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1. Otrzymanie poliploidów in vitro 2 odmian agrestu i 2 odmian czereśni.

2. Określenie poziomu ploidalności pędów zregenerowanych po działaniu

antymitotyków oraz potwierdzenie statusu otrzymanych tetraploidów

przy użyciu cytometrii przepływowej (FCM).

3. Otrzymanie roślin z tetraploidalnych pędów agrestu i czereśni

indukowanych w 2021 roku.

4. Ocena w warunkach szklarniowych parametrów wzrostu, zawartości

chlorofilu oraz liczby i wielkości aparatów szparkowych tetraploidów, w

porównaniu do diploidalnych odpowiedników.

Wszystkie cele zostały osiągnięte

Cele/tematy badawcze projektu w 2022 r.



Temat 1. W celu indukowania poliploidów, kultury pędowe in vitro agrestu ‘Invicta’ i ‘Biały Triumf’ poddano

działaniu antymitotyków: kolchicyny i APM, a czereśni ‘Tamara’ i ‘Rita’, kolchicyny, trifluraliny, oryzaliny oraz

APM. Pędy inkubowano w ciemności 2 tyg. Następnie wystawiano na światło 2 tyg. Oceniano fitotoksyczność

a pędy, które przeżyły przekładano na pożywki do namnażania, właściwe dla danego gatunku. Po 4 tyg. z

regenerantów pobierano młode liście i poddawano ocenie poziomu ploidalności metodą cytometrii

przepływowej (FCM-DAPI).

Temat 2. Materiałem do badań były zregenerowane pędy in vitro dwóch odmian agrestu i czereśni poddane

działaniu antymitotyków, (temat 1) oraz tetraploidy tych gatunków otrzymane w roku 2021. Młode liście z

regenerantów in vitro oraz z roślin tetraploidalnych ze szklarni, zostały wykorzystane w analizach

cytometrycznych poprzez ocenę poziomu ploidalności (FCM-DAPI). W celu potwierdzenia statusu

ploidalności czereśni z wierzchołków korzeni przygotowano preparaty chromosomów somatycznych w fazie

matafazowej. Przypadki metafazy obserwowano w mikroskopie fluorescencyjnym, przy użyciu światła UV.

Temat 3. Tetraploidalne pędy uzyskane w 2021 roku rozmnażano in vitro na pożywce, która zawierała:

dla agrestu sole MS, 0,5 mg/l mT, 0,1 mg/l GA3, 0,1 mg/l IAA, 30 g/l sacharozy, 8,5 g/l agaru Bacto,

dla czereśni sole MS; 0,8 mg/l BAP; 1,0 mg/l GA3; 0,01 mg/l IBA; 20 g/l sacharozy; 7,5 g/l agaru Plant.

Oceniano współczynnik namnażania, liczbę pędów przydatnych do ukorzeniania. Dobrze ukształtowane pędy

ukorzeniano in vitro na pożywce z dodatkiem auksyny IBA. W namnażaniu pędów tetraploidalnych in vitro.

Oceniano wysokość pędów, liczbę liści, liczbę i długość korzeni oraz procent ukorzenionych pędów w

porównaniu do diploidalnych pędów kontrolnych. Ukorzenione in vitro rośliny, wysadzano i aklimatyzowano w

szklarni.

Temat 4. Materiał badawczy stanowiły 4 tetraploidy czereśni: C5-4x, C7-4x, D4-4x w odmianie ‘Merton

Premier’ i C11/5 w odmianie ‘Liliana’. Po aklimatyzacji rozpoczęto pomiary parametrów morfologicznych i

fizjologicznych. Określono dynamikę wzrostu roślin, liczbę międzywęźli, średnicę pędu, zawartość chlorofilu

oraz gęstość i długość aparatów szparkowych.

Materiały i metody



Fitotoksyczność kolchicyny dla agrestu była duża,

jednak pojedyncze pędy przeżyły i podjęły namnażanie.

APM był fitotoksyczny w dużym stopniu dla odmiany

‘Invicta’ lecz dla odmiany ‘Biały Triumf’ nie wykazywał

podobnego działania. Dla dwóch odmian czereśni

całkowicie fitotoksyczne były trifluralina 100 mg/l oraz

oryzalina 10 mg/l, na pozostałych pożywkach część pędów

przeżyła i podjęła namnażanie.

Dla dwóch odmian agrestu wykonano łącznie 255

analiz ploidalności. Otrzymano 23 miksoploidy, wykryto 3

tetraploidy A18-4x i A21-4x w odmianie ‘Biały Triumf’ oraz

B1/2-4x w odmianie ‘Invicta’, po traktowaniu 75 oraz 150

mg/l kolchicyny.

Dla dwóch odmian czereśni wykonano łącznie 567

analiz ploidalności. Otrzymano 166 miksoploidów,

wyselekcjonowano 8 tetraploidów: 7 w odmianie ‘Tamara’

po traktowaniu 125 i 250 mg/l kolchicyny, 50 mg/l

trifluraliny oraz 10 mg/l APM i

1 w odmianie ‘Rita’ po traktowaniu 5 mg/l oryzaliny (Fot. 1).

Temat 1. Wyniki

Wnioski
1.Zoptymalizowano procedury indukowania poliploidów

in vitro dla agrestu ‘Biały Triumf, i ‘Invicta’ i czereśni

‘Tamara’ i ‘Rita’.

2. Dla pędów in vitro ‘Tamara’ i ‘Rita’ fitotoksyczne były

trifluralina 100 mg/l oraz oryzalina 10 mg/l.

3. Otrzymano 7 tetraploidów w odmianie ‘Tamara’ i 1 w

odmianie ‘Rita’, 2 tetraploidy w odmianie ‘Biały

Triumf’ oraz 1 w odmianie ‘Invicta’.

Fot. 1. Histogramy roślin diploidalnych (2x) oraz 

tetraploidalnych (4x) agrestu i czereśni.



W temacie badawczym 1 dla 2 odmian czereśni i 2 agrestu, wykonano łącznie 822 analizy cytometryczne.

Wykonano 69 analiz potwierdzających tetraploidalność roślin uzyskanych w roku 2021. Tetraploidy agrestu nie

podejmują namnażania w kulturach in vitro. Z 5 otrzymanych tetraploidów w roku 2021 tylko jeden G15-4x w

odmianie ‘Macurines’ jest rozmnażany in vitro, ale badania ploidalności wykazują, że jest miksoploidem.

Pozostałe tetraploidy agrestu uzyskane w roku 2021 zamarły. Trzy tetraploidy agrestu otrzymane w 2022 roku są

rozmnażane in vitro. Z 5 tetraploidów czereśni uzyskanych w 2021 roku, 4 (3 ‘Merton Premier’ i 1 ‘Liliana’) są

rozmnażane in vitro oraz utrzymywane w szklarni. Mają potwierdzony tetraploidalny status (Tab. 1).

Temat 2. Wyniki

Wnioski
1. Z 5 tetraploidów agrestu otrzymanych w roku 2021,

4 nie podjęły namnażania in vitro i zamarły.

2. Z 5 tetraploidów czereśni uzyskanych w roku 2021,

4 są rozmnażane i ukorzeniane in vitro.

3. Analizy cytometryczne oraz chromosomów w fazie

matafazowej potwierdziły podwojenie liczby chromosomów

u tetraploidów czereśni (Fot. 2 i 3).
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‘Captivator’ G6 brak namnażania, zamarł

‘Macurines’

G8 brak namnażania, zamarł

G15 rozmnażany in vitro, w dalszym badaniu miksoploid

H7 brak namnażania, zamarł

H13 brak namnażania, zamarł
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A18 rozmnażany in vitro, 

A21 rozmnażany in vitro,

‘Invicta’ B1/2 rozmnażany in vitro,
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‘Liliana’
C11/5 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

C12/8 brak namnażania, zamarł 

‘Merton

Premier’

C5 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

C7 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

D4 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

2
0
2
2 ‘Tamara’

A3/12/2 rozmnażany in vitro, w dalszym badaniu miksoploid

A3/22/1 rozmnażany in vitro, w dalszym badaniu miksoploid

B3/6 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

B3/42/1 rozmnażany in vitro, w dalszym badaniu miksoploid

B8 brak namnażania, zamarł

C2 brak namnażania, zamarł

H13 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

‘Rita’ E17 rozmnażany in vitro, potwierdzona tetraploidalność

Tab.1. Opis tetraploidów czereśni i agrestu otrzymanych w latach 2021/22

Fot. 3. Chromosomy czereśni 'Merton Premier' w podziale 

metafazowym: A. Roślina kontrolna (2n = 2x = 16), 

B. Roślina tetraploidalna C7/3 (2n = 4x = 32). 

Fot. 2. Histogramy rośliny kontrolnej (2x) i trzech 

roślin tetraploidalnych (4x) czereśni ‘Merton Premier’



Tylko tetraploid G15-4x w odmianie ‘Macurines’ jest rozmnażany in

vitro, badania ploidalności wykazują, że jest miksoploidem i nie

ukorzeniano tego genotypu.

Współczynnik namnażania in vitro dla tetraploidów czereśni C11/5-

4x w odmianie ‘Liliana’ i C5-4x, C7-4x, D4-4x w odmianie ‘Merton

Premier’ wynosił od 2,6 do 3,0 i był dużo wyższy w porównaniu do

kontroli (1,2-1,3) w obu odmianach. W odmianie ‘Merton Premier’

liczba i długość korzeni u tetraploidów była mniejsza w porównaniu

do kontroli. Podobnie odsetek pędów ukorzenionych u tetraploidów

wynosił od 57,4 do 70,8% i były mniejszy w stosunku do kontroli

(100%). W odmianie ‘Merton Premier’ uzyskano łącznie 59 roślin

tetraploidalnych i 5 roślin kontrolnych (Tab. 2). W odmianie ‘Liliana’,

pomimo braku ukorzeniania in vitro, wysadzono do szklarni 11

roślin kontrolnych i 5 pędów tetraploidalnych C11/5-4x z czego 1

ukorzeniono ex vitro.

Temat 3. Wyniki

Wnioski
1.1.Współczynnik namnażania in vitro tetraploidalnych

pędów czereśni był wyższy w porównaniu do kontroli

w obu odmianach.

2. Tetraploidalne oraz kontrolne pędy odmiany ‘Liliana’

nie podjęły ukorzeniania in vitro (Fot. 4).

3. Powodzenie aklimatyzacji u roślin odmiany ‘Merton

Premier’ wynosiło 70,3 procent i uzyskano łącznie 59

roślin tetraploidalnych i 5 roślin kontrolnych.

4. Powodzenie aklimatyzacji u roślin odmiany ‘Liliana’

wynosiło 6,3 procent i uzyskano 1 roślinę

tetraploidalną ukorzenioną ex vitro.

Tetraploidy

Liczba roślin 

wysadzonych 

do szklarni (szt.)

Liczba roślin po 

aklimatyzacji 

(szt.)

Aklimatyzacja

(%)

‘Merton Premier’

Kontrola-2x 5 5 100

C5-4x 6 2 33,3

C7-4x 54 36 66,6

D4-4x 26 21 80,8

Łącznie 91 64 70,3

‘Liliana’

Kontrola-2x 11 0 0

C11/5-4x 5 1 20

Łącznie 16 1 6,3

Tab. 2. Aklimatyzacja tetraploidów czereśni ‘Merton Premier’ i ‘Liliana’.

Fot. 4. Rośliny kontrolne oraz tetraploidy czereśni 

‘Liliana’ i ‘Merton Premier’ po ukorzenianiu in vitro 

(u góry) i aklimatyzacji (na dole). 



Największą dynamikę wzrostu, liczbę międzywęźli oraz średnicę pędu po

czterech miesiącach wzrostu w szklarni wykazywały rośliny kontrolne. Średnia

wysokość pędów diploidalnych wynosiła 184 cm a tetraploidalnych od 24 cm do

55 cm (Fot. 5). U genotypów tetraploidalnych aparaty szparkowe były większe

a ich gęstość dużo mniejsza niż w kontroli (Fot. 6). Zawartość chlorofilu u

genotypów tetraploidalnych po dwóch miesiącach wzrostu w szklarni była dużo

wyższa w porównaniu do kontroli. W miarę wzrostu roślin te różnice nie były już

widoczne. Rośliny tetraploidalne miały tendencje do wcześniejszego

wchodzenia w spoczynek. W celu przeciwdziałania temu zjawisku, rośliny były

trzykrotnie opryskiwane gibereliną GA3.

Temat 4. Wyniki

Wnioski
1. Największą dynamikę wzrostu, liczbę międzywęźli oraz średnicę pędu po 4

miesiącach wzrostu w wykazywały rośliny kontrolne. Wysokość roślin

kontrolnych po tym czasie wynosiła 184 a tetraploidalnych od 24 do 55 cm.

3. U genotypów tetraploidalnych aparaty szparkowe były większe a ich gęstość

dużo mniejsza niż w kontroli.

4. Zawartość chlorofilu u genotypów tetraploidalnych po dwóch miesiącach

wzrostu w szklarni była dużo wyższa w porównaniu do kontroli.

5. Rośliny tetraploidalne miały tendencje do wcześniejszego wchodzenia w

spoczynek.

Fot. 6. Wielkość i gęstość aparatów szparkowych u czereśni ‘Merton

Premier’: diploid (z lewej) i tetraploid (z prawej).

Fot. 5. Dynamika wzrostu roślin czereśni 

‘Merton Premier’ po 2 (u góry) i 4 (na dole) 

miesiącach wzrostu w szklarni.

Rośliny kontrolne (2x) i tetraploidy (4x).

2x 4x

2x 4x



Lp. miernik wartość miernika 

podana w opisie 

zadania

wartość 

miernika 

zrealizowana

stopień 

realizacji 

zadania

1 2 3 4 5

Temat badawczy 1

1.1 Liczba odmian poddanych poliploidyzacji (2 odmiany

agrestu i 2 odmiany czereśni)
4 4 1,0

1.2 Liczba kombinacji pożywek do poliploidyzacji czereśni (4

antymitotyki x 2 stężenia)
8 8 1,0

1.3 Liczba kombinacji pożywek do poliploidyzacji agrestu (2

antymitotyki x 2 stężenia)
4 4 1,0

Temat badawczy 2

2.1 Liczba analizowanych odmian (2 odmiany agrestu i 2

odmiany czereśni).
4 4 1,0

2.2 Liczba analiz (FCM-DAPI i FCM-PI). 2 3* 1,5

Temat badawczy 3

3.1 Liczba rozmnażanych tetraploidów in vitro (5 agrestu i 5

czereśni).
10 5 0,5

3.2 Liczba otrzymanych roślin tetraploidalnych (8 genotypów x 5

roślin/genotyp).
40 59 1,5

Temat badawczy 4

4.1 Liczba pomiarów parametrów morfologicznych (wysokość,

liczba międzywęźli, dynamika wzrostu). 3 3 1,0

4.2 Liczba pomiarów parametrów fizjologicznych (zawartość

chlorofilu).
1 1 1,0

4.3 Liczba analiz mikroskopowych (liczba i wielkość aparatów

szparkowych).
2 2 1,0

Średnia 1,05

% realizacji zadania 105

Mierniki zadania – stopień realizacji

* wykonano dodatkowo analizy chromosomów somatycznych
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