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Wstęp 

Introduction 

Wegetatywne rozmnażanie polegające na uzyskaniu 

nowych osobników poprzez regenerację z części orga-

nizmu macierzystego, pozwala skuteczniej niż rozmna-

żanie generatywne zachować pożądane cechy hodow-

lane u potomstwa. W leśnictwie ułatwia ono szybkie 

wprowadzanie do praktyki wyników selekcji drzew. 

Podstawową zaletą wegetatywnego rozmnażania roślin 

metodą in vitro jest możliwość uzyskania w krótkim 

czasie wysokiego wskaźnika mnożenia z niewielkiej ilo-

ści materiału wyjściowego. W latach 90. XX w. w Insty-

tucie Badawczym Leśnictwa powstało laboratorium kul-

tur tkankowych, w którym stosowano różne metody  

mikrorozmnażania drzew. 

Somatyczna embriogeneza 

Somatic embryogenesis 

Metodą somatycznej embriogenezy rozmnażano 

gatunki: Picea abies, Larix decidua oraz Abies alba. 

Organogeneza 

Organogenesis 

Metodą organogenezy rozmnażano takie gatunki jak: 

Populus tremula x tremuloides, Picea abies, Larix  

decidua, Prunus avium, Betula pendula, Prunus frutico-

sa, a obecnie Robinia pseudoacacia. 

Rycina 3. Kiełkowanie somatycznych zarodków: a) świerka pospolitego, b) modrzewia 

europejskiego, c) jodły pospolitej 

Figure 3. Germination of somatic embryos of: a) Norway spruce, b) silver fir, c) European 

larch 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Rycina 1. Sadzonki wyhodowane in vitro: a) to-

poli osiki, b) wisienki stepowej, c) modrzewia 

europejskiego, d) świerka pospolitego, e) cze-

reśni ptasiej, f) brzozy brodawkowatej, g) robi-

nii akacjowej 

Figure 1. Seedlings from in vitro culture: a) poplar,  

b) wild cherry, c) European larch, d) Norway spru-

ce, e) sweet cherry, f) birch, g) black locust 
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 e)                                                        f) 

g) 

Rycina 2. Somatyczne zarodki: a) świerka pospolitego, b) jodły pospolitej, 

c) modrzewia europejskiego 

Figure 2. Somatic embryos of: a) Norway spruce, b) silver fir, c) European larch 

a)                                                                  c) 

b) 

a) 

b) 

c) 

Rycina 4. Sadzonki uzyskane drogą somatycznej embriogenezy: a) świerka 

pospolitego, b) modrzewia europejskiego, c) jodły pospolitej 

Figure 4. Somatic seedlings of: a) Norway spruce, b) silver fir, c) European larch 

a) 

b) 

c) 


