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Wegetatywne rozmnażanie i uzyskiwanie nowych osobników z części organizmu macie-
rzystego pozwala skuteczniej niż rozmnażanie generatywne zachować pożądane cechy 
hodowlane u potomstwa. W leśnictwie ułatwia ono szybkie wprowadzanie do praktyki 
wyników selekcji drzew. Podstawową zaletą wegetatywnego rozmnażania roślin meto-
dą in vitro jest możliwość uzyskania w krótkim czasie wysokiego wskaźnika mnożenia 
z niewielkiej ilości materiału wyjściowego. 



W latach 90. XX wieku w Instytucie Badawczym Leśnictwa powstało laboratorium 
kultur tkankowych, w którym stosowano metody mikrorozmnażania drzew – organoge-
nezę i somatyczną embriogenezę. Metodą organogenezy rozmnażano takie gatunki, jak: 
topola-osika (Populus tremula x tremuloides), świerk pospolity (Picea abies Karst. L), 
modrzew europejski (Larix decidua Mill.), czereśnia ptasia (Prunus avium L.), brzoza 
brodawkowata (Betula pendula Roth), wisienka stepowa (Prunus fruticosa L.), a obecnie 
robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.). 

Bardziej wydajną metodą rozmnażania drzew in vitro jest embriogeneza somatycz-
na, czyli formowanie i rozwój zarodków z komórek somatycznych (wegetatywnych) bez 
udziału zapłodnienia i zygoty. Pozwala to na uzyskanie z jednego eksplantatu praktycznie 
nieograniczonej liczby somatycznych zarodków, a z nich siewek. Metodą somatycznej em-
briogenezy rozmnażano: świerk pospolity (Picea abies Karst L.), modrzew europejski (La-
rix decidua Mill.) oraz jodłę pospolitą (Abies alba Mill.). Zależnie od pochodzenia kalusa 
embriogennego dla świerka pospolitego uzyskano od 200 do 500 somatycznych zarodków, 
a dla modrzewia europejskiego ponad 1000 z 1 grama świeżej masy kalusa embriogennego.

Mikrorozmnażanie stosowane jest do namnażania gatunków drzew i krzewów, które zo-
stały wyselekcjonowane ze względu na potrzeby leśnictwa czy przemysłu (np. szybki przy-
rost lub piękny rysunek oraz korzystne fizyczne i chemiczne właściwości drewna). Metoda 
ta jest też alternatywą do rozmnażania tych drzew, które obradzają w późnym wieku i nie-
regularnie, w małej ilości, lub u których występują trudności z długookresowym przecho-
wywaniem nasion w chłodni (nasion typu „recalcitrant”). Jest także użyteczna, gdy trudno 
i z małą wydajnością rozmnażają się tradycyjnymi metodami (ukorzenianie, szczepienia, 
odkłady itp.), czy w celu zachowania roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.


