciace tvorby
kalusu je stimulována, pokud je poměr auxinu k cytokininu vysoký. Je-li tento
poměr nízký, je indukována tvorba adventivních či axilárních pupenů.
Gibereliny se přidávají do média za účelem stimulace růstu buněčných kultur
při nízké hustotě suspenze, ke stimulaci růstu kalusu a ke stimulaci růstu
zakrslých rostlin. Kyselina abscisová se dodává pro stimulaci a inhibici růstu
kalusu v závislosti na rostlinném druhu. Nejpoužívanější růstové regulátory jsou
popsané v tabulce 1.
Tab. 1 Přehled hlavních typů regulátorů rostlinného růstu (PROCHÁZKA, ŠEBÁNEK,
1997)
Nativní (přirozené) fytohormony
A. Růstové látky (stimulátory)
Auxiny
kyselina indolyl-3-octová (IAA)
4-chlor-IAA
kyselina fenyloctová (PAA)
kyselina indolyl-3-máselná (IBA)

Syntetické (umělé) fytohormony

kyselina α-naftyloctová (NAA)
kyselina
2,4-dichlorfenoxyoctová
(2,4-D)
kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T)
kyselina 2-metyl-4-chlorfenoxyoctová (MCPA)
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Cytokininy
izopentyladenin
trans-zeatin
dihydrozeatin
N6-benzyladenin
N6-(m-hydroxybenzyl) adenin
Gibereliny
GA1, GA2, atd.
B. Zábranné látky (inhibitory)
kyselina abscisová (ABA)
xantoin
kyselina jasmonová
fenolické látky

tidiazuron
kinetin

maleinhydrazid (MH)
kyselina 2,3,5-trijodbenzoová (TIBA)
chlorcholinchlorid (CCC)
ancymidol
paclobutrazol
AMO-1618
B-995 (kyselina N-dimetyljantarová)

C. Etylen
Kyselina 2-chloretylfosfonová (CEPA)
D. Ostatní
brassinolid
polyaminy (spermin, spermidin)
oligosacharidy
turgoriny

benzolinon
a další

 Zpevňující látky
Pro zhotovení tuhých médií se jako zpevňující látka používá hlavně agar.
Výhodou agarových gelů je, že jsou stabilní při teplotách používaných
při kultivaci. Agar také nereaguje s ostatními složkami média a není rozkládán
rostlinnými enzymy. Dle použité koncentrace agaru, druhem agaru a pH média
lze regulovat tuhost gelu. Koncentrace se pohybuje v rozmezí 0,8%–1,0%.
Mimo agaru lze také použít agarózu, phytagel a gerlite (KOVÁČ, 1992;
HRADILÍK, 2005).
 Nedefinované organické složky médií
Především v minulosti byly do kultivačních médií přidávány různé
extrakty, které do jisté míry nahrazovaly rostlinné hormony. Některé látky se
používají i v současnosti, jako náhrada za dražší složky.
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Nejčastěji se používá protein (kasein) hydrolyzát v koncentraci 0,05–1%
a kokosové mléko v koncentraci 5–20%. Patří sem i další látky jako je kvasniční
extrakt, sladový extrakt, extrakt z banánů, pomerančové či rajčatové šťávy
(KOVÁČ 1992, HRADILÍK, 2005).
Do média se také může přidávat aktivní uhlí, které ovlivňuje růst
explantátu. Inhibice růstu v přítomnosti aktivního uhlí se vysvětluje absorpcí
růstových regulátorů aktivním uhlím. Stimulační účinek aktivního uhlí
je připisován jeho schopnosti vázat toxické fenolové sloučeniny produkované
rostoucím explantátem. Aktivní uhlí se před použitím propláchne kyselinou
a zneutralizuje. Používaná koncentrace se pohybuje od 0,5% do 3,0% (KOVÁČ,
1992).
 pH živných půd
Při přípravě živného média se také musí brát ohled na koncentraci
vodíkových iontů. Většinou se doporučuje pH 5,5–6,0, v některých případech
4,7–5,2, 6,0–7,0. K úpravě pH se používá roztok KOH nebo HCl (GIESELOVÁ,
2003).

3.3.4.2 Osvětlení a teplota
K udržování potřebného světelného režimu jsou vhodné zářivkové panely
(do 10000 luxů, 0,2–5 mW cm-2) a spínací hodiny, které slouží k nastavení vhodné
fotoperiody. Pro růst kalusových a buněčných kultur není světlo žádoucí, proto by měl
být k dispozici i temný prostor - termostat.
Světlo může zapříčiňovat degradaci rostlinných hormonů v kultivačním médiu.
Bylo také zaznamenáno, že nedostatek světla způsobuje zvýšenou produkci etylenu
explantátem a ten pak může zpětně ovlivňovat kulturu (HAVEL, 1997).
Optimální teplota v kultivační místnosti je 25°C. Maximální teplota je 28°C
a minimální 20°C. Nutné je klimatizační zařízení pro udržování teploty (SLADKÝ,
ŠEBÁNEK, 1988).
Změna růstové aktivity meristémů při rozdílných teplotách souvisí mimo jiné
také s různým příjmem a akumulací fytohormonů.
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Při nižších teplotách je ve většině případů potřeba vyšší koncentrace fytohormonů než
při teplotách vyšších (HAVEL, 1997).

3.3.5

Vliv explantátu na kultivaci
Úspěšná kultivace je také ovlivňována vlastním explantátem. Vliv explantátu

formulovali Murashige (1974) a George a Sherrington (1984):
a) orgán, ze kterého byl explantát izolován
b) fyziologické a ontogenické stádium rostliny
c) období odběru explantátu
d) velikost explantátu
e) kvalita donorové rostliny
f) genotyp
g) orientace explantátu
h) předchozí působení na donorovou rostlinu
i) inokulační hustota
(PROCHÁZKA, 1998)

3.3.6 Pozitiva a negativa mikropropagce
Jedna z hlavních výhod využití mikropropagace je rychlost, s jakou je možno
zavést nový produkt na trh. Většina vypracovaných mikropropagačních systémů
umožňuje získat z jednoho výchozího jedince až milion rostlin během doby 12
až 24 měsíců. Další výhodou je vyšší objem produkce na jednotku pěstebního prostoru.
V podmínkách mezinárodního obchodu je další významnou výhodou sterilita produktu
a z toho plynoucí daleko snažší získávání fytosanitárních certifikátů pro přepravu
do zahraničí. V jistých případech lze produkovat klony či druhy rostlin, které se
tradičními metodami vegetativního množení množí pomalu nebo vůbec. Pozitivem
je také možnost celoroční produkce bez ohledu na denní či roční dobu. In vitro množení
také umožňuje zkrácení šlechtitelského cyklu, poskytuje vysoký koeficient množení
a umožňuje genetické manipulace významné z hlediska novošlechtění rostlin.
Za současného stavu poznatků o mikropropagaci rostlin je jednou z nevýhod
nemožnost její aplikace na libovolné plodiny a rostlinné druhy. Za hlavní negativum se
však považuje relativně vysoká cena produktu. Další nevýhodou je potenciální riziko
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výskytu různých odchylek od výchozího mateřského genotypu (KOVÁČ, 1992;
POLEŠÁKOVÁ, 2001).

3.3.7 Fáze mikropropagace
Vývoj rostlin v podmínkách in vitro lze rozdělit do čtyř základních stádií.
V prvním stádiu dochází k odvození sterilní kultury - primokultury. Při této fázi
se odebírá vhodný explantát, sterilizuje se a kultivuje na živném médiu. Druhé stádium
se označuje jako multiplikační nebo proliferační. Cílem je dosáhnout vysokého
koeficientu množení a získat co největší počet nových rostlin. Tato fáze se může
opakovat pasážováním na téže proliferační médium nebo následuje třetí stádium, které
je spojeno se zakořeňováním. Čtvrté stádium představuje převod rostliny z in vitro
podmínek do in vivo prostředí a je někdy spojeno i se zakořeňováním in vivo (KOVÁČ,
1992).

3.3.7.1 Stádium 0 - výběr matečné rostliny a její příprava pro odběr explantátu
Důležitým faktorem při výběru rostliny je její zdravotní stav, růstové schopnosti
a fyziologický stav. Úspěšnost odvození explantátové kultury je ovlivňována ročním
obdobím a postavením odebírané části v rámci celé rostliny.
Optimální termíny pro založení i mikrobiální kontaminace se v různých obdobích roku
liší. Nejlepších výsledků je dosahováno, pokud je explantát odebírán z rostliny v aktivní
fázi. Výjimkou v tomto případě je, pokud se jedná o odběr explantátů ze zásobních
orgánů. Explantáty se mohou odebírat i v dormantním stádiu, ale potom je nutné
nejprve zrušit dormanci pomocí působení nízkých teplot nebo aplikací giberelinů
(HRADILÍK, 2005; KOVÁČ, 1992).

3.3.7.2 Stádium I - odvození explantátové kultury
Odběr rostlinného materiálu se uskuteční ve vhodném termínu a poté
je odebraná část zabalena do papíru a vložena do polyetylenového sáčku. Důležitý
je rychlý převoz do laboratoře.
Dalším krokem je sterilizace materiálu. Odebraná část se v nesterilním prostředí
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omyje vlažnou vodou, lze použít i mýdlo. Tímto procesem se snižuje počet
mikroorganismů a množství trichomů na povrchu. Mýdlo také zvyšuje smáčivost
povrchu explantátu a tím umocňuje účinnost desinfekčních činidel. Omytá rostlinná část
se přenese do aseptického boxu a vloží se do kádinky naplněné desinfekčním činidlem.
Rostlina se ponoří, aby hladina roztoku byla nad sterilizovaným objektem. Účinnost
sterilizace může snižovat především přítomnost trichomů, které zabraňují přístupu
desinfekčního roztoku na povrch materiálu. Dalším faktorem ovlivňujícím účinnost
sterilizace je tvorba vzduchových bublinek, které také lokálně brání přístupu roztoku
k objektu, nebo silná kutikula. Tyto nedostatky lze odstranit mírným třepáním kádinkou
a přídavkem několika kapek smáčedla před počátkem sterilizace (HRADILÍK, 2005).
Nejpoužívanějšími dezinfekčními činidly jsou chlorové vápno (4–5% roztok),
10–15% roztok SAVO Super a Chloramin B. Dále se používá i etanol, chlornan
vápenatý, dusičnan stříbrný, chlorid rtuťnatý, peroxid vodíku (KOVÁČ, 1992).
Klasické postupy pro desinfekci rostlinných explantátů nejsou schopny
eliminovat endogenní mikroorganismy, které se vyskytují v intercelulárních prostorách
nebo v buňkách rostlinných pletiv. V tomto případě se využívají antibiotika, ke kterým
patří vankomycin, rifapicin, kanamycin a chloramfenikol. Antibiotika je možné přidávat
do kultivačních médií nebo aplikovat na povrch explantátů.
Používání by se však mělo snížit na minimum, jelikož jsou tyto látky pro rostlinné
buňky toxické.
Po skončení sterilizace je nutné odstranit desinfekční roztok z rostlinných pletiv
a to opakovaným vymýváním ve sterilní destilované vodě. Poškozené části explantátu
se odstraní a explantát se upraví do požadované velikosti, popř. se z něho izolují vlastní
explantáty (embrya ze semen, meristémy ze stonků, prašníky z květů, atd.). Poté se
explantát umístí na vhodné médium do kultivační nádoby a přemístí se do kultivační
místnosti.
Případná infekce se projeví během dvou až pěti dní po naočkování, což může být
důsledkem nedokonalé sterilizace nebo kontaminace obsahu chybou obsluhy,
ve výjimečných případech i poruchou filtrace v aseptickém boxu (KOVÁČ, 1992,
HRADILÍK, 2005).
V případě totální infekce se musí odběr a zpracování materiálu opakovat
ve zvýšené koncentraci sterilizačního roztoku nebo se prodlouží jeho doba působení,
popřípadě se zvolí jiný desinfekční roztok.
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Může také nastat situace, kdy explantovaná rostlinná část sice není infikovaná,
ale začne hnědnout až černat. Tuto negativní změnu způsobuje použití příliš vysoké
koncentrace sterilizačního roztoku, nebo jeho dlouhá doba působení. Musí se tedy
při dalším opakování použít nižší koncentrace roztoku, nebo se zkrátí jeho doba
působení.
Explantáty některých rostlin mohou několik dní po naočkování začít hnědnout
nebo černat v důsledku obsahu nativních polyfenolů a enzymů obsahujících měď.
Mladá pletiva rostlin mají menší sklon k hnědnutí než stará. Těmto barevným změnám
lze zabránit odstraněním fenolových sloučenin, změnou redoxního potenciálu přidáním
kyseliny askorbové, inaktivací fenoláz nebo redukcí aktivity fenoláz či dostupnosti
jejich substrátů. Hnědnutí rostlinných pletiv lze v některých případech zabránit
přídavkem aktivního uhlí nebo antioxidantů do média (HRADILÍK, 2005).

3.3.7.3 Stádium II - Fáze proliferace explantátové kultury
Hlavním

cílem

stádia

II

je

namnožení

explantátů.

Rostlinný

materiál

tzv. primokultura ze stádia I je opakovaně pasážována na nové médium dokud nedojde
k namnožení požadovaného počtu explantátů (prýtů, buněk, somatických embryí,
pacibulek, atd.). Tento typ klonového množení může probíhat několika způsoby, z nichž
vzhledem k mikropropagaci budou uvedeny tři - stimulace axilárního větvení, tvorba
adventivních prýtů a somatická embryogeneze.

3.3.7.4 Stádium III - zakořeňování in vitro
Prýty odvozené v podmínkách in vitro mohou tvořit kořeny buď

in vitro

ve stádiu III nebo in vivo ve stádiu IV. Cílem je indukce adventivních kořenů a vznik
kořenového systému, který bude dostačující pro výživu nově vzniklé celistvé rostliny.
U řady rostlin je zakořeňování nejobtížnější etapou mikropropagace. Pro rostlinu
je důležitá především funkčnost vzniklých kořenů (KOVÁČ, 1992, HRADILÍK, 2005).
Zakořeňování prýtů ve sterilních podmínkách je poměrně náročné a zvyšuje náklady
na množení rostlin. Kořeny takto vytvořené, mohou být nefunkční nebo mohou
postrádat kořenové vlásky a jsou velmi křehké.
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Poškození kořínků při manipulaci do nesterilních podmínek lze částečně omezit
zakořeňováním prýtů na molitanu, nebo čedičové vatě a následným zasazením do půdy
i s tímto nosičem (HRADILÍK, 2005).
Faktorem,

který

někdy

zamezuje

spontánnímu

zakořeňování

prýtů

jsou pravděpodobně cytokininy. U některých rostlin lze vyvolat indukci kořenů
přenesením explantátu na médium bez cytokininů. U většiny druhů je však nutný
přídavek auxinů. Výběr auxinu a jeho koncentrace je závislý na druhu rostliny. Mezi
auxiny, které se při zakořeňování využívají, patří: IAA (0,1–10 mg.l-1), NAA (0,05–1
mg.l-1), IBA (0,1–10 mg.l-1). Vzhledem k tomu, že auxin může být nezbytný pouze pro
indukci tvorby kořenů, jeho přítomnost v dalších etapách zakořeňování může naopak
působit negativně. Je možné využít krátkodobé působení auxinem, a to buď ponořením
prýtů do roztoku auxinu (o vyšší koncentraci), nebo se využívá krátkodobé kultivace
(15 dní) prýtů na půdě obsahující auxin. Poté se stimulované prýty přemístí na půdu
bez auxinu, nebo s velmi nízkým obsahem auxinu.
Pro zakořeňování se někdy doporučuje použití polovičního média s redukovaným
(50%) obsahem makro a mikroelementů. Nižší koncentrace živin v médiu může
způsobovat určitý stres, který signalizuje nedostatek živin v prostředí a iniciuje
intenzivní tvorbu adventivních kořenů. Kořeny bez kořenových vlásků se často vyvíjejí
na pevných agarových půdách, což souvisí s nedostatkem kyslíku v pevném médiu
(KOVÁČ, 1992, HRADILÍK, 2005).
Jelikož korelační inhibice pozitivně ovlivňují tvorbu adventivních kořenů, lze ji
zesílit také některými inhibitory, např. CCC, fenoly nebo paclobutrazolem. Také
vitamíny

mohou

podporovat

zakořeňování

řízků

(ŠEBÁNEK,

LAŠTŮVKA,

PROCHÁZKA, 1989).
Pro zakládání a růst adventivních kořenů je fyziologickým prostředím tma, a světlo
většinou zakládání a růst kořenů negativně neovlivňuje. Pokud explantát ani
po stimulaci kořeny netvoří, je faktor světla nutné prověřit. Vhodná teplota pro řízenou
rhizogenezi se u většiny rostlin pohybuje v rozmezí 25–28°C (KOVÁČ, 1992,
HRADILÍK, 2005).
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3.3.7.5 Stádium IV – zakořeňování in vivo a aklimace
Dochází k zakořeňování prýtů odvozených v in vitro na nesterilních, nebo
polosterilních podmínkách. K tomu se využívají substráty blízké zahradnickým
substrátům. Používají se porézní materiály jako je perlit, vermikulit, směsi písku
a rašeliny nebo čedičová vata. Obecnou vlastností těchto substrátů je snížený výskyt
půdních mikroorganismů a možnosti částečné desinfekce. Substrát pro zakořeňování by
měl mít slabě kyselou až neutrální reakci, měl by zajišťovat dostatečnou aeraci
a vysokou vodní kapacitu.
Zakořeňování prýtů v nesterilním prostředí se provádí způsobem, kdy se jednotlivé
izolované prýty získané explantátovou technikou krátkodobě namočí do stimulačního
roztoku auxinu a po krátkém zaschnutí se zapíchnou do nakypřeného substrátu.
Z prýtů zakořeněných v podmínkách in vitro se při přenosu do nesterilních
podmínek opatrně odstraní ulpělé živné médium a opláchnou se teplou vodou. Vhodná
je také aplikace fungicidů na rostliny nebo do substrátu, aby se zabránilo kontaminaci.
Po přesazení prýtů je nutné zahájit postupnou aklimaci na změněné podmínky
zevního prostředí. Týká se to hlavně adaptace na sníženou vzdušnou vlhkost, aktivace
transpirace listových čepelí a přechodu na plnou autotrofní výživu. K aklimaci je nutné
přistoupit až u rostlin, které mají dostatečně vyvinutý kořenový systém a listy.
Rostliny převáděné z podmínek in vitro jsou velmi choulostivé, nemají vytvořenou
dostatečně silnou kutikulu a velmi často nemají funkční průduchy. Tento stav se
označuje jako vitrifikace a je způsoben vysokou vlhkostí v kultivačních nádobách
a nízkou intenzitou světla při kultivaci.
Pro první fáze pěstování rostlin při převodu z heterotrofní výživy na autotrofní je
vhodné zajistit rosení přesazených rostlin a překrýt je propustnou fólií.
Rostliny se musí vyrovnat s přechodem z heterotrofní výživy na autotrofní. Rostliny
v explantátové kultuře přijímají uhlík ze sacharózy obsažené v živném médiu a díky
tomuto zdroji pokrývají svou energetickou potřebu, tudíž nepotřebují prakticky
fotosyntetizovat.

Pokud

přesto

fotosyntéza

v explantátové

kultuře

probíhá,

nepředstavuje hlavní zdroj organického uhlíku (KOVÁČ, 1992, HRADILÍK, 2005).
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3.4

Způsoby množení in vitro
Rozmnožování v podmínkách in vitro probíhá podle Nováka (1981):
1) indukcí

axilárních

meristémů

při

kultivaci

izolovaných

vrcholů

(tzv. meristémová kultura)
2) tvorbou adventivních meristémů při kultivaci orgánů nebo jejich částí
3) diferenciací rostlin procesem organogeneze nebo somatické embryogeneze
v podmínkách kalusových a buněčných kultur
Charakter klonového množení si zachovávají postupy 1) a 2), pro kalusové
a buněčné kultury 3) je častá cytogenetická nestabilita.
Murashige (1978, 1979) rozdělil množení v podmínkách in vitro do čtyř stádií:
I. založení aseptické kultury
II. zmnožení propagačních jednotek
III. příprava pro převedení rostlin do půdy
IV. dopěstování rostlin v půdě
Uvedené schéma doplnili Debergh a Maene (1981) o stadium 0 (nula), které
zahrnuje přípravu výchozích rostlin v „hygienických“ podmínkách před odběrem
explantátů. Toto stádium je příznivé pro snížení kontaminací v primární kultuře, hlavně
u druhů, které jsou napadeny systémově se šířící bakteriální a houbovou mikroflórou
(NOVÁK, 1990).
KOVÁČ (1992) uvádí rozdělení metod při mikropropagaci rostlin in vitro těmito
způsoby:
1) množení rostlin indukcí tvorby prýtů z axilárních pupenů
2) tvorba adventivních prýtů nebo adventivních somatických embryí buď:
a) přímou morfogenezí, při které výše uvedené struktury vznikají přímo
na částech orgánu, nebo pletiv
b) nepřímou morfogenezí, kdy uvedené struktury vznikají z kalusového pletiva,
nebo v suspenzní kultuře
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3.4.1 Produkce rostlin z axilárních pupenů
V kulturách in vitro je tato metoda nejrozšířenější. Jedná se o kultivaci vzrostných
vrcholů nebo kultivaci jednonodálních stonkových segmentů. Obě tyto varianty jsou
založeny na stimulaci růstu axilárních pupenů při potlačení apikální dominance
(KOVÁČ, 1992). Jedná se o regeneraci přímou.

3.4.1.1 Metoda kultivace vzrostných vrcholů
Charakteristickou vlastností růstu a diferenciaci vyšších rostlin je primární
lokalizace těchto dějů do apikálních meristémů na kořenovém a stonkovém pólu.
Apikální meristém stonku je totipotentní struktura, která je nezávislá na zbytku rostliny.
Pokud je apikální meristém oddělen od intaktní mateřské rostliny, zachová si schopnost
regenerace (NOVÁK, 1990).
Vzrostný vrchol explantátu může dávat vznik jednomu nebo velkému počtu prýtů
v závislosti na kultivačních podmínkách. Závisí to zejména na hladině nativních
fytohormonů typu cytokininu a na stupni apikální dominance explantátu. Cytokininy se
dodávají v koncentraci, která se pohybuje v rozmezí 5–30 mg.l-1.
Dochází tedy ke kultivaci apikální části stonků (resp. kořenů), která se skládá
z vlastní meristematické zóny vrcholu a několika listových primordií (základů).
Velikost explantátů používaných k mikropropagaci se pohybuje od 0,5–3 mm.
V podmínkách in vitro lze kultivovat i samotnou meristematickou zónu. V tomto
případě je velikost primárního explantátu mnohem menší (0,1–0,5 mm). Tento způsob
se využívá spíše pro teoretická studia a při ozdravování kultur. Klonové množení
založené na kultivaci apikálních částí stonků vychází z toho, že v úžlabí listů dochází
za určitých podmínek k zakládání postranních větví z axilárních pupenů. Jejich tvorba je
však většinou potlačována v důsledku působení apikální dominance. Vliv apikální
dominance lze zrušit přidáním vhodného množství cytokininu do média. Poté dochází
k prorůstání postranních stonků, které mohou být po následné izolaci a přenesení
na médium podporující prodloužení a diferenciaci orgánů dopěstovány v celistvé
rostliny.
Jakmile dojde k vytvoření axilárních prýtů, mohou se jejich vrcholy izolovat
a pasážovat opět na médium s cytokininy.

- 21 -

3 Literární přehled
Pokud je již vytvořeno dostatečné množství prýtů, sníží se obsah cytokininů v médiu
a naopak zvýší koncentrace auxinů z důvodu podpoření zakořeňování.
Metoda axilárního větvení je relativně jednoduchá a velmi často používaná Pokud
nedojde ke vzniku adventivních prýtů, nedojde většinou ani ke vzniku mutantů. Tvorba
adventivních prýtů je většinou nežádoucím vedlejším účinkem vysoké koncentrace
cytokininů, která je používána ke stimulaci axilárního větvení.
Předpokládá se, že vzrostné vrcholy izolované z adultních rostlin postupně
přecházejí opakovaným axilárním větvením v juvenilní stádium. Tato schopnost se
nazývá rejuvenilizace a projevuje se v možnosti prýtů tvořit kořeny. Prýty odvozené
v primokultuře většinou obtížně zakořeňují a po několika pasážích se schopnost tvorby
kořenů zvyšuje. Rejuvinilizace však doposud nebylo tímto způsobem dosaženo
u většiny dřevin (KOVÁČ, 1992).

3.4.1.2 Metoda kultivace jednonodálních segmentů
Metoda kultivace jednonodálních segmentů je nejjednodušší a nejčastěji používanou
metodou. Je velmi bezpečná z hlediska genetické stability regenerantů, jelikož není
porušena integrita rostliny. Velmi úspěšná je u bylin, u dřevin vznikají často
komplikace s dormancí pupenů a prodlužováním internódií (KOVÁČ, 1992).
Jako výchozí materiál se používají nevětvené prýty, které se rozdělí na jednonodové
úseky, z nichž každý nese alespoň jeden axilární pupen. Listy se většinou odřezávají.
Axilární pupeny slouží ke vzniku nových prýtů. Kultivační podmínky podporují
zakládání několika vrcholů v jednom listovém úžlabí a potlačením apikální dominance
(efekt cytokininů) vytvářejí možnost vývoje mnoha axilárních pupenů v prýty
(NOVÁK, 1990). Následné zakořeňování probíhá způsobem in vitro nebo in vivo.
Tato metoda je obtížně použitelná u rostlin, které tvoří přízemní růžici, protože se
velmi těžce odvozuje sterilní kultura. Druhy s protáhlým stonkem, listy a pupeny
v jejich úžlabí se tímto způsobem množí relativně snadno. Nově vzniklé prýty jsou
opakovaně rozřezávány na nodální segmenty až po namnožení požadovaného počtu
prýtů. Apikální část může být zakořeněna (KOVÁČ, 1992).

- 22 -

3 Literární přehled

3.4.2 Množení přímou morfogenezí
3.4.2.1 Přímá tvorba adventivních pupenů
Je to metoda založená na indukci tvorby adventivních pupenů, resp. prýtů, které
vznikají z předem nediferencovaných struktur typu axilárních či apikálních pupenů.
Adventivní pupeny vznikají z buněk explantátu (list, řapík, stonek, oddenek, šupina
cibule, atd.) poté, co dojde k jejich dediferenciaci. Z adventivních pupenů vznikají
adventivní prýty, které se následně množí stejným způsobem, nebo nodálními
segmenty, či pomocí axilárního větvení.
Výhodou této metody je vyšší koeficient množení v poměru k předešlým způsobům.
Množství druhů, které je schopno regenerovat adventivními prýty, je však relativně
nízké, většinou se jedná o byliny. Největší nevýhodou je významně vyšší
pravděpodobnost mutantních regenerantů., především pokud vznikají z jedné buňky
nebo pokud byla matečná rostlina chiméra.
U většiny druhů je tvorba adventivních pupenů ovlivněna cytokininem, popřípadě
jeho kombinací s nízkou koncentrací auxinu.
K indukci adventivních pupenů lze použít části pletiv a orgánů, u kterých
po umístění na živné médium dochází za určitých podmínek k prorůstání těchto pupenů
v nové rostliny. Výtěžnost je v tomto případě vysoká. Na explantátu nemusí vždy
vznikat rostliny, ale mohou se přímo vyvíjet rozmnožovací částice, což jsou například
cibulky u lilií (KOVÁČ, 1992).

3.4.2.2 Přímá somatická embryogeneze
Při somatické embryogenezi obecně mají rostliny schopnost regenerovat i z velmi
malých izolovaných částí celou rostlinu a diferenciace může probíhat již na úrovni
izolovaných buněk a protoplastů. Rostlinná somatická buňka uchovává genetickou
informaci potřebnou k vývoji celého organismu (ŠEBÁNEK, PROCHÁZKA,
LAŠTŮVKA, 1989).
Somatická embryogeneze je vegetativní proces, kdy vzniká celá rostlina nebo
embryo z jiné buňky než z oplozeného vajíčka (zygoty). Tyto schopnosti byly zjištěny
u řady rostlin, např. u mrkve, celeru, vojtěšky, kmínu, kávovníku, citroníku a dalších
(HRADILÍK , 2005).
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Je uznávaná skutečnost, že proces somatické embryogeneze je iniciován z jediné
prvotní buňky. V prvotních fázích se tato buňka dělí a vytvoří multicelulární komplex,
na jehož základě se pak realizuje vlastní embryogeneze. Dojde tedy k vytvoření
bipolární struktury s diferencovanou stonkovou a kořenovou osou (BACKSHUSEMANN A REINERT, 1970).
Dochází k přímému vzniku somatických embryí na primárních explantátech.
Embrya vznikají z pre-embryogeneticky determinovaných pletiv. Jedná se například
o pletiva zygotických embryí, děloh klíčních rostlin, hypokotylu klíčních rostlin, atd.

3.4.3 Množení nepřímou organogenezí
Kořeny, stonky, popřípadě celé rostliny vznikají z neorganizovaného kalusového
pletiva. Jelikož tyto orgány nevznikají z původního pletiva mateřské rostliny, označuje
se tato organogeneze jako nepřímá. Probíhá v několika etapách.
Nejprve dochází k odvození kalusu. Kalus je soubor nediferencovaných buněk.
U většiny dvouděložných rostlin je možné odvodit kalus z různých explantátů jako
například ze segmentu listů, stonků, kořenů, částí zásobních orgánů, vzrostných
vrcholů, embryí, atd. U jednoděložných je výběr vhodných pletiv menší. Lze použít
embrya, velmi mladé listy, nodální segmenty stonků nebo květní základy.
Růst kalusu je většinou indukován umístěním explantátu na médium s relativně
vysokou koncentrací auxinu v přítomnosti nižší koncentrace cytokininu. Z hlediska
mikropropagace je nevýhodou, že kalusová kultura, která byla opakovaně pasážována,
ztrácí morfogenní schopnost a stoupá u ní pravděpodobnost genetických změn.
Vytvořený kalus se dále přemístí na médium s nižší koncentrací auxinu a následně
dochází k vytvoření orgánových základů. Významná je především tvorba prýtů, protože
kořeny, které v kalusové kultuře vznikají, nemají většinou vaskulární spojení s prýty.
Proto musí následovat fáze zakořeňování ve sterilních podmínkách nebo v nesterilním
substrátu.
3.4.4 Množení rostlin nepřímou somatickou embryogenezí
Nepřímá somatická embryogeneze v buněčné kultuře zahrnuje několik fází. První
fází je odvození aktivně rostoucí kalusové kultury na médiu obsahujícím redukovaný
dusík a auxin.
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Fáze druhá se týká odvození aktivně rostoucí suspenzní kultury v tekutém médiu
stejného složení jako pro kultivaci kalusu. Třetí fáze zahrnuje vynechání nebo redukci
auxinu v kultivačním médiu a poslední fáze je pasážování somatických embryí
na médium, které zajistí jejich klíčení a další vývoj (KOVÁČ, 1992).
Somatická embryogeneze spojená s předchozí tvorbou kalusu je spjata s genetickou
variabilitou. Nelze tedy této metody využívat k vegetativnímu množení rostlin in vitro,
kde jde o plné zachování genetické informace. Metoda se využívá hlavě
pro šlechtitelské účely, kde se využívá genetická nestabilita v selekci žádoucích
vlastností in vitro (ŠEBÁNEK, SLADKÝ, 1988).
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4

Materiál a metody

4.1

Materiál
Rostlinný materiál pro založení kultury poskytla Botanická zahrada a arboretum

Mendelovy univerzity v Brně.
Phlox divaricata ´Violet Queen´ − barva květů fialková se světlejším
středem, užší okvětní plátky
původ ze Zahradnictví Vejtasa (r. 2000)
Phlox divaricata ´Monroe´s Variegata´ − bílofialové tóny květů, širší
okvětní plátky
původ USA (r. 2000)

4.2

Pracovní podmínky
Pokus byl prováděn v laboratoři v Brně na Ústavu botaniky a fyziologie rostlin

AF pod vedením Dr. Ing. Heleny Fišerové. Základní podmínkou pro úspěšné množení
in vitro je dokonalá sterilita prostředí a pomůcek, které jsou během pokusu používány.
Pasážování probíhalo ve flow boxu. Veškeré používané nástroje (Petriho misky pinzety,
skalpely, nůžky a jehly) prošly sterilizací v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě
170 °C v čase jedné hodiny. Při práci ve flow boxu byly nástroje ponořeny do etanolu
a sterilizovány opálením nad kahanem. Příprava rostlinného explantátu byla prováděna
po sterilizaci rostlinného materiálu sterilizačním činidlem a oplachu ve sterilní
destilované vodě na sterilních Petriho miskách. Připravená živná média byla
vysterilizována v autoklávu při tlaku 100 kPa a teplotě 121 °C ve skleničkách
s kovovým uzávěrem, po dobu 15 až 20 minut.

4.3

Sterilizace rostlinného materiálu a příprava explantátu
Rostlinné části byly po odběru omyty mýdlem a opakovaně opláchnuty

pod tekoucí vodou od nečistot. Omývání pod tekoucí vodou redukuje počet
mikroorganismů přítomných na povrchu rostliny a narušuje voskové vrstvy na povrchu
rostlin pro zvýšení účinnosti sterilizačního činidla. Dalším krokem bylo sterilizování
v desinfekčních činidlech. Jako sterilizační činidlo byl použit 0,1% roztok chloridu
rtuťnatého (HgCl2) po dobu působení 5 minut a 0,2% roztok HgCl2 po dobu působení
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3 minut. Desinfekční roztok slouží k usmrcení mikroorganismů přítomných na povrchu
rostliny a zároveň by neměl poškodit stávající pletiva rostlin. Po uplynutí doby
sterilizace se desinfekční roztok z rostlin odstranil trojím promýváním ve sterilní
destilované vodě. Explantáty – jednotlivé nody stonku a segmenty listů – byly
segmentovány ze sterilních stonkových částí rostlin a z listů. Výsledky sterilizačního
pokusu byly zpracovány do grafu. 1.

4.4

Kultivační médium
Vhodné kultivační médium výrazně ovlivňuje celý průběh kultivace in vitro.

Pro kultivaci Phlox divaricata L. byla použita různá média, jejichž základní složení
je uvedeno v tabulce 2 a obsah fytohormonů v tabulce 3 – MS11, K5/05, MSM.
Médium se připravovalo ve varných Erlen-Mayerových baňkách. Po uvaření
bylo upraveno pH media a médium bylo dávkováno do kultivačních nádob (skleničky
od dětské výživy), a ty se poté uzavřely kovovým uzávěrem s molitanem v proraženém
otvoru víčka.
Tab. 2 Složení média MS (MURASHIGE AND SKOOG, 1962) a K (KNUDSON,
1922)
Mikroelementy

vzorec

mg.l-1
Murash. and Skoot

chlorid kobaltnatý
síran měďnatý
kyselina boritá
jodid draselný
síran manganatý
molibdenan sodný
síran zinečnatý

CoCl2.6H2O
CuSO4.5H2O
FeNaEDTA
H3BO3
KI
MnSO4.H2O
Na2MoO4.2H2O
ZnSO4.7H2O

0,025
0,025
36,7
6,2
0,83
16,9
0,25
8,6

síran žleznatý

FeSO4.7H2O

mg.l-1
Knudson

7,5

250

Makroelementy
chlorid vápenatý
fosforečnan draselný
dusičnan draselný
síran hořečnatý
dusičnan amonný

CaCl2
KH2PO4
KNO3
MgSO4.7H2O
NH4NO3

332,02
170
1900
180,54
1650
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síran amonný

(NH4)2SO4

dusičnan vápenatý
Ca(NO3)2.4H2O
Vitamíny a ostatní látky
glycin
kyselina nikotinová
myo inositol
pyridoxin HCl
thiamin HCl
agar
sacharóza

500
1000
2
100
0,5
0,5
1
8g.l-1
30g.l-1

15g.l-1
20g.l-1

Tab. 3 Obsah fytohormonů v médiu
NAA
(mg/l)

BA
(mg/l)

0,1
0,5

1
0,7
5
0,7

1

MS11
MSM
K5/05
MSN

4.5

IBA
(mg/l)

0,1

Založení primární kultury
Části rostlin pro pokus byly odebírány v termínech 4. dubna a 30. května roku

2012.
Sterilizované části rostlin byly rozsegmentovány na Petriho miskách pomocí
pinzety a nůžek a vkládány do kultivačních nádob na médium. Sterilní explantáty byly
vkládány na média MS11, MSM a K5/05 uvedených v tab. 3 a následně uloženy
v kultivační místnosti při 23°C s fotoperiodou 16 hod. světla a 8 hod tmy. Explantátová
kultura byla hodnocena po 10 dnech a výsledky růstu primární kultury jsou uvedeny
v grafu 1.

4.6

Fáze multiplikace
Multiplikace je důležitou fází v mikropropagaci rostlin in vitro, protože zajišťuje

jejich namnožení. Bylo ponecháno stejné složení kultivačních médií jako při zakládání
primární kultury. Navíc bylo použito médium MSN (tab. 3).
Pokusy měly zjistit množství nově vzniklých prýtů z jednoho explantátu,
vhodných pro další kultivaci. Jako výchozí rostlinný materiál byly použity jedno
až dvou nodální segmenty stonků a segmenty listů z primární kultury, které byly
- 28 -
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po 2 měsících kultivace přepasážovány na nová média stejného složení či s jiným
obsahem růstových regulátorů. Počet prorůstajících prýtů a regenerantů z listů byl
hodnocen v době založení pokusu, po 2 a 7 měsících, výsledky byly přepočteny
na relativní procenta, spočítána střední chyba a zpracovány graficky do grafu 2.

4.7

Fáze zakořeňování in vitro
Byly použity tři typy zakořeňovacího média MS (MURASHIGE AND SKOOG,

1962) s kombinačním obsahem růstových regulátorů (IBA 0,75–5 mg.l-1 a NIK
(kyseliny nikotinové) 0,75–1,7 mg.l-1). V další variantě byl sledován účinek
paclobutrazolu (0,2 mg.l-1 P333), který u primusů stimuloval tvorbu kořenů
(ALSALIHY a kol, 2004). Po měsíci byla vyhodnocena tvorba kořínků, k prokořenění
však došlo pouze ojediněle u několika jedinců. Při kontrole kultury v termínu odevzdání
diplomové práce zakořeňovaly prýty i na mediu MSM – (viz. Obr. 20). Tuto tématiku
by bylo vhodné řešit v dalších pokusech.
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Výsledky a diskuze

5.1

Výsledky

5.1.1 Založení primární kultury
Ke sterilizaci byl použit 0,1% roztok chloridu rtuťnatého (HgCl2) po dobu
působení 5 minut a 0,2% roztok HgCl2 po dobu působení 3 minut. Kontaminace byla
vyhodnocena po deseti dnech od založení kultury a výsledky byly zpracovány
do grafu 1.
Jak u nodů tak i explantátů z listů u odrůdy ´Violet Queen´ byla úspěšnější
sterilizace 0,1% roztokem chloridu rtuťnatého (graf 1). U odrůdy ´Monroe´s Variegata´.
lépe prorůstaly nody po sterilizaci 0,2% HgCl2 po dobu 3 min, ale pro listy byla
výhodnější sterilizace 0,1% HgCl2 po dobu 5 minut stejně jako u kultivaru ´Violet
Queen´ – úspěšnost necelých 30 rel.%. U nodů se projevuje citlivost kultivaru k použité
době a koncentraci sterilizačního činidla – ´Violet Queen´ lépe roste po 0,1% HgCl2
(necelých 42 rel.%), ´Monroe´s Variegata´ je odolnější k vyšší koncentraci HgCl2 –
a prorůstá stejnou měrou, zatímco u nižší koncentrace je vyšší výskyt infekce
(až 50 rel.%). Pro nody ´Violet Queen´ doporučujeme sterilizovat 0,1% HgCl2 po dobu
5 minut, nody ´Monroe´s Variegata´ mají vyšší procento prorůstání při sterilizaci
roztokem 0,2% po dobu 3 minut.

5.1.2 Vliv kultivačních médií a růstových regulátorů na multiplikaci rostlin
Sterilní nody a listy odrůd Phlox divaricata L. byly pasážovány na 3 typy médií
(MS11, MSM, K5/05). Kultivace probíhala po dobu 7 měsíců. Výsledky měsíčních
hodnocení byly matematicky zpracovány, přepočteny na relativní %, zprůměrovány,
byla vypočtena střední chyba a vyjádřeny graficky do grafu 2. U odrůdy ´Violet Queen´
bylo v případě nodů nejúspěšnější médium K5/05 s koncentrací IBA 0,5 mg.l-1 a BA
5 mg.l-1. Pro listy bylo nejvhodnější médium MS11 s koncentrací NAA 1 mg.l-1 a BA
1 mg.l-1. U odrůdy ´Monroe´s Variegata´ nody nejlépe rostly na médiu MSM
s koncentrací IBA 0,1 mg.l-1 a BA 0,7 mg.l-1. Listové segmenty umístěné na médiu
MS11 u odrůdy ´Monroe´s Variegata´ snižovaly svůj počet, sice tvořily kalus, ale
nedošlo k diferenciaci prýtů. U obou odrůd tvořily listy kořeny, po multiplikaci ale
v prýty neprorůstaly (viz. Obr. 9, 11, 12). Použití média MSM u listů obou odrůd,
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se prokázalo jako nevhodné, jelikož došlo k úhynu všech listových segmentů do 2–3
měsíců po založení kultury.
Graf 1 Úspěšnost sterilizace

Graf 2 Vliv kultivačních médií
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5.2

Diskuze
Po studii v literární rešerši byly zvoleny odběry rostlinného materiálu obdobně

jako u JAINA et al. (2002). Podobně byla sledována i sterilizace materiálu a zatímco
JAIN et al. (2002) sterilizoval materiál ze skleníku 0,1% HgCl2 po dobu 15 minut,
v našem případě byly po zkušenostech s révou vinnou (JANOUŠEK 2010,
SPÁLOVSKÝ 2010) vybrány varianty 0,1% roztokem chloridu rtuťnatého (HgCl2)
po dobu působení 5 minut a 0,2% roztokem HgCl2 po dobu působení 3 minut.
Podle RAZDANA (2008) pro dezinfekci prašníkové kultury Phlox drummondii
L. byly pupeny ponořeny do 1% Savlon a Tween po dobu 10 min. Následně byly
pupeny opláchnuty destilovanou vodou a povrchově sterilizovány 0,1% roztokem
HgCl2 po dobu 5 minut. Poté byly třikrát opláchnuty v destilované vodě.
MATISKA (2003) uvádí, že listy P. paniculata L. byly povrchově sterilizovány
v roztoku chlornanu sodného NaClO (komerční přípravek – SAVO) o různých
koncentracích a s odlišnou dobou působení. Do sterilizačního roztoku byl přidán
0,2% detergent Tween 80. Po uplynutí stanovené doby byly listy zbaveny chlóru
opláchnutím ve sterilní destilované vodě. Ze sterilizačních pokusů bylo vyhodnoceno
jako optimální použití 0,5 – 1% roztoku NaClO po dobu 10 – 20 minut.
Na aktivitu růstu a na schopnost regenerace má velký vliv stáří matečné rostliny
a také termín odběru. V průběhu vegetačního cyklu dochází ke značnému kolísání
vzájemného poměru růstových regulátorů (cyklofýza), což se projevuje v růstu
explantátu po přenesení na kultivační médium. JAIN et al. (2002) uvádí, že frekvence
somatické embryogeneze byla větší v kalusu odvozeného z nezralých (nedospělých) než
ze zralých listových explantátů. V našem případě se prokázal jako vhodnější termín pro
odběr začátek dubna, kdy docházelo k nižší infekci, než při odběru na konci května.
Do pokusu byly také zařazeny odrůdy P. paniculata L. ´Natasja´ a ´Junior Dream´
(viz. Obr. 25 a Obr. 27). Odběr se uskutečnil v polovině června a jelikož došlo
k významné infekci u odrůdy ´Natasja´, nebyl tento druh dále hodnocen. Přesto by
odrůda ´Junior Dream´ měla vysoký koeficient množení (viz Obr. 19).
Havel (1997) uvádí, že celá kultivace je pod vlivem stálé vzájemné interakce
exogenních a endogenních rostlinných hormonů. Uplatňují se též další látky, které
působí přímo, nebo nepřímo, třeba opět prostřednictvím rostlinných hormonů
(PROCHÁZKA, ŠEBÁNEK a kol., 1997).
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Podle výzkumu JAINA et al. (2002) byla intenzita růstu kalusu u listů
P. paniculata L. větší v médiu s BA v kombinaci s IAA. Médium MS (Murashige and
Skoog) s 0,5 mg.l-1 BA a 2,0 mg.l-1 IAA se prokázalo velice efektivní pro hojné
množení kalusu. Produkce kalusu byla více závislá na koncentraci BA a IAA než
na typu použitého explantátu. Bazální medium bylo doplněné 0,5 mg.l-1 BA, 2,0 mg.l-1
IAA a 3% sacharózou. Kalus byl dále subkultivován na MS médiu doplněném o 1,0–
2,0 mg.l-1 BA, 0,25 – 0,5 mg.l-1 IAA a 3% sacharózou. Somatická embrya se rapidně
množila při sekundární somatické embryogenezi po převodu do MS media doplněné
o 1,5 mg.l-1 BA, 0,5 mg.l-1 IAA a 3% sacharózou.
Podle RAZDANA (2008) byl vypracován protokol pro produkci haploidních
rostlin Phlox drummondii L. (prašníková kultura). Prašníky s mikrosporami byly
naočkovány na MS médiu obsahujícím 9% sacharózy, 10 lM 2,4-D + 5 lM BA (období
tmy). Jako v našem případě se dále uchovávala kultura při periodě 16 h světla a 8 h tmy.
Největší diferenciace výhonků (60% s více než 3 výhonky na kulturu) byla prokázána
za 13 týdnů po zahájení kultury na MS médiu s 3% sacharózou a cytokininy
(7,5 lM BA). Za 68 týdnů bylo pouze 4,6% diferenciované kultury s méně než jedním
výhonkem na kalus.
MATISKA (2003) použil ve své disertační práci stejné multiplikační médium, jaké
bylo použito i v našem případě - MS s polovičním obsahem solí (1/2 MS) s přídavkem
thiaminu (0,5 mg.l-1), pyridoxinu (0,5 mg.l-1), kyseliny nikotinové (0,05 mg.l-1),
inositolu (100 mg.l-1), glycinu (2 mg.l-1) a sacharózy (30 g.l-1). Pro zpevnění média byl
použit agar Sigma (7,5 g.l-1) a pH média bylo upraveno na hodnotu 5,7.
MATISKA (2003) testoval účinky BAP (2 – 5 mg.l-1) a dále potom účinky TDZ (0,25 –
0,5 mg.l-1), samostatně i v kombinaci s NAA (0,1 – 0,5 mg.l-1) a IAA (0,1 – 0,5 mg.l-1).
Nejúčinnějším cytokininem pro iniciaci listových segmentů byl samotný TDZ, jehož
vliv byl testován v širokém rozsahu koncentrací od 0,25 mg.l-1 do 1,5 mg.l-1 Kombinace
NAA s cytokininem měla stejný účinek jako při iniciaci listových segmentů,
tj. potlačovala prorůstání výhonů. Zde se účinek NAA projevil velmi znatelnou redukcí
počtu výhonů nebo úplným potlačením dalšího růstu. U vyšší koncentrace NAA
(0,5 mg.l-1) byla zaznamenána tvorba kořenů z kalusu. Jako efektivní se jevily varianty
s kombinací BAP a IAA, mezi nimiž byly ve většině případů jen neprůkazné rozdíly.
V naší práci bylo nejvhodnější médium K5/05 (IBA 0,5 mg/l-1, BA 5 mg/l-1)
pro nody

odrůdy

´Violet

Queen´

s průměrným

množitelským
-1

koeficientem

2 (maximální koeficient 4,5) a médium MSM (IBA 0,1 mg/l , BA 0,7 mg/l-1) pro nody
- 33 -

5 Výsledky a diskuze
odrůdy ´Monroe´s Variegata´ s množitelským koeficientem 1,87 (max. koef. 5).
Regenerace u listů byla úspěšnější u odrůdy ´Violet Queen´ na MS11 (NAA 1 mg/l -1,
BA 1 mg/l-1) s průměrným množitelským koeficientem 1,3 (maximální koef. 4).
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6

Závěr
Množení pomocí metody in vitro v laboratorních podmínkách použitím kultur

rostoucích na umělých živných médiích, představuje velkou perspektivu pro množení.
Ve sterilním prostředí se minimalizuje výskyt infekce houbovými nebo bakteriálními
chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci. In vitro kultury je možno
pěstovat a množit v průběhu celého roku.
Cílem diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro kultivaci P. divaricata L.
metodou in vitro. Mezi hlavní problémy, které byly v práci řešeny, patřil výběr vhodné
délky sterilizace rostlinného materiálu, výběr optimálního kultivačního média
a vhodných kultivačních podmínek.
Pro obě odrůdy P. divaricata L. je vhodnější termín odběru v dubnu, u odrůdy
´Monroe´s Variegata´ se v případě nodů projevil jako vhodný i termín v květnu.
Explantáty obou odrůd byly uloženy v kultivačních podmínkách s periodou 16 hodin
světla a 8 hodin tmy při teplotě 23°C. Frekvence přepasážování se pohybovala
v rozmezí 6–8 týdnů. Pro odrůdu ´Violet Queen´ je doporučena pro multiplikaci z nodů
i listů sterilizace 0,1% HgCl2 po dobu 5 minut. Multiplikační médium pro nody
je K5/05, kde byl po 7 měsících průměrný množitelský koeficient 2 (maximální koef.
4,5). U listů se prokázala nejvyšší úspěšnost multiplikace na médiu MS11 a množitelský
koeficient je 1,35 (max. koeficient 4). U odrůdy ´Monroe´s Variegata´ je pro sterilizaci
nodů vhodné sterilizační činidlo o koncentraci 0,2% HgCl2 po dobu 3 minut
a multiplikační médium MSM, u kterého je výsledný množitelský koeficient 1,87 (max.
koef. 5). Listy se u této odrůdy sterilizují roztokem 0,1% HgCl2 po dobu 5 minut
a vhodnější je multiplikační médium MS11 přesto, že v závěru pokusu došlo ke snížení
počtu explantátů a množitelský koeficient je tedy 0.
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Souhrn

Název diplomové práce: Možnosti množení in vitro rodu Phlox L.
Klíčová slova: Phlox L., množení in vitro, sterilizace, kultivační médium, kultivační
podmínky
Tato diplomová práce se zabývá množením rodu Phlox L. metodou in vitro. Cílem
bylo získání zdravého a kvalitního rostlinného materiálu.
Phlox L. se rozmnožuje se většinou vegetativně, generativní množení se využívá
především v šlechtitelské praxi. In vitro metoda je velkým přínosem pro získání
bezvirózního materiálu a eliminaci všech chorob a škůdců.
Byla vypracovaná metodika pro odrůdy ´Violet Queen´ a ´Monroe´s Variegata´,
u kterých se zjišťoval výběr vhodné délky sterilizace rostlinného materiálu, výběr
optimálního kultivačního média a vhodných kultivačních podmínek.
Výsledky by měly přispět k rozšíření metodiky pro explantátové množení rodu
Phlox L.

Resume
Name of thesis: Propagation of genus Phlox L.
Key words: Phlox L., propagation in vitro, sterilization, culture medium, culture
conditions

The master thesis deals with propagation of the genus Phlox L. by in vitro method.
The purpose of this study was to obtained healthy and high quality plant material.
Phlox L. is primarily reproduced vegetatively; the generative propagation
is mainly used in breeding practices. In vitro method is of great benefit to obtain nonvirus material and elimination of all diseases and pests.
Methodology for genus P. divaricata L. ´Violet Queen´ and ´Monroe´s
Variegata´ was developed; afterwards the duration of sterilization and selection
of optimal culture medium as well as appropriate culture conditions was investigated.
The results of the thesis should contribute to methodology improvement
of explant propagation of genus Phlox L.
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Symbol

Popis symbolu

IAA
PAA
IBA
NAA
2,4-D
2,4,5-T
MCPA
BA
GA
ABA
MH
TIBA
CCC
B-995
CEPA

kyselina indolyl-3-octová
kyselina fenyloctová
kyselina indolyl-3-máselná
kyselina α-naftyloctová
kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová
kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová
kyselina 2-metyl-4-chlorfenoxyoctová
deriváty N6-benzyladeninu
gibereliny
kyselina abscisová
maleinhydrazid
kyselina 2,3,5-trijodbenzoová
chlorcholinchlorid
kyselina N-dimetyljantarová
kyselina 2-chloretylfosfonová
kyselost (Potential of hydrogen);
záporně vzatý dekadický logaritmus
aktivity oxoniových kationtů
chlorid rtuťnatý
médium Murashige Scoog
médium MS s polovičním obsahem solí
médium Knudson
Thidiazuron
(1-phenyl-3-(1,2,3thiadiazol-5-yl)-urea)
benzylaminopurin

pH
HgCl2
MÉDIUM MS
MÉDIUM ½ MS
MÉDIUM K
TDZ
BAP

- 39 -

10 Seznam tabulek

10 Seznam tabulek
Tab. 1 Přehled hlavních typů regulátorů rostlinného růstu
Tab. 2 Složení média MS a K
Tab. 3 Obsah fytohormonů v médiu

- 40 -

11 Seznam grafů

11 Seznam grafů
Graf 1 Úspěšnost sterilizace
Graf 2 Vliv kultivačních médií

- 41 -

12 Seznam obrázků

12 Seznam obrázků
Obr. 1 Listy ´Violet Queen´ po 1,5 měsíce kultivace na médiu MS11 (ster. 0,1% HgCl2)
Obr. 2 Segmenty stonku ´Violet Queen´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu K5/05 (ster.
0,1% HgCl2)
Obr. 3 Listy ´Violet Queen´po 1,5 měsíci kultivace na médiu MS11 (ster. 0,2% HgCl2)
Obr. 4 Segmenty stonku ´ Violet Queen´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu K5/05 (ster.
0,2% HgCl2)
Obr. 5 Listy ´Monroe´s Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu MS11 (ster.
0,1 HgCl2)
Obr. 6 Segmenty stonků ´Monroe´s Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu K5/05
(ster. 0,2% HgCl2)
Obr. 7 Listy ´Monroe´s Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu MS11 (ster.
0,2 HgCl2)
Obr. 8 Segmenty stonků ´Monroe´s Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace na médiu MS11
(ster. 0,2 HgCl2)
Obr. 9 Segment listu ´Violet Queen´ po 6 měsících kultivace na médiu MS11 (ster.
0,1% HgCl2)
Obr. 10 Segmenty stonku ´Violet Queen´ po 6 měsících kultivace na médiu K5/05 (ster.
0,1% HgCl2)
Obr. 11 Segment listu ´Violet Queen´ po 6 měsících kultivace na médiu MS11 (ster.
0,2% HgCl2)
Obr. 12 Segment listu ´Violet Queen´ po 6 měsících kultivace na médiu MS11 (ster.
0,2% HgCl2)
Obr. 13 Segment stonku ´Monroe´s Variegata´ po 6 měsících kultivace na médiu MSM
(ster. 0,1% HgCl2)
Obr. 14 Segmenty stonků ´Monroe´s Variegata´ po 6 měsících kultivace na médiu
MSM (ster. 0,1 HgCl2)
Obr. 15 Segmenty stonků ´Monroe´s Variegata´ v zakořeňovacím médiu MS
Obr. 16 Segmenty stonků ´Monroe´s Variegata´ v zakořeňovacím médiu MS
Obr. 17 Segmenty stonků odrůdy ´Monroe´s Variegata´v zakořeňovacím médiu MS
Obr. 18 Tvorba kořenů u segmentů stonků odrůdy ´Monroe´s Variegata´
v zakořeňovacím médiu MS

- 42 -

12 Seznam obrázků
Obr. 19 Prorůstání prýtů ze segmentů stonku Phlox paniculata ´Junior Dream´
po 10 měsících kultivace na MSM médiu
Obr. 20 Tvorba kořenů ze segmentů stonku Phlox paniculata ´Junior Dream´
po 10 měsících kultivace na MSM médiu
Obr. 21 Segment listu ´Violet Queen´ po 10 měsících kultivace na médiu MS11 (ster.
0,1% HgCl2) - somatická embryogeneze
Obr. 22 Phlox divaricata ´Violet Queen´
Obr. 23 Phlox divaricata ´Monroe´s Variegata´
Obr. 24 Detail květu Phlox divaricata ´Violet Queen´
Obr. 25 Phlox paniculata ´Junior Dream´
Obr. 26 Detail květu Phlox divaricata ´Monroe´s Variegata´
Obr. 27 Phlox paniculata ´Natasja´

- 43 -

Přílohy

Přílohy

Obr. 1 Listy ´Violet Queen´ po 1,5 měsíce
kultivace na médiu MS11 (ster.
0,1% HgCl2)

Obr. 2 Segmenty stonku ´Violet Queen´
po 1,5 měsíci kultivace na médiu K5/05
(ster. 0,1% HgCl2)

Obr. 3 Listy ´Violet Queen´po 1,5 měsíci
kultivace na médiu MS11 (ster.
0,2% HgCl2)

Obr. 4 Segmenty stonku ´ Violet Queen´
po 1,5 měsíci kultivace na médiu K5/05
(ster. 0,2% HgCl2)

Přílohy

Obr. 5 Listy ´Monroe´s Variegata´ po 1,5
měsíci kultivace na médiu MS11 (ster.
0,1 HgCl2)

Obr. 6 Segmenty stonků ´Monroe´s
Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace
na médiu K5/05 (ster. 0,2% HgCl2)

Obr. 7 Listy ´Monroe´s Variegata´
po 1,5 měsíci kultivace na médiu MS11
(ster. 0,2 HgCl2)

Obr. 8 Segmenty stonků ´Monroe´s
Variegata´ po 1,5 měsíci kultivace
na médiu MS11 (ster. 0,2 HgCl2)

Přílohy

Obr. 9 Segment listu ´Violet Queen´
po 6 měsících kultivace na médiu MS11
(ster. 0,1% HgCl2)

Obr. 10 Segmenty stonku ´Violet Queen´
po 6 měsících kultivace na médiu K5/05
(ster. 0,1% HgCl2)

Obr. 11 Segment listu ´Violet Queen´
po 6 měsících kultivace na médiu MS11
(ster. 0,2% HgCl2)

Obr. 12 Segment listu ´Violet Queen´
po 6 měsících kultivace na médiu MS11
(ster. 0,2% HgCl2)

Přílohy

Obr. 13 Segment stonku ´Monroe´s
Variegata´ po 6 měsících kultivace
na médiu MSM (ster. 0,1% HgCl2)

Obr. 14 Segmenty stonků ´Monroe´s
Variegata´ po 6 měsících kultivace
na médiu MSM (ster. 0,1 HgCl2)

Obr. 15 Segmenty stonků ´Monroe´s
Variegata´ v zakořeňovacím médiu MS

Obr. 16 Segmenty stonků ´Monroe´s
Variegata´ v zakořeňovacím médiu MS

Přílohy

Obr. 17 Segmenty stonků odrůdy
´Monroe´s Variegata´v zakořeňovacím
médiu MS

Obr. 18 Tvorba kořenů u segmentů stonků
odrůdy ´Monroe´s Variegata´
v zakořeňovacím médiu MS

Obr. 19 Prorůstání prýtů ze segmentů
stonku P. paniculata ´Junior Dream´
po 10 měsících kultivace na MSM médiu

Obr. 20 Tvorba kořenů ze segmentů
stonku P. paniculata ´Junior Dream´
po 10 měsících kultivace na MSM médiu

Přílohy

Obr. 21 Segment listu ´Violet Queen´
po 10 měsících kultivace na médiu MS11
(ster. 0,1% HgCl2) - somatická
embryogeneze

Obr. 22 Phlox divaricata ´Violet Queen´

Obr. 23 Phlox divaricata ´Monroe´s
Variegata´

Přílohy

Obr. 24 Detail květu Phlox divaricata
´Violet Queen´

Obr. 25 Phlox paniculata ´Junior Dream´

Obr. 26 Detail květu Phlox divaricata
´Monroe´s Variegata´

Obr. 27 Phlox paniculata ´Natasja´

