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WSTĘP I CEL PRACY 
 

Leki otrzymywane z niektórych gatunków rodzaju Hypericum były według źródeł historycznych znane  
i powszechnie stosowane od przeszło 2000 lat. W XVIII i XIX wieku zaniechane przez europejską medycynę 
oficjalną, wykorzystywane były jedynie w lecznictwie ludowym. W końcu ubiegłego wieku weszły ponownie do 
oficjalnej medycyny róŜnych krajów jako leki roślinne. Zyskały one szczególne znaczenie po niedawnym odkryciu 
przez badaczy japońskich przeciwdepresyjnych właściwości wyciągów otrzymywanych z ziela dziurawca. 
Najbardziej znaczącymi producentami leków otrzymywanych na bazie tych wyciągów są kraje Europy Zachodniej. 
Według FP VI (2002) surowcem zielarskim jest wyłącznie ziele dziurawca zwyczajnego, zarówno świeŜe jak  
i wysuszone, zebrane w początkowym okresie kwitnienia roślin. Nieliczne wcześniejsze badania wskazują, Ŝe 
równie wartościowy surowiec uzyskać moŜna z innego gatunku naleŜącego do tego samego rodzaju, a mianowicie 
dziurawca czterobocznego (Hypericum maculatum Crantz). Ziele dziurawca charakteryzuje się zróŜnicowanym 
składem chemicznym i szerokim spektrum działania leczniczego. Zawartość związków biologicznie aktywnych 
występujących w tym zielu zaleŜy jednak w bardzo duŜym stopniu od czynników genetycznych i rozwojowych.  
W związku z tym, Ŝe surowiec przeznaczony dla przemysłu zielarskiego pochodzi zarówno z roślin zbieranych ze 
stanowisk naturalnych, jak i z uprawy (róŜne odmiany i populacje uprawne), jego jakość jest bardzo zróŜnicowana, 
co w duŜym stopniu utrudnia otrzymywanie standaryzowanych ekstraktów. 
Produkcja sadzonek dziurawca w kulturach in vitro wydaje się być dobrą metodą otrzymywania jednorodnego pod 
względem genetycznym, a co za tym idzie równieŜ chemicznym, surowca przemysłowego. 
Celem niniejszej pracy było opracowanie metody szybkiego uzyskania sadzonek dziurawca zwyczajnego  
i czterobocznego w kulturach in vitro. Główna uwaga została zwrócona na uzyskiwanie sterylnych  i zdolnych do 
regeneracji eksplantatów oraz opracowanie optymalnego składu poŜywki i stęŜenia regulatorów wzrostu dla 
tworzenia pędów przybyszowych. W praktycznym wymiarze praca ta miała na celu określenie przydatności 
sadzonek uzyskanych w kulturach in vitro jako materiału do zakładania plantacji dziurawca. 
 
MATERIAŁ I METODY  
 

Materiał badawczy stanowiły rośliny dwóch populacji dziurawca zwyczajnego (nr 25 i nr 31) i jednej dziurawca 
czterobocznego otrzymane z nasion zebranych ze stanowisk naturalnych, oraz odmiany uprawnej dziurawca 
zwyczajnego ‘Topaz’, której nasiona pochodziły ze Stacji Nasiennej w Bydgoszczy. Populacja nr 25 pochodziła ze 
stanowiska zlokalizowanego na Pomorzu Słowińskim niedaleko miejscowości Nowęcin koło Łeby (N 54º45’  
E 017º35’) a populacja nr 31 - z obrzeŜy Lasu Kabackiego (N 52º 8’ E 021º5’). Populacja dziurawca czterobocznego 
pochodziła ze stanowiska zlokalizowanego w pobliŜu miejscowości Piwniczna w powiecie nowosądeckim (N 49º26’ 
E 020º43’).  
 

1. RozmnaŜanie dziurawca w kulturach in vitro 
 

Badania nad mikrorozmnaŜaniem dziurawca zwyczajnego i czterobocznego przeprowadzono w pracowni kultur 
tkankowych Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w latach 2003-2006. Doświadczenia załoŜono  
w układzie całkowicie losowym. Kultury dziurawca umieszczano w fitotronie w temperaturze 24ºC w warunkach  
16 godzinnego dnia. NatęŜenie napromienienia światła fluorescencyjnego wynosiło 50 µmol·m-2·s-1. Wszystkie 
zastosowane poŜywki były zestalone agarem w ilości 6,5 g·dm-3 i odkaŜone w autoklawie w temperaturze 121ºC 
przez 17 minut. Źródłem węgla w poŜywkach była sacharoza (20 lub 30 g·dm-3), a ich pH ustalone przed 
sterylizacją wynosiło 5,7. Rodzaje zastosowanych poŜywek oraz skład i stęŜenie uŜytych regulatorów wzrostu,  
a takŜe rodzaje eksplantatów pobieranych z roślin dziurawca podano przy omawianiu kolejnych doświadczeń. 
 

1.1. Wpływ odkaŜania eksplantatów inicjalnych na ich czystość mikrobiologiczną i zdolność do 
rozwoju w warunkach in vitro 

 
Kultury dziurawca in vitro uzyskano wykorzystując jako eksplantaty inicjalne nasiona oraz fragmenty pędów 
pobierane z roślin rosnących w warunkach polowych. W pierwszym etapie oceniono wpływ metody odkaŜania 
(rodzaj i stęŜenie substancji odkaŜającej) na Ŝywotność i czystość eksplantatów. Wykorzystano 5% i 10% roztwór 
chloraminy T, 10% roztwór opartego na podchlorynie sodu preparatu ‘Domestos’ oraz 0,1% sublimat. KaŜda 
kombinacja doświadczalna zawierała 400 nasion lub 50 eksplantatów pędowych dziurawca zwyczajnego populacji 
nr 25. Po odkaŜeniu eksplantaty umieszczano na poŜywce ½ MS zawierającej o połowę mniejsze stęŜenie 
makroelementów nieorganicznych w porównaniu ze składem poŜywki oryginalnej (Murashige i Skoog 1962). 
Efektywność odkaŜania nasion oceniono po 14 dniach, a pędów po 21 dniach - na podstawie liczby czystych  
i rozwijających się eksplantatów. 
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1.2. Regeneracja pędów 
 
a. Wpływ poŜywki na powstawanie pędów przybyszowych  
 

Materiałem wyjściowym do załoŜenia doświadczenia były dwa rodzaje eksplantatów pędowych (wierzchołkowe  
i węzłowe odcinki pędów) oraz odcinki korzeni (długości 10 mm) uzyskane z kilkunastotygodniowych roślin 
dziurawca zwyczajnego i czterobocznego rosnących na poŜywce ½ MS bez regulatorów wzrostu. Indukcję 
organogenezy pędów prowadzono na dwóch poŜywkach: MS/B5 zawierającej makro- i mikroelementy 
nieorganiczne według poŜywki MS, a witaminy według poŜywki B5 (Gamborg i in. 1968) z dodatkiem  
0,1 mg·dm -3 BA (6-benzyloadenina) oraz LS (Linsmaier i Skoog, 1965) z dodatkiem 3,0 mg·dm-3 kinetyny,  
80 mg·dm-3 siarczanu adeniny i 0,3 mg·dm-3 IAA (kwas indolilo-3-octowy). Doświadczenie załoŜono  
w 5 powtórzeniach. W kaŜdej kombinacji doświadczalnej opisywano 25 eksplantatów. Obserwacje przeprowadzano 
co tydzień, a po upływie 7 tygodni określono liczbę eksplantatów regenerujących pędy. 
Dla eksplantatów z wierzchołka pędu określono ponadto liczbę pędów przybyszowych otrzymanych z eksplantatu 
(współczynnik rozmnaŜania). 
 
b. Wpływ stęŜenia BA w poŜywce na powstawanie pędów przybyszowych  
 

Eksplantaty korzeniowe dziurawca zwyczajnego i czterobocznego uzyskano z kilkunastotygodniowych roślin 
utrzymywanych w mateczniku in vitro. Regenerację pędów przybyszowych z tych eksplantatów prowadzono  
w dwóch etapach. W pierwszym etapie regeneracji zastosowano poŜywkę MS/B5 bez regulatorów wzrostu oraz  
z dodatkiem 0,1 lub 1,0 mg·dm-3 BA. Na kaŜdej z szalek Petriego (średnica 10 cm) zawierających poŜywkę 
umieszczano 10 eksplantatów korzeniowych. Po upływie trzech tygodni regenerujące eksplantaty przenoszono na 
poŜywkę ½ MS bez regulatorów wzrostu. Do prowadzenia subkultury na poŜywce bez regulatorów wzrostu 
wykorzystano polipropylenowe pojemniki hodowlane zawierające 100 ml poŜywki. Drugi etap trwał równieŜ trzy 
tygodnie. Doświadczenie przeprowadzono w 5 powtórzeniach. W kaŜdej kombinacji doświadczalnej opisywano  
50 eksplantatów. 
Po I etapie doświadczenia określono liczbę eksplantatów regenerujących pędy lub wytwarzających kalus. 
Po II etapie określono: liczbę eksplantatów regenerujących pędy lub wytwarzających kalus, liczbę pędów 
przybyszowych, długość pędów przybyszowych i liczbę liści na pędzie. 
 
c. Wpływ pochodzenia eksplantatu inicjalnego na powstawanie pędów przybyszowych  
Materiałem roślinnym do załoŜenia doświadczenia były eksplantaty pędowe i korzeniowe dziurawca zwyczajnego 
populacji nr 25 i 31 oraz odmiany ‘Topaz’, które pobierano z: 

• 6-tygodniowych roślin uzyskanych in vitro z eksplantatów wegetatywnych pobieranych z 2 letnich 
roślin rosnących w warunkach polowych, 

• 4-tygodniowych siewek otrzymanych z kiełkujących w aseptycznych warunkach nasion, 
• roślin z matecznika in vitro utrzymywanych na poŜywce ½ MS z dodatkiem 0,5 mg·dm-3 IAA przez  

2 lata. 
Dla eksplantatów pędowych zastosowano regenerację jednoetapową na poŜywkach: MS/B5 z dodatkiem  
0,1 mg·dm-3 BA i LS z dodatkiem 3,0 mg·dm-3 kinetyny, 80 mg·dm-3 siarczanu adeniny i 0,3 mg·dm-3 IAA. 
Dla eksplantatów korzeniowych zastosowano regenerację dwuetapową: indukcja regeneracji na poŜywce MS/B5  
z dodatkiem 0,1 mg·dm-3 BA (I etap) a następnie subkultura na ½ MS bez regulatorów wzrostu w celu rozwoju 
pędów (II etap).  
Wykorzystano polipropylenowe pojemniki hodowlane. W kaŜdym z nich umieszczono 5 eksplantatów. W kaŜdej 
kombinacji doświadczalnej opisywano 25 eksplantatów. Doświadczenie załoŜono w 5 powtórzeniach. 
Po zakończeniu regeneracji określono liczbę pędów przybyszowych otrzymanych z  eksplantatu. 
 

1.3. Ukorzenianie zregenerowanych pędów 
 
a. Wpływ stęŜenia auksyn w poŜywce na ukorzenianie mikrosadzonek 
 

Materiał roślinny stanowiły zregenerowane na poŜywce LS z dodatkiem 3,0 mg·dm-3 kinetyny i 0,3 mg·dm-3 IAA. 
pędy odmiany ‘Topaz’. Eksplantaty do ukorzeniania pobierane były ze zregenerowanych pędów w sposób 
analogiczny jak do rozmnaŜania: fragment pędu z pąkiem wierzchołkowym i fragment pędu z pąkami w kątach 
liści. 
PoŜywką do ukorzeniania była ½ MS bez regulatorów wzrostu oraz z dodatkiem 0,5 lub 1,0 mg·dm-3 IAA, lub  
0,2 mg·dm-3 NAA (kwas 1-naftylooctowy). Ukorzeniano po 50 eksplantatów w kaŜdej z kombinacji 
doświadczalnych. Doświadczenie załoŜono w 5 powtórzeniach. 
Obserwacje ukorzeniania eksplantatów przeprowadzano raz w tygodniu. Po czterech tygodniach określono liczbę 
ukorzenionych mikrosadzonek. 
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b. Wpływ poŜywki uŜytej do regeneracji pędów na ukorzenianie mikrosadzonek  
 
Mikrosadzonki z wierzchołków pędów przybyszowych dziurawca zwyczajnego i czterobocznego zregenerowanych 
z eksplantatów pędowych i korzeniowych w doświadczeniach dotyczących warunków rozmnaŜania ukorzeniano na 
poŜywce ½ MS z dodatkiem 0,5 mg·dm-3 IAA. Ukorzeniano po 50 eksplantatów w kaŜdej z kombinacji 
doświadczalnych. Doświadczenie załoŜono w 5 powtórzeniach. Po upływie 4 tygodni określono liczbę 
ukorzenionych mikrosadzonek. 
 
c. Wpływ wielkości eksplantatu i składu poŜywki na ukorzenianie mikrosadzonek  
 
W pierwszym etapie doświadczenia ukorzeniano mikrosadzonki z wierzchołków pędów przybyszowych dziurawca 
czterobocznego. Zastosowano zmodyfikowane poŜywki podstawowe ½ MS/B5 oraz ½ MS. UŜyto dwóch stęŜeń 
IAA – 0,5 i 1,0 mg·dm-3, a takŜe inny rodzaj auksyny – IBA (kwas indolilo-3-masłowy) w stęŜeniu  
0,1 mg·dm-3. Po 7 tygodniach określono liczbę ukorzenionych mikrosadzonek. 
W drugim etapie doświadczenia porównano ukorzenianie dwóch rodzajów eksplantatów: wierzchołków pędów 
przybyszowych i całych pędów przybyszowych oddzielonych od eksplantatu wyjściowego. Ukorzenianie 
przebiegało na poŜywce ½ MS/B5 z dodatkiem 1,0 mg·dm-3 IAA jako jedynej auksyny, a takŜe w kombinacjach  
z NAA lub IBA w stęŜeniu 0,01 mg·dm-3. Obserwacje rozpoczęto po 2 tygodniach od pasaŜu na poŜywki do 
ukorzeniania. i przeprowadzano raz w tygodniu aŜ do 7 tygodnia od pasaŜu, określając liczbę ukorzenionych 
mikrosadzonek w kaŜdym terminie obserwacji. Wykorzystano polipropylenowe pojemniki hodowlane, w których 
ukorzeniano po 16 eksplantatów. KaŜda kombinacja doświadczenia reprezentowana była przez 48 eksplantatów. 
Doświadczenie przeprowadzono w 3 powtórzeniach. 
 
d. Porównanie ukorzeniania mikrosadzonek otrzymanych z regeneracji jedno- i dwuetapowej z eksplantatów 
korzeniowych 
 

Porównano stopień ukorzeniania oraz wybrane cechy mikrosadzonek dziurawca zwyczajnego populacji nr 25 
otrzymanych z pędów przybyszowych uzyskanych dwiema metodami: 

• jednoetapowa regeneracja – 6 tygodni na poŜywce MS/B5 z dodatkiem 0,1 mg·dm-3 BA; 
• dwuetapowa regeneracja – 3 tygodnie na poŜywce z dodatkiem 0,1 mg·dm-3 BA, następne 3 tygodnie - 

subkultura na ½ MS bez regulatorów wzrostu w celu wydłuŜenia pędów. 
Z pędów powstałych w czasie jednoetapowej regeneracji pobierano wierzchołki. Pędy zregenerowane drugą metodą 
były dłuŜsze i miały więcej liści, co umoŜliwiło pobranie dwóch rodzajów eksplantatów – wierzchołkowych  
i węzłowych fragmentów pędów. 
Do ukorzeniania zastosowano dwie zmodyfikowane poŜywki podstawowe ½ MS i ½ MS/B5 bez regulatorów 
wzrostu oraz z dodatkiem 0,5 i 1,0 mg·dm-3 IAA. Doświadczenie przeprowadzono w 3 powtórzeniach. KaŜda 
kombinacja doświadczenia reprezentowana była przez 48 eksplantatów. 
Począwszy od dziewiątego dnia od pasaŜu na poŜywki do ukorzeniania obserwacje prowadzono 2 razy w tygodniu  
i określano liczbę ukorzenionych mikrosadzonek. Po upływie czterech tygodni określono liczbę ukorzenionych 
mikrosadzonek, i liczbę korzeni wytworzonych przez mikrosadzonki.  
 

2. Porównanie plonowania i jakości surowca uzyskanego z roślin rozmnaŜanych  
w kulturach in vitro  i generatywnie  

 
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005-2006 na Polu Doświadczalnym Katedry Roślin 
Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie. Materiałem wyjściowym do załoŜenia doświadczeń były nasiona 
wysiewane bezpośrednio do gruntu, przygotowana w szklarni rozsada i sadzonki otrzymane z mikrorozmnaŜania 
roślin dziurawca zwyczajnego populacji nr 25, nr 31 i odmiany ‘Topaz’. Doświadczenia zakładano w układzie 
boków losowanych w 4 powtórzeniach. 
Stratyfikowane nasiona wysiewano w I dekadzie kwietnia w rzędy o rozstawie 40 cm. Rozsadę po zahartowaniu 
wysadzano w pole w II dekadzie kwietnia w rozstawie 40 x 30 cm. Ukorzenione mikrosadzonki adaptowano do 
warunków ex vitro w szklarni przez 6 tygodni, a następnie wysadzano w pole w tym samym terminie i rozstawie co 
rozsadę. Były to mikrosadzonki otrzymane w drodze regeneracji pędów z eksplantatów pędowych pobieranych  
z roślin rosnących w polu  
Zastosowano trzy terminy zbioru ziela: w wegetatywnej fazie rozwoju roślin (pierwsza dekada czerwca), na 
początku fazy generatywnej (pierwsza dekada lipca) i w pełni kwitnienia roślin (druga dekada lipca). Rośliny  
w fazie wegetatywnej ścinano na wysokości 10 cm nad ziemią, natomiast na początku i w pełni kwitnienia na ok. 
2/3 wysokości. 
Uzyskany surowiec suszono w temperaturze 30-40ºC. Określono świeŜą i powietrznie suchą masę ziela  
w przeliczeniu na 1 m2. W powietrznie suchym zielu oznaczono zawartość hyperycyny i pseudohyperycyny metodą 
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wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Krämer i Wiartalla 1992), flawonoidów - metodą spektrofotometryczną, 
zgodnie z FP VI (2002) (zawartość flawonoidów podano w przeliczeniu na hyperozyd) i kwasów polifenolowych 
według FP VI (2002). 
Poza tym przeprowadzono analizę ilościową i jakościową flawonoidów wykorzystując wysokosprawną 
chromatografię cieczową i kwasów polifenolowych przy uŜyciu chromatografu gazowego firmy Hewlett Packard 
model 6890.  
Badania prowadzono niezaleŜnie na roślinach pochodzących z plantacji w pierwszym i drugim roku uprawy. 
 

3. Opracowanie statystyczne wyników 
 
W opracowaniu statystycznym wyników doświadczeń wykorzystano metodę analizy wariancji Fishera zgodnie  
z dwuczynnikowym i trójczynnikowym układem kombinacji doświadczalnych oraz test χ2 na niezaleŜność cech.  
Do porównania średnich zastosowano test Tukey’a na poziomie istotności α=0,05. Wyniki dotyczące procentu 
eksplantatów z pędami przybyszowymi oraz ukorzenionych mikrosadzonek poddano transformacji Blissa.  
Obliczenia wykonano przy pomocy programu Statgraphics Plus w wersji 4.1.  
 
WYNIKI I DYSKUSJA 
 

1. RozmnaŜanie dziurawca w kulturach in vitro 
 

1.1. Wpływ odkaŜania eksplantatów inicjalnych na ich czystość mikrobiologiczną i zdolność do rozwoju 
w warunkach in vitro 

 
W prowadzonych dotychczas badaniach do inicjacji kultur in vitro dziurawca zwyczajnego uŜywano najczęściej 
nasion kiełkujących w aseptycznych warunkach. W stosunkowo nielicznych pracach wykorzystywano do tego celu 
eksplantaty wegetatywne pobierane z roślin rosnących w polu lub szklarni. Wolne od zakaŜeń eksplantaty 
wegetatywne z liści i łodyg dziurawca uzyskali Pretto i Santarèm (2000) oraz Ayan i in. (2005) uŜywając 
podchlorynu sodu, a 1% podchloryn wapnia został zastosowany przez Vardapetyana i in. (2006).  
Wyniki otrzymane w niniejszej pracy wykazały duŜą skuteczność preparatu handlowego ‘Domestos’, opartego na 
podchlorynie sodu, do odkaŜania zarówno nasion, jak i fragmentów pędów dziurawca. 10% roztwór tego preparatu 
usuwał zanieczyszczenia mikrobiologiczne ze wszystkich nasion i zapewniał ich szybkie i wyrównane kiełkowanie 
na poŜywce (tab. 1). W przypadku pędów pobieranych z roślin rosnących w polu, skuteczność odkaŜania tym 
preparatem (90% wizualnie czystych eksplantatów) była większa niŜ po zastosowaniu chloraminy T i sublimatu 
(empiryczna wartość statystyki χ2 dla zaleŜności liczby czystych, Ŝywotnych eksplantatów od metody odkaŜania 
wyniosła χ2

(6)=96,06, p=0,0000) (wykres 1).  
Metoda odkaŜania z zastosowaniem tego preparatu, wybrana została do odkaŜania wszystkich eksplantatów 
pobieranych podczas prowadzenia badań własnych. 
 

Tabela 1. Dynamika i zdolność kiełkowania nasion dziurawca zwyczajnego populacji nr 25 odkaŜanych róŜnymi 
metodami 

% nasion kiełkujących w kolejnych dniach od wysiewu 
Ogółem  

% nasion Metoda 
odkaŜania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kiełkujących niezakaŜonych 

Bez odkaŜania 
 - - - - - 7 17 22 16 12 2 4 3 - 83 - 

Domestos 10% 
 - - - 10 62 19 1 - - 1 1 1 - - 95 100 

Chloramina T 
5% - - - - 2 9 20 27 21 6 1 3 1 - 90 100 

Chloramina T 
2,5% - - - 2 5 14 8 29 18 9 1 4 2 - 92 100 

Sublimat 0,1% 
 - - - - 2 6 5 21 18 22 5 6 2 5 92 100 

                 
  - początek kiełkowania 

   

  - najintensywniejsze kiełkowanie 

   

  - jednocześnie: początek i intensywne kiełkowanie 
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pw – wierzchołek pędu                             pb – fragment węzłowy pędu 

 

  Wykres 1. Efektywność zastosowanych metod odkaŜania 
 
 

1.2. Regeneracja pędów 
 
a. Wpływ poŜywki na powstawanie pędów przybyszowych  
 

Uzyskane w badaniach własnych wyniki dotyczące regeneracji pędów z eksplantatów korzeniowych oraz z dwóch 
rodzajów fragmentów pędów – wierzchołkowych i węzłowych - wskazują na duŜy potencjał regeneracyjny korzeni 
dziurawca zwyczajnego. Powstawanie pędów obserwowano na wszystkich eksplantatach korzeniowych 
pochodzących z roślin tego gatunku na poŜywce MS/B5 z dodatkiem BA (tabela 2). Na tej poŜywce uzyskano 
więcej organogennych eksplantatów korzeniowych niŜ zdolnych do regeneracji eksplantatów izolowanych z pędów. 
Ponadto, z fragmentów korzeni pędy przybyszowe zaczynały powstawać około tygodnia wcześniej niŜ eksplantatów 
pędowych. Podobne wyniki otrzymali Franklin i Dias (2006), którzy porównywali regenerację pędów  
z eksplantatów otrzymanych z korzeni oraz z hypokotyli i liści siewek dziurawca zwyczajnego. Badania własne 
dotyczące regeneracji pędów dziurawca czterobocznego wykazały, Ŝe liczba organogennych eksplantatów była dla 
tego gatunku zazwyczaj niŜsza niŜ dla dziurawca zwyczajnego. Jedynie w przypadku wykorzystania eksplantatów  
z wierzchołków pędów i poŜywki MS/B5 z dodatkiem BA efektywność regeneracji dziurawca czterobocznego  
i zwyczajnego była zbliŜona (tabela 3, fot. 1). 

 

Tabela.2. Eksplantaty pędowe i korzeniowe regenerujące nowe pędy (%) 
H. perforatum 

Rodzaj 
eksplantatu 

PoŜywka Populacja nr 
25 

Populacja nr 
31 

Odmiana  
‘Topaz’ 

H. maculatum Średnia 

MS/B5 72,0     92,0 90,0      100,0 88,5 ab Wierzchołek pędu 

LS 86,0     78,0   100,0 70,0 83,5 b 
MS/B5 86,0     78,5 81,0 30,0 68,9 c Fragment węzłowy 

pędu 
LS 75,0     77,5   100,0 20,0 68,1 c 

MS/B5     100,0    100,0   100,0 77,5 94,4 a Fragment korzenia 

LS 26,0     34,0 54,0 0,0 28,5  d 
MS/B5    86,0 a 90,2 a   90,3 a   69,2 b 83,9 a Średnia dla 

poŜywki LS    62,3 b 63,2 b   84,7 a  30,0 c 60,1 b 
Wierzchołek pędu     79,0 bc     85,0 abc   95,0 a       85,0 abc 86,0 a 

Fragment węzłowy pędu      80,5 abc  78,0 bc    90,5 ab   25,0 d 68,5 b Średnia dla rodzaju 
eksplantatu 

Fragment korzenia   63,0 c 67,0 c    77,0 bc   38,8 d 61,5 b 
Średnia dla populacji   74,2 b 76,7 b  87,5 a   49,6 c - 

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0.05 
Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 25=100% 
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Tabela 3. Liczba pędów przybyszowych otrzymanych z eksplantatu pędowego po 7 tygodniach regeneracji 
H. perforatum 

PoŜywka 
Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana ‘Topaz’ 

H. maculatum Średnia dla 
poŜywki 

MS/B5 15,4 bc 51,2 a        51,2 a 46,0 ab 41,0 a 
LS 17,0 bc 36,4 b 22,6 bc 2,4 d 19,6 b 

Średnia dla 
populacji 16,2 c 43,8 a 36,9 ab 24,2 bc - 

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 

 

 

   

A. Dziurawiec zwyczajny (populacja nr 25)                             B. Dziurawiec czteroboczny 

Fot. 1. Pędy powstałe na z eksplantatów z wierzchołków pędów po 8 tygodniach regeneracji na poŜywce 
MS/B5 z dodatkiem 0,1 mg⋅dm-3 BA 

 

b. Wpływ stęŜenia BA w poŜywce na powstawanie pędów przybyszowych  

Badania dotyczące regeneracji pędów dziurawca z eksplantatów korzeniowych prowadzone są od niedawna  
i ich wyniki zostały przedstawione w stosunkowo niewielu publikacjach (Zobayed i Saxena 2003, Franklin i Dias 
2006). 
W badaniach własnych porównywano efektywność regeneracji pędów z eksplantatów korzeniowych dziurawca 
zwyczajnego i nie badanego do tej pory dziurawca czterobocznego w zaleŜności od zawartości BA w poŜywce.  
W ciągu pierwszych trzech tygodni kultury zaobserwowano tworzenie się pędów przybyszowych na fragmentach 
korzeni dziurawca zwyczajnego, zarówno na poŜywce bez dodatku regulatorów wzrostu, jak i na poŜywce  
z dodatkiem 0,1 i 1,0 mg⋅dm-3 BA. Eksplantaty korzeniowe dziurawca czterobocznego umieszczone na poŜywce bez 
BA nie wykazały Ŝadnej widocznej reakcji. Na poŜywkach z dodatkiem BA z niektórych eksplantatów powstały 
pędy, a z innych jedynie kalus (wykres 2, fot. 2B i 3B). Pędy zregenerowane na poŜywce bez BA miały jasnozieloną 
barwę i kształt liści charakterystyczny dla dziurawca, natomiast dodatek BA powodował skrócenie łodyg, 
powstawanie drobnych liści i ciemnozieloną, szklistą barwę tkanek (fot. 2A i 3A). Więcej eksplantatów  
z pędami obserwowano na poŜywce z dodatkiem 0,1 mg·dm-3 BA niŜ na zawierającej 1,0 mg·dm-3 BA. 
Podczas 3 tygodniowego okresu wzrostu na poŜywce ½ MS obserwowano regenerację pędów z eksplantatów,  
z których w I etapie wytworzył się jedynie kalus. Pędy zregenerowały się z prawie wszystkich fragmentów korzeni 
pobranych z roślin dziurawca zwyczajnego (niezaleŜnie od populacji) na poŜywce z dodatkiem BA a takŜe  
z większości eksplantatów na poŜywce bez dodatku BA. W przypadku dziurawca czterobocznego regeneracja 
pędów nastąpiła z większości fragmentów korzeni umieszczonych na poŜywkach z dodatkiem BA, natomiast na 
poŜywce bez dodatku BA nie obserwowano powstawania pędów ani kalusa (wykres 3). 
Po 3 tygodniach trwania II etapu doświadczenia wszystkie zregenerowane pędy charakteryzowały się jasnozieloną 
barwą i kształtem liści typowym dla dziurawca. 
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Wykres 2. Wpływ BA na regenerację pędów z eksplantatów korzeniowych po 3 tygodniach I etapu regeneracji  
 

Wykres 3. Wpływ BA na regenerację pędów z eksplantatów korzeniowych po 3 tygodniach II etapu regeneracji  
 
 
 

   
   A. dziurawiec zwyczajny                                              B.  dziurawiec czteroboczny 

Fot. 2. Regeneracja pędów z eksplantatów korzeniowych po 3 tygodniach na poŜywce MS/B5 bez BA 
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  A. dziurawiec zwyczajny                                               B. dziurawiec czteroboczny 

Fot. 3. Regeneracja pędów z eksplantatów korzeniowych po 3 tygodniach na poŜywce MS/B5 z 0,1 mg·dm-3 BA 
 

Liczba pędów uzyskanych z jednego eksplantatu korzeniowego po 6 tygodniach prowadzenia kultury zaleŜała od 
zawartości BA w poŜywce uŜytej w I etapie regeneracji (tabela 4). Stwierdzono takŜe róŜnice między populacjami 
dziurawca. StęŜenie 1,0 mg·dm-3 BA w poŜywce spowodowało regenerację największej liczby pędów. Najwięcej 
pędów uzyskano na tej poŜywce w przypadku populacji nr 31. Franklin i Dias (2006) wiązali efektywność 
regeneracji pędów z eksplantatów korzeniowych dziurawca zwyczajnego ze stosunkiem cytokinin do auksyn  
w poŜywce. NajwyŜszy współczynnik rozmnaŜania (33,4) uzyskali oni w obecności 2,2 µM BA i 2,85 µM IAA, co 
dało podstawę do wniosku, Ŝe dla regeneracji dziurawca korzystny jest niski stosunek cytokinin do auksyn. Jednak 
w niniejszych badaniach uzyskano porównywalne wartości współczynnika rozmnaŜania (30,2-43,0) na poŜywce 
zawierającej 1,0 mg·dm-3 (4,4 µM) BA, bez dodatku auksyn. 
Więcej pędów powstało z eksplantatów pochodzących z roślin dziurawca zwyczajnego niŜ czterobocznego. 
Zaobserwowano teŜ róŜnice w reakcji eksplantatów pochodzących z roślin róŜnych gatunków na zawartość BA.  
U dziurawca zwyczajnego wyŜsze stęŜenie BA spowodowało zwiększenie liczby pędów przybyszowych.  
W przypadku dziurawca czterobocznego liczba pędów w poŜywce zawierającej 0,1 i 1,0 mg·dm-3 BA była zbliŜona. 
 

Tabela 4. Liczba pędów zregenerowanych z eksplantatów korzeniowych po 6 tygodniach regeneracji  
w zaleŜności od stęŜenia BA w poŜywce 

H. perforatum StęŜenie BA w poŜywce 
(mg.dm-3) Populacja 

nr 25 
Populacja 

nr 31 
Odmiana ‘Topaz’ 

H. maculatum 
Średnia dla 
stęŜenia BA 

0,0        3,5 d   2,8 d   5,1 d 0,0 d  2,9 c 
0,1 21,6 bc   31,6 ab   31,4 ab 15,6 cd 25,1 b 
1,0 30,2 ab 43,0 a 35,8 a 13,2 cd 30,6 a 

Średnia dla populacji 18,4 c 25,8 a  24,1 ab 9,6 d - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

Tabela 5. Długość pędów zregenerowanych z eksplantatów korzeniowych po 6 tygodniach regeneracji  
w zaleŜności od stęŜenia BA w poŜywce (mm) 

H. perforatum StęŜenie BA w poŜywce 
(mg.dm-3) Populacja 

nr 25 
Populacja 

nr 31 
Odmiana ‘Topaz’ H. maculatum 

Średnia dla 
stęŜenia BA 

0,0  21,4 cd  34,0 cd 79,4 a  0,0 d 33,4 b 
0,1 75,5 ab 92,4 a 90,1 a   35,0 cd 73,3 a 
1,0 25,3 cd  48,7 bc   30,9 cd 17,0 d 30,6 b 

Średnia dla populacji 40,7 b 58,3 a 66,8 a 17,3 c - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

Tabela 6. Liczba par liści na pędach zregenerowanych na z eksplantatów korzeniowych po 6 tygodniach regeneracji 
w zaleŜności od stęŜenia BA w poŜywce 

H. perforatum StęŜenie BA  w poŜywce 
(mg.dm-3) Populacja 

nr 25 
Populacja 

nr 31 
Odmiana ‘Topaz’ H. maculatum 

Średnia dla 
stęŜenia BA 

0,0    6,6 cd  5,7 cd   8,5 ab 0,0 d 5,2 b 
0,1    8,1 ab   7,8 abc 9,8 a 4,2 d 7,5 a 
1,0 4,9 d 6,4 cd   6,2 cd   5,6 cd 5,8 b 

Średnia dla populacji 6,5 b 6,6 b 8,2 a 3,3 c - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 

Długość zregenerowanych pędów i liczba liści zaleŜała od stęŜenia BA (tabela 5 i 6). Największą długość i liczbę 
liści osiągnęły pędy wszystkich populacji zregenerowane na poŜywce zawierającej 0,1 mg·dm-3 BA. WyŜsze 
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stęŜenie BA powodowało wytworzenie krótszych, słabiej ulistnionych pędów. DłuŜsze pędy wytworzyły się  
u dziurawca zwyczajnego, zwłaszcza odmiany ‘Topaz’ i populacji nr 31, a najkrótsze u dziurawca czterobocznego. 
Gatunek ten miał teŜ dwukrotnie mniej liści niŜ dziurawiec zwyczajny. 
 
c. Wpływ pochodzenia eksplantatu inicjalnego na powstawanie pędów przybyszowych  
 

Kolejnym aspektem badań własnych było określenie wieku roślin matecznych, z których naleŜałoby pozyskiwać 
eksplantaty do regeneracji. W przypadku dziurawca zwyczajnego nie porównywano dotychczas zdolności do 
regeneracji in vitro tkanek pochodzących z siewek i roślin dojrzałych, chociaŜ w kilku pracach badawczych 
uzyskano pędy przybyszowe z eksplantatów pobranych z roślin w drugim roku wegetacji (Pretto i Santarèm 2002, 
Ayan i in. 2005, Vardapetyan i in. 2006). 
W niniejszej pracy, w celu określenia wpływu wieku roślin matecznych na regenerację, porównano powstawanie 
pędów przybyszowych z eksplantatów pędowych i korzeniowych pobrane z siewek i z roślin utrzymywanych przez 
2 lata w mateczniku in vitro. Dodatkowo w tym samym doświadczeniu uwzględniono eksplantaty pochodzące  
z dwuletnich roślin rosnących w kolekcji polowej.  
W przypadku eksplantatów pędowych stwierdzono istotną zaleŜność liczby pędów przybyszowych od pochodzenia 
eksplantatów inicjalnych oraz poŜywki uŜytej do regeneracji (tabela 7). Z eksplantatów pobieranych z siewek 
powstała największa liczba pędów. Na poŜywce MS/B5 otrzymano więcej pędów niŜ na LS. Zaobserwowano takŜe 
róŜnice w wydajności regeneracji pomiędzy badanymi populacjami. Odmiana ‘Topaz’ i populacja nr 31 
przewyŜszały pod względem liczby pędów populację nr 25. 
 
Tabela 7. Liczba pędów przybyszowych otrzymanych z jednego eksplantatu pędowego po 7 tygodniach regeneracji 

H. perforatum Pochodzenie 
eksplantatów 
inicjalnych 

PoŜywka 
Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 

Średnia 

MS/B5 28,4 21,0 25,4  24,9 b Rośliny z pola 
LS 26,4 17,8 25,8  23,3 b 

MS/B5 15,4 51,2 51,2  39,3 a Siewki in vitro 
LS 17,0 36,4 22,6  25,3 b 

MS/B5 24,2 26,8 45,8   32,3 ab Matecznik  
in vitro LS 6,6 10,4 10,8  9,3 c 

MS/B5   22,7 b   33,0 a   40,8 a 32,2 a Średnia dla poŜywki 
LS   16,4 b   21,5 b   19,7 b 19,2 b 

Rośliny z pola       27,4 bcd     19,4 cd      25,6 bcd 24,1 b 
Siewki in vitro     16,2 cd   43,8 a    36,9 ab  32,3 a Średnia dla 

pochodzenia 
eksplantatów 

Matecznik 
in vitro 

  15,4 d     18,6 cd    28,3 bc 20,8 b 

Średnia dla populacji  19,6 b 27,3 a 30,3 a - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

Liczba pędów otrzymanych z fragmentów korzeni równieŜ zaleŜała od pochodzenia eksplantatów inicjalnych 
(tabela 8). Jednak w tym przypadku największą liczbę pędów przybyszowych uzyskano z fragmentów korzeni 
pobranych z matecznika in vitro u odmiany ‘Topaz’. W przypadku populacji  nr 25 i nr 31 z eksplantatów o róŜnym 
pochodzeniu zregenerowała się zbliŜona liczba pędów. 
 

Tabela 8. Liczba pędów przybyszowych otrzymanych z jednego eksplantatu korzeniowego po 6 tygodniach 
regeneracji 

H. perforatum 
Pochodzenie eksplantatów 

inicjalnych Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana ‘Topaz’ 

Średnia dla 
pochodzenia 
eksplantatów 

Rośliny z pola 30,1 b 30,0 b 16,1 b 25,4 b 
Siewki in vitro 21,6 b   31,6 ab   31,2 ab   28,2 ab 

Matecznik in vitro 23,3 b 30,8 b 49,8 a 34,6 a 
Średnia dla populacji 25,0 a 30,8 a 32,4 a - 

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

NiezaleŜność potencjału regeneracyjnego korzeni od wieku siewek, z których je izolowano stwierdzili juŜ wcześniej 
Franklin i Dias (2006). Badacze ci wiązali niezaleŜną od wieku zdolność korzeni do regeneracji in vitro z wysoką 
aktywnością metaboliczną i szybkimi podziałami komórek wynikającymi z ciągłej aktywności merystematycznej  
w pobliŜu wierzchołka korzenia. W niniejszej pracy podobną zaleŜność dotyczącą regeneracji pędów z fragmentów 
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 korzeni stwierdzono porównując współczynnik rozmnaŜania uzyskany dla eksplantatów izolowanych  
z roślin znacznie bardziej zróŜnicowanych pod względem wiekowym niŜ analizowane przez Franklina i Diasa 
(2006) siewki w wieku 20-100 dni. Uzyskane w prezentowanej pracy wyniki wskazują, Ŝe uŜywanie eksplantatów 
korzeniowych do regeneracji dziurawca pozwala na długotrwałe przechowywanie roślin matecznych. 
 

1.3. Ukorzenianie zregenerowanych pędów 
 
a. Wpływ stęŜenia auksyn w poŜywce na ukorzenianie mikrosadzonek  
 

Ukorzenianie mikrosadzonek gatunków z rodzaju Hypericum prowadzone jest zazwyczaj na poŜywkach 
zawierających auksyny: IAA, IBA lub NAA (Pretto i Santarèm 2000). W trakcie prowadzenia badań własnych 
stwierdzono, Ŝe po 28 dniach wszystkie mikrosadzonki rosnące na poŜywce z dodatkiem 1,0 mg·dm-3 IAA 
wytworzyły korzenie. Na poŜywce z niŜszą zawartością IAA ukorzeniły się wszystkie mikrosadzonki 
wierzchołkowe i ponad 90% węzłowych. PoŜywka niezawierająca auksyn takŜe sprzyjała regeneracji korzeni – 
otrzymano na niej około 90% ukorzenionych roślin. (tabela 9). Na poŜywce z dodatkiem NAA w miejscu przecięcia 
łodygi utworzyły się grudki zbitego kalusa, a wzrost pędów był zahamowany. Okazało się, Ŝe auksyna ta nie jest 
odpowiednia do ukorzeniania dziurawca zwyczajnego, co stwierdziły takŜe Čellárova i Klimákova (1999). Wysoki 
stopień ukorzeniania mikrosadzonek na obu zastosowanych stęŜeniach IAA (0,5 i 1,0 mg·dm-3) a takŜe na poŜywce 
bez regulatorów wzrostu, był z kolei zgodny z obserwacjami poczynionymi przez Wójcik i Podstolskiego (2007). 
Stwierdzili oni, Ŝe szybsze ukorzenianie miało miejsce na poŜywce zawierającej IAA, lecz korzenie wytworzone na 
poŜywce bez auksyn były dłuŜsze i bardziej rozgałęzione. Wyniki badań Čellárovej i Klimákovej (1999) wskazują, 
Ŝe stęŜenie 1,0 mg·dm-3 IAA jest dla dziurawca zwyczajnego granicą, powyŜej której następuje inhibicja tworzenia 
korzeni i tworzenie kalusa. 
 

Tabela 9. Ukorzenianie mikrosadzonek dziurawca zwyczajnego odmiany ‘Topaz’ po 4 tygodniach w zaleŜności od 
stęŜenia auksyn w poŜywce i rodzaju eksplantatu (%) 

Rodzaj eksplantatu Rodzaj i stęŜenie auksyny 
(mg·dm-3) Wierzchołek pędu Odcinek węzłowy pędu 

Średnia dla rodzaju  
i stęŜenia auksyny 

Bez auksyn 92,0 88,2 90,1a 
0.5 IAA               100,0 92,1 96,1a 
1.0 IAA               100,0              100,0             100,0a 
0.2 NAA  0,0 12,4  6,2b 

Średnia dla rodzaju 
eksplantatu 73,0a  72,9a - 

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 50=100% 

 
b. Wpływ poŜywki uŜytej do regeneracji pędów na ukorzenianie mikrosadzonek  
 
Mikrosadzonki dziurawca zwyczajnego ukorzeniały się w 90-100% (tabele 10 i 11). Populacje tego gatunku nie 
róŜniły się istotnie pod względem ukorzeniania. Nie stwierdzono takŜe róŜnic spowodowanych przez poŜywki 
wykorzystane do regeneracji pędów. Dziurawiec czteroboczny ukorzeniał się znacznie gorzej niŜ dziurawiec 
zwyczajny. Ukorzenianie mikrosadzonek tego gatunku nie przekroczyło 30%. Pozostałe eksplantaty zamarły. 

 

Tabela 10. Ukorzenianie mikrosadzonek otrzymanych z regeneracji z eksplantatów pędowych po 4 tygodniach (%) 
H. perforatum 

PoŜywka uŜyta do regeneracji 
Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana 

‘Topaz’ 
Średnia dla 

poŜywki 
H. maculatum 

MS/B5 95,2 82,4 92,0 89,9 a 11,2 
LS 89,6 94,4 97,6 93,9 a -1) 

Średnia dla populacji   92,4 a    88,4 a    94,8 a - - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 50=100% 
1) Na poŜywce LS nie uzyskano wystarczającej liczby pędów H. maculatum do załoŜenia doświadczenia z ukorzenianiem. Analizę wariancji 
przeprowadzono dla populacji H. peforatum. 
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Tabela 11. Ukorzenianie mikrosadzonek otrzymanych z regeneracji z eksplantatów korzeniowych  
po 4 tygodniach (%) 

H. perforatum StęŜenie BA w poŜywce 
uŜytej do regeneracji 

(mg.dm-3) Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana 
‘Topaz’ 

Średnia dla 
stęŜenia BA 

H. maculatum 

0,0 BA        100,0 96,0 96,0 97,4 a -1) 

0,1 BA 90,0 90,0 96,0 92,0 a 28,0 
1,0BA 98,0 96,0      100,0 98,0 a 22,0 

Średnia dla populacji    96,0 a    94,0 a     98,0 a - - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 50=100% 
1) Nie uzyskano regeneracji H. maculatum na poŜywce bez dodatku BA – analizę wariancji przeprowadzono tylko dla H. perforatum. 

 

c. Wpływ wielkości eksplantatu i składu poŜywki na ukorzenianie mikrosadzonek  
 

Wierzchołki pędów przybyszowych H. maculatum ukorzeniały się znacznie gorzej niŜ eksplantaty H. perforatum  
w takich samych warunkach i w związku z tym przeprowadzono doświadczenie mające na celu znalezienie 
czynników zapewniających lepsze ukorzenianie tego gatunku. 
Zastosowanie IBA w stęŜeniu 0,1 mg·dm-3 nie spowodowało regeneracji korzeni u dziurawca czterobocznego na 
Ŝadnej z zastosowanych poŜywek podstawowych. Lepsze efekty osiągnięto zwiększając stęŜenie IAA w poŜywce, 
lecz procent ukorzenionych mikrosadzonek nie przekroczył 40% (tabela 12). Ponadto (mimo wytworzenia krótkich 
korzeni) sadzonki z wierzchołków pędów rosły wolno i w końcu część z nich obumarła. 
 
Tabela 12. Ukorzenianie mikrosadzonek dziurawca czterobocznego po 7 tygodniach w zaleŜności od składu 

poŜywki (%) 
PoŜywka podstawowa; stęŜenie 

(mg.dm-3) auksyny 
Ukorzenione mikrosadzonki 

 (%) 

½ MS; 1,0 IAA           39,1 a 
½ MS; 0,5 IAA           15,6 b 
½ MS; 0,1 IBA             0,0 c 

½ MS/B5; 1,0 IAA           25,0 ab 
½ MS/B5; 0,5 IAA           32,9 a 
½ MS/B5; 0,1 IBA             0,0 c 

           Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
              Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 48=100% 
 

W drugim etapie doświadczenia stwierdzono, Ŝe dwa rodzaje zastosowanych eksplantatów znacznie róŜniły się pod 
względem zdolności do regeneracji korzeni. Wierzchołki pędów przybyszowych, podobnie jak w poprzednich 
doświadczeniach, ukorzeniały się bardzo słabo. W przypadku dziurawca czterobocznego decydująca okazała się 
wielkość eksplantatów wykładanych na poŜywki do ukorzeniania. Jedynie wykorzystanie całych zregenerowanych 
pędów, a nie tylko ich wierzchołków, pozwoliło na uzyskanie regeneracji korzeni u 80% mikrosadzonek tego 
gatunku (fot. 4A i B). Nie stwierdzono istotnego wpływu auksyn na procent ukorzenionych mikrosadzonek, chociaŜ 
zaobserwowano, Ŝe pędy początkowo najszybciej wytwarzały korzenie na poŜywce z dodatkiem 1,0 mg·dm-3 IAA  
i 0,01 mg·dm-3 IBA (tabela 13). Zregenerowane korzenie rozrastały się intensywnie, a mikrosadzonki nie 
obumierały. 

 

Tabela 13. Ukorzenianie mikrosadzonek dziurawca czterobocznego po 7 tygodniach w zaleŜności od rodzaju  
i stęŜenia auksyn oraz wielkości eksplantatu  

% ukorzenionych sadzonek w kolejnych dniach od pasaŜu 
StęŜenie auksyn w 

poŜywce 
Rodzaj eksplantatu do 

ukorzeniania 14 21 28 35 42 49 
pędy   6,3 28,1 40,6 50,0 68,8 81,3 1.0 IAA, 

wierzchołki pędów   3,2   6,3   6,3   6,3   6,3   6,3 
pędy 15,6 21,9 37,5 43,8 56,3 78,1 1.0 IAA, 

0.01 NAA wierzchołki pędów   6,3   6,3 18,8 18,8 18,8 18,8 
pędy 18,8  43,8 43,8 56,3 62,5 78,1 

1.0 IAA, 
0.01 IBA wierzchołki pędów   3,2 3,2 3,2 18,8 18,8 18,8 

 

 - termin, w którym liczebność ukorzenionych sadzonek osiągnęła/przekroczyła 50%; 

Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 48=100% 
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A – mikrosadzonki z wierzchołków pędów              B – mikrosadzonki z całych pędów przybyszowych 
Fot. 4. Ukorzenianie mikrosadzonek dziurawca czterobocznego (7 tygodni na poŜywce z 1 mg.dm-3 IAA) 
 
 

d. Porównanie ukorzeniania mikrosadzonek otrzymanych z regeneracji jedno- i dwuetapowej z eksplantatów 
korzeniowych  
Stwierdzono, Ŝe najszybciej ukorzeniały się eksplantaty z wierzchołków pędów otrzymanych z dwuetapowej 
regeneracji (wykres 4). Szybkość ukorzeniania eksplantatów węzłowych otrzymanych tą samą metodą zaleŜała od 
stęŜenia IAA w poŜywce. Na poŜywkach z dodatkiem 1.0 mg.dm-3 IAA ukorzenianie obu rodzajów eksplantatów 
było zbliŜone, podczas gdy na poŜywkach z niŜszą zawartością oraz bez dodatku auksyny fragmenty węzłowe 
pędów ukorzeniały się później niŜ wierzchołkowe. Eksplantaty wierzchołkowe otrzymane w drodze jednoetapowej 
regeneracji ukorzeniały się najpóźniej. Zaznaczył się w ich przypadku wpływ poŜywki podstawowej i stęŜenia IAA. 
Na poŜywce ½ MS/B5 bez dodatku auksyny mikrosadzonki ukorzeniały się lepiej niŜ na ½ MS, na której  
ukorzenianie eksplantatów nie osiągnąło 50% w ciągu 4 tygodni obserwacji. 
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Eksplantaty węzłowe z regeneracji dwuetapowej
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1/2 MS bez IAA

1/2 MS 0,5 mg dm-3 IAA

1/2 MS 1,0 mg dm-3 IAA

1/2 MS/B5 bez IAA

1/2 MS/B5 0,5 mg dm-3 IAA

1/2 MS/B5 1,0 mg dm-3 IAA

 
Wykres 4. Dynamika ukorzeniania mikrosadzonek dziurawca zwyczajnego populacji nr 25 uzyskanych  

z regeneracji jedno- i dwuetapowej z eksplantatów korzeniowych 
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Procent ukorzenionych mikrosadzonek oraz liczba korzeni wytworzonych przez mikrosadzonkę zaleŜały od 
poŜywki uŜytej do ukorzeniania i rodzaju eksplantatu (tabela 14 i 15). Najwięcej ukorzenionych mikrosadzonek 
otrzymano na poŜywkach z 1,0 mg.dm-3 IAA, najmniej na poŜywkach bez dodatku auksyny i tylko w tym 
przypadku zaznaczyły się róŜnice dotyczące poŜywki podstawowej – na poŜywce ½ MS/B5 ukorzeniło się więcej 
mikrosadzonek niŜ na ½ MS. Prawie wszystkie wierzchołkowe fragmenty pędów zregenerowanych w dwóch 
etapach wytworzyły korzenie. Nieco gorzej ukorzeniały się fragmenty węzłowe, a najmniej ukorzenionych 
mikrosadzonek uzyskano z wierzchołków pędów otrzymanych w wyniku regeneracji jednoetapowej. Wierzchołki 
pędów zregenerowanych w dwóch etapach ukorzeniały się w blisko 100% niezaleŜnie od poŜywki, podczas gdy 
pozostałe eksplantaty ukorzeniały się lepiej na poŜywkach z wyŜszą zawartością IAA. Wierzchołki pędów z 
dwuetapowej regeneracji wytworzyły takŜe więcej korzeni od pozostałych eksplantatów. 
Na uwagę zasługuje uzyskanie w prezentowanej pracy wysokiej efektywności ukorzeniania fragmentów węzłowych 
pędu dziurawca zwyczajnego, co daje moŜliwość zwiększenia współczynnika rozmnaŜania przez dzielenie 
zregenerowanych pędów na fragmenty węzłowe i ukorzenianie tak otrzymanych mikrosadzonek. 

 

Tabela 14. Ukorzenianie mikrosadzonek dziurawca zwyczajnego populacji nr 25 otrzymanych z regeneracji jedno-  
i dwuetapowej po 4 tygodniach (%). 

Rodzaj eksplantatu 

PoŜywka podstawowa, 
zawartość IAA (mg.dm-3) 

Wierzchołek  
pędu z jednoetapowej 

regeneracji 

Wierzchołek pędu  
z dwuetapowej 

regeneracji 

Fragment węzłowy pędu  
z dwuetapowej 

regeneracji 

Średnia dla 
poŜywki 

½ MS, bez IAA 48,3 d        100,0 a   62,8 cd 70,7 c 
½ MS/B5, bez IAA 68,8 c    96,9 ab 93,7 b 86,5 b 

½ MS, 0,5 IAA   56,3 cd        100,0 a   87,5 bc 81,3 b 
½ MS/B5, 0,5 IAA 75,1 c        100,0 a   96,9 ab 90,7 a 

½ MS, 1,0 IAA 71,9 c        100,0 a          100,0 a 90,4 a 
½ MS/B5, 1,0 IAA 71,9 c        100,0 a          100,0 a 90,4 a 

Średnia dla eksplantatu 64,3 c 99,0 a 91,1 b - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
Liczba eksplantatów w kombinacji doświadczalnej 48=100% 
 
 

Tabela 15. Liczba korzeni zregenerowanych przez mikrosadzonki dziurawca zwyczajnego populacji nr 25 
otrzymane z regeneracji jedno- i dwuetapowej po 4 tygodniach ukorzeniania  

Rodzaj eksplantatu 
PoŜywka podstawowa, 

zawartość IAA (mg.dm-3) 
Wierzchołek  

pędu z jednoetapowej 
regeneracji 

Wierzchołek pędu  
z dwuetapowej 

regeneracji 

Fragment węzłowy 
pędu z dwuetapowej 

regeneracji 

Średnia dla 
poŜywki 

½ MS, bez IAA 0,7 f    3,4 cd 1,1 f  1,7 d 
½ MS/B5, bez IAA 1,2 f     3,2 cde   1,7 ef   2,0 cd 

½ MS, 0,5 IAA  1,5ef   3,5 cd   2,7 de 2,6 c 
½ MS/B5, 0,5 IAA   2,8 de 4,7 b 3,8 c 3,8 b 

½ MS, 1,0 IAA   2,9 de   5,2 ab   5,4 ab 4,5 a 
½ MS/B5, 1,0 IAA 2,5 e 5,9 a 4,9 b   4,4 ab 

Średnia dla eksplantatu 1,9 c 4,3 a 3,3 b - 
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
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2. Porównanie plonowania i jakości surowca uzyskanego z roślin rozmnaŜanych  
w kulturach in vitro i generatywnie  
 
 

 

Ocena plonowania 
 
Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, Ŝe plon ziela dziurawca zwyczajnego zaleŜał od sposobu zakładania plantacji. 
Przy wykorzystaniu sadzonek pochodzących z kultur in vitro plon ten był podobny jak w przypadku uŜycia rozsady, 
lecz wyraźnie wyŜszy niŜ przy wysiewie nasion wprost do gruntu. ZaleŜności takie obserwowano zarówno  
w pierwszym, jak i drugim roku wegetacji roślin (tabele 16-19). Na wyŜsze plony dziurawca w drugim roku uprawy 
juŜ wcześniej wielokrotnie zwracano uwagę (Załęcki 1996, Seidler-ŁoŜykowska i in. 1999). W dotychczasowych 
badaniach stwierdzono, Ŝe optymalnym terminem zbioru ziela dziurawca jest pełnia kwitnienia roślin (Załęcki 1996, 
Büter i in. 1998, Kordana i Kordana 1999, Seidler-ŁoŜykowska i in. 1999, Pluhár i Bernáth 2002, Poutaraud  
i Girardin 2004, Gruszczyk i Kiełtyka 2005). W badaniach przeprowadzonych w tej pracy najwyŜsze plony ziela  

w przypadku wszystkich sposobów zakładania plantacji uzyskiwano w pierwszym i drugim roku wegetacji w fazie 
pełni kwitnienia roślin.  

 

Tabela 16. Plon świeŜego ziela roślin w pierwszym roku wegetacji (kg·m-2) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’   Średnia 

Faza wegetatywna 0,26 0,29 0,38 0,31 c 
Początek kwitnienia 0,40 0,50 0,68 0,53 c Siew 

Pełnia kwitnienia 0,62 0,80 0,97   0,80 bc 
Faza wegetatywna 0,38 0,50 0,61 0,50 c 
Początek kwitnienia 1,45 1,39 1,52 1,45 b Rozsada 

Pełnia kwitnienia 1,99 1,60 2,00 1,86 a 
Faza wegetatywna 0,42 0,41 0,54 0,46 c 
Początek kwitnienia 1,40 1,50 1,25 1,38 b Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 1,81 1,69 1,61   1,70 ab 
Faza wegetatywna 0,35 0,40 0,51 0,42 c 
Początek kwitnienia 1,08 1,13 1,15 1,12 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia 1,39 1,37 1,52 1,42 a 
Siew   0,43 c   0,53 c   0,68 c 0,55 b 
Rozsada     1,19 ab    1,16 ab   1,46 a 1,27 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro     1,21 ab    1,20 ab   1,04 b 1,15 a 
Średnia dla populacji   0,94 a   0,97 a   1,06 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

Tabela 17. Plon świeŜego ziela roślin w drugim roku wegetacji (kg·m-2) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ Średnia 

Faza wegetatywna 1,64 1,80 1,78 1,74 
Początek kwitnienia 2,76 2,85 2,80 2,81 Siew 

Pełnia kwitnienia 3,45 3,20 3,99 3,55 
Faza wegetatywna 2,53 2,50 2,55 2,53 
Początek kwitnienia 3,05 3,11 3,74 3,30 Rozsada 

Pełnia kwitnienia 3,50 3,45 4,42 3,79 
Faza wegetatywna 2,62 2,32 2,40 2,45 
Początek kwitnienia 3,19 3,32 3,87 3,46 Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 3,78 3,72 4,65 4,05 
Faza wegetatywna   2,26 c   2,21 c  2,24 c   2,24 c 
Początek kwitnienia   3,00 c     3,09 bc    3,47 bc   3,19 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia   3,58 b     3,46 bc  4,35 a   3,79 a 
Siew 2,62 2,62 2,86   2,70 b 
Rozsada 3,03 3,02 3,57   3,21 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro 3,19 3,12 3,64   3,32 a 
Średnia dla populacji    2,95 b   2,92 b    3,36 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 

 
 
 
Tabela 18. Plon powietrznie suchego ziela w roślin pierwszym roku wegetacji (kg·m-2) 

H. perforatum Sposób zakładania 
plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 

Średnia 

Faza wegetatywna 0,08 0,09 0,11 0,09 c 
Początek kwitnienia 0,13 0,16 0,22 0,17 c Siew 

Pełnia kwitnienia 0,24 0,27 0,31   0,27 bc 
Faza wegetatywna 0,12 0,16 0,20 0,16 c 
Początek kwitnienia 0,45 0,43 0,37 0,42 b Rozsada 

Pełnia kwitnienia 0,53 0,50 0,59 0,54 a 
Faza wegetatywna 0,13 0,14 0,17 0,14 c 
Początek kwitnienia 0,35 0,39 0,34   0,36 bc Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 0,49 0,46 0,48   0,48 ab 
Faza wegetatywna 0,11 0,13 0,16 0,13 c 
Początek kwitnienia 0,31 0,33 0,31 0,32 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia 0,42 0,41 0,46 0,43 a 
Siew 0,15 0,17 0,21 0,18 c 
Rozsada 0,37 0,36 0,39 0,37 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro 0,32 0,33 0,33 0,33 b 
Średnia dla populacji    0,28 a    0,29 a    0,31 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
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Tabela 19. Plon powietrznie suchego ziela w drugim roku wegetacji (kg·m-2) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ Średnia 

Faza wegetatywna 0,44 0,46 0,49 0,46 
Początek kwitnienia 0,76 0,90 0,78 0,81 Siew 

Pełnia kwitnienia 1,03 1,06 1,25 1,11 
Faza wegetatywna 0,71 0,75 0,69 0,71 
Początek kwitnienia 0,93 1,00 1,20 1,04 Rozsada 

Pełnia kwitnienia 1,14 1,23 1,50 1,29 
Faza wegetatywna 0,76 0,65 0,65 0,68 
Początek kwitnienia 1,02 1.01 1,18 1,07 Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 1,25 1,16 1,48 1,29 
Faza wegetatywna 0,64 0,62 0,61   0,62 c 
Początek kwitnienia 0,90 0,97 1,05   0,97 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia 1,14 1,15 1,41   1,23 a 
Siew 0,74 0,81 0,84   0,80 b 
Rozsada 0,93 0,99 1,13   1,02 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z  in vitro 1,01 0,93 1,10   1,02 a 
Średnia dla populacji    0,89 b    0,91 b    1,02 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 

 
Ocena chemiczna 
 
Z a w a r t o ś ć   h y p e r y c y n 
 

Wyniki wcześniejszych badań dotyczących zawartości substancji biologicznie czynnych w zielu dziurawca 
wskazują, Ŝe zaleŜy ona od wielu czynników, między innymi genetycznych oraz fazy rozwojowej roślin  
w momencie przeprowadzania zbioru surowca (Brunarska i in. 1984, Mártonfi i Repčák 1994, Kordana i Załęcki 
1996, Seidler-ŁoŜykowska i Dąbrowska 1996, Seidler-ŁoŜykowska i in. 1999, Pluhár i Bernáth 2002, Poutaraud  
i Girardin 2004). Podobne wyniki uzyskano w tej pracy. Zawartość hyperycyny i pseudohyperycyny w zielu 
wzrastała wraz z rozwojem ontogenetycznym roślin i niezaleŜnie od roku wegetacji, najwięcej tych związków 
oznaczono w zielu zbieranym w fazie pełni kwitnienia roślin. (tabela 20 i 21). Zawartość hyperycyn w zielu 
zebranym z plantacji załoŜonej z sadzonek in vitro była podobna jak w surowcu uzyskanym z roślin rozmnaŜanych 
generatywnie, a w pierwszym roku wegetacji była nieco wyŜsza. Ponadto nie stwierdzono róŜnic pomiędzy 
badanymi populacjami dziurawca pod względem zawartości hyperycyny i pseudohyperycyny w zielu.  
 
Tabela 20. Zawartość hyperycyn w zielu roślin w pierwszym roku wegetacji (%) 

H. perforatum Sposób zakładania 
plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ Średnia 

Faza wegetatywna 0,009 0,010 0,006 0,008 c 
Początek kwitnienia 0,018 0,020 0,010   0,016 bc Siew 

Pełnia kwitnienia 0,033 0,033 0,015 0,027 b 
Faza wegetatywna 0,006 0,005 0,008 0,006 c 
Początek kwitnienia 0,009 0,010 0,010 0,010 c Rozsada 

Pełnia kwitnienia 0,015 0,010 0,034   0,020 bc 
Faza wegetatywna 0,008 0,011 0,010 0,010 c 
Początek kwitnienia 0,015 0,020 0,014  0,016 bc Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 0,026 0,037 0,037 0,033 a 
Faza wegetatywna  0,007 c   0,009 c    0,008 c 0,008 c 
Początek kwitnienia    0,014 bc   0,016 b     0,011 bc 0,014 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia  0,025 a   0,027 a   0,029 a 0,027 a 
Siew 0,02 b     0,021 ab   0,010 c 0.017 b 
Rozsada   0,010 c   0,008 c   0,017 b 0.012 c Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro   0,016 b   0,023 a     0,020 ab 0.020 a 
Średnia dla populacji    0.015 a    0,017 a   0,020 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich i współdziałań nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
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Tabela 21. Zawartość hyperycyn w zielu  roślin w drugim roku wegetacji (%) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji 
Termin zbioru 

Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ Średnia 

Faza wegetatywna 0,012 0,012 0,010  0,011 c 
Początek kwitnienia 0,064 0,052 0,028  0,048 b Siew 

Pełnia kwitnienia 0,062 0,084 0,087  0,078 a 
Faza wegetatywna 0,012 0,016 0,016  0,015 c 
Początek kwitnienia 0,020 0,024 0,032  0,025 c Rozsada 

Pełnia kwitnienia 0,050 0,026 0,046  0,041 b 
Faza wegetatywna 0,013 0,012 0,020  0,015 c 
Początek kwitnienia 0,034 0,027 0,028    0,030 bc Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 0,056 0,037 0,083    0,059 ab 
Faza wegetatywna   0,012 c   0,013 c   0,015 c 0,014 c 
Początek kwitnienia     0,039 bc       0,0342 bc   0,029 c 0,034 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia   0,056 b  0,049 b   0,072 a 0,059 a 
Siew     0,046ab  0,049 a    0,042 ab 0.046 a 
Rozsada   0,027 c  0,022 c    0,031 bc 0.027 c Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z  in vitro     0,035 bc  0,025 c    0,044 ab 0.035 b 
Średnia dla populacji   0.036 a  0,032 a   0,039 a - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w tabelach w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 

Z a w a r t o ś ć   f l a w o n o i d ó w 
 

Ogólna zawartość związków flawonoidowych w zielu nie zaleŜała od rodzaju materiału roślinnego wykorzystanego 
do zakładania plantacji. Była ona najwyŜsza, gdy zbiór przeprowadzono na początku kwitnienia roślin (ok. 2%) 
(tabele 22 i 23). Podobne wyniki uzyskali wcześniej Brunarska i in. (1984), Brantner i in. (1994), Bomme (1997) 
oraz Seidler-ŁoŜykowska i in. (1999). Obserwowano róŜnice w zawartości tych związków w roślinach 
porównywanych populacji dziurawca. Rośliny populacji nr 25 wyróŜniały się szczególnie wysoką ich zawartością w 
obu latach wegetacji w porównaniu z roślinami populacji nr 31 i odmiany ‘Topaz’.  
 
 
Tabela 22. Zawartość flawonoidów (w przeliczeniu na hyperozyd) w zielu roślin w pierwszym roku wegetacji (%) 

H. perforatum Sposób zakładania 
plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ Średnia 

Faza wegetatywna 1,15 1,16 1,02 1,11 
Początek kwitnienia 2,07 1,93 1,74 1,91 Siew 

Pełnia kwitnienia 1,68 1,54 1,74 1,65 
Faza wegetatywna 1,41 1,30 1,30 1,33 
Początek kwitnienia 2,13 1,53 2,38 2,01 Rozsada 

Pełnia kwitnienia 1,25 1,22 1,99 1,48 
Faza wegetatywna 1,43 1,17 1,01 1,20 
Początek kwitnienia 2,37 1,51 1,51 1,79 Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 1,93 1,20 1,29 1,47 
Faza wegetatywna 1,33 1,21 1,11    1,22 c 
Początek kwitnienia 2,19 1,65 1,87    1,91 a Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia 1,62 1,32 1,67    1,54 b 
Siew     1,63 ab     1,54 ab     1,50 ab    1,56 a 
Rozsada     1,60 ab   1,35 b   1,89 a    1,61 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro   1,91 a   1,29 b    1,27 b    1,49 a 
Średnia dla populacji   1,71 a   1,39 b      1,55 ab - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
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Tabela 23. Zawartość flawonoidów (w przeliczeniu na hyperozyd) w zielu roślin w drugim roku wegetacji (%) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji Termin zbioru Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 
Średnia 

Faza wegetatywna  0,91 0,39 1,15 0,81 c 
Początek kwitnienia  3,09 1,60 2,05 2,25 a Siew 

Pełnia kwitnienia  2.28 1,16 1,86   1,77 bc 
Faza wegetatywna  1,26 1,37 1,41 1,34 c 
Początek kwitnienia  2,38 1,51 1,90   1,93 ab Rozsada 

Pełnia kwitnienia  2,47 1,16 1,87   1,83 ab 
Faza wegetatywna  1,43 0,61 1,48 1,18 c 
Początek kwitnienia  2,41 1,37 2,04   1,94 ab Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia  1,93 1,08 1,62  1,54 bc 
Faza wegetatywna    1,20 c    0,79 c    1,34 c 1,11 c 
Początek kwitnienia    2,63 a     1,49 bc      1,99 bc 2,04 a Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia      2,23 ab   1,13 c      1,79 bc 1,72 b 
Siew 2,09 1,05 1,68 1,61 a 
Rozsada 2,03 1,35 1,73 1,70 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z  in vitro 1,92 1,02 1.71 1,55 a 
Średnia dla populacji   2,02 a   1,14 c   1,71 b - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 

 

Stwierdzono takŜe pewne róŜnice w składzie związków flawonoidowych. Przeprowadzona analiza 
chromatograficzna wykazała, Ŝe we wszystkich ocenianych surowcach w największych ilościach występowała 
rutyna, a najwięcej tego związku oznaczono w zielu roślin populacji nr31 (tabela 24). 

 

Tabela 24. Zawartość zidentyfikowanych związków flawonoidowych w zielu roślinach w pierwszym roku 
wegetacji (%) 

H. petrforatum Zawartość związków 
flawonoidowych 

(%) 

Sposób zakładania 
plantacji Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 

Średnia 

Siew 1,11 1,20 0,75 1,02 
Rozsada 0,77 0,93 0,76 0,81 

Sadzonki z in vitro 0,80 1,33 0,76 0,96 
Rutyna 

Średnia 0,90 1,15 0,76 0,93 
Siew 0,38 0,40 0,51 0,43 

Rozsada 0,37 0,37 0,59 0,44 
Sadzonki in vitro 0,31 0,41 0,60 0,44 

Hyperozyd 
 

Średnia 0,35 0,40 0,57 0,44 
Siew 0,42 0,35 0,48 0,42 

Rozsada 0,38 0,29 0,58 0,42 
Sadzonki z in vitro 0,58 0,45 0,53 0,52 

Izokwercetyna 

Średnia 0,46 0,36 0,53 0,45 
Siew 0,24 0,21 0,21 0,22 

Rozsada 0,21 0,22 0,23 0,22 
Sadzonki z in vitro 0,26 0,23 0,24 0,24 

7-glukozyd luteoliny 

Średnia 0,24 0,22 0,24 0,23 
Siew 0,12 0,05 0,09 0,08 

Rozsada 0,10 0,06 0,11 0,09 
Sadzonki z in vitro 0,07 0,09 0,12 0,09 

Kwercytryna 

Średnia 0,09 0,07 0,10 0,09 
Siew 0,12 0,05 0,09 0,09 

Rozsada 0,10 0,06 0,11 0,09 
Sadzonki in vitro 0,09 0,06 0,14 0,09 

Kwercetyna 

Średnia 0,10 0,06 0,11 0,09 
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Z a w a r t o ś ć   k w a s ó w   p o l i f e n o l o w y c h  
 

Zawartość kwasów polifenolowych w zielu dziurawca zwyczajnego nie była dotychczas przedmiotem wielu badań 
(Maggi i in. 2004, Wojdyło i in. 2007). W niniejszej pracy zarówno w pierwszym jak i drugim roku uprawy ogólna 
zawartość kwasów polifenolowych w zielu pochodzącym z plantacji zakładanej z sadzonek in vitro i z rozsady była 
wyŜsza niŜ w zielu zebranym z roślin otrzymanych z siewu nasion wprost do gruntu. NiezaleŜnie od sposobu 
zakładania plantacji najwięcej tych związków zawierało ziele zebrane w czasie pełni kwitnienia roślin (tabele 25  
i 26). W drugim roku wegetacji najwyŜszą zawartość kwasów polifenolowych stwierdzono w zielu roślin 
uzyskanych z rozsady (tabela 26). W pierwszym roku wegetacji rośliny populacji nr 25 przewyŜszały pod względem 
zawartości kwasów polifenolowych rośliny odmiany „Topaz” i populacji nr 31, natomiast w drugim roku najwyŜszą 
zawartością tych związków wyróŜniało się ziele roślin populacji nr 31. 
 
 
Tabela 25. Zawartość kwasów polifenolowych w zielu roślin w pierwszym roku wegetacji (%) 

H. perforatum Sposób zakładania 
plantacji 

Termin zbioru 
Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 

Średnia 

Faza wegetatywna 1,06 1,13 0,75 0,98 c 
Początek kwitnienia 1,94 1,38 1,19  1,50 bc Siew 

Pełnia kwitnienia 1,69 1,34 1,25  1,43 bc 
Faza wegetatywna 1,75 1,44 1,88  1,69 bc 
Początek kwitnienia 2,00 2,04 2,06 2,03 b Rozsada 

Pełnia kwitnienia 3,70 3,35 2,95 3,33 a 
Faza wegetatywna 1,39 1,33 1,24 1,27 c 
Początek kwitnienia 2,00 2,46 1,51 1,99 b Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 3,50 3,20 2,90 3,20 a 
Faza wegetatywna 1,40 1,30 1,24 1,31 c 
Początek kwitnienia 1,99 1,96 1,59 1,85 b Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia 2,96 2,63 2,37 2,65 a 
Siew 1,56 1,28 1,06 1,30 b 
Rozsada 2,48 2,28 2,30 2,35 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro 2,30 2,33 1,84 2,16 a 
Średnia dla populacji    2.12 a     1,96 ab    1,73 b - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
 
 

Tabela 26. Zawartość kwasów polifenolowych w zielu roślin w drugim roku wegetacji (%) 
H. perforatum Sposób zakładania 

plantacji 
Termin zbioru 

Populacja nr 25 Populacja nr 31 Odmiana  ‘Topaz’ 
Średnia 

Faza wegetatywna 0,88 1,98 0,75 1,20 c 
Początek kwitnienia 1,00 2,15 1,75   1,63 bc Siew 

Pełnia kwitnienia 1,25 2,70 1,71 1,89 b 
Faza wegetatywna 1,06 1,25 1,23 1,18 c 
Początek kwitnienia 2,63 2,13 2,38   2,38 ab Rozsada 

Pełnia kwitnienia 2,63 1,88 2,88 2,46 a 
Faza wegetatywna 1,96 1,48 0,88   1,44 bc 
Początek kwitnienia 1,48 2,79 1,89 2,05 b Sadzonki  

z in vitro 
Pełnia kwitnienia 1,68 2,19 2,20 2,02 b 
Faza wegetatywna      1,30 bc     1,57 bc   0,95c 1,27 b 
Początek kwitnienia   1,70 b   2,36 a    2,01 ab 2,02 a Średnia  

dla terminu zbioru 
Pełnia kwitnienia   1,85 b   2,26 a   2,26 a 2,12 a 
Siew   1,04 c   2,28 a     1,40 bc 1,57 c 
Rozsada   2,11 a   1,75 b   2,16 a 2,01 a Średnia  

dla sposobu 
zakładania Sadzonki z in vitro   1,71 b   2,15 a  1,66 c 1,84 b 
Średnia dla populacji   1.61 b   2,06 a  1,74 b - 

Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie poszczególnych średnich nie róŜnią się istotnie na poziomie α=0,05 
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W wyniku analizy chromatograficznej frakcje kwasów polifenolowych rozdzielono średnio na ok. 30 składników,  
z czego zidentyfikowano 21 związków. (27 i 28). Wyniki analizy chromatograficznej (GC) nie wskazują na 
występowanie zaleŜności pomiędzy sposobem zakładania plantacji a składem tej grupy związków w surowcu.  
W analizowanym zielu dominował kwas p-hydroksybenzoesowy. W zaleŜności od roku wegetacji w większych 
ilościach występowały takŜe kwasy: p-kumarowy, β-rezorcylowy, α-rezorcylowy i benzoesowy. Udział kwasu  
p-hydroksybenzoesowego wynosił od 11,33% (rośliny jednoroczne, siew, frakcja alkaliczna) do 50,13% (rośliny 
dwuletnie, sadzonki in vitro, frakcja kwaśna). W obu latach wegetacji udział tego związku we frakcji wolnych 
kwasów fenolowych był podobny, natomiast we frakcji kwaśnej i alkalicznej znacznie więcej było go w zielu roślin 
w drugim roku wegetacji niŜ w pierwszym. We wszystkich próbkach surowca zidentyfikowano katechinę.  
W pierwszym roku wegetacji roślin udział tego związku w badanych frakcjach kwasów polifenolowych był wyŜszy 
niŜ w drugim roku i wynosił odpowiednio 19,49% i 11,82%. 
Na podstawie przeprowadzonych badań polowych moŜna stwierdzić, Ŝe populacje dziurawca zwyczajnego 
oznaczone nr 25 i 31 ustępowały pod względem plonu ziela odmianie ‘Topaz’, jednakŜe pozyskiwany z nich 
surowiec charakteryzował się wysoką zawartością związków biologicznie czynnych. W przypadku hyperycyny  
i psedohyperycyny ziele obu badanych populacji dorównywało wzorcowej odmianie ’Topaz’, a pod względem 
ogólnej zawartości flawonoidów i polifenolokwasów wyraźnie ją przewyŜszało. 
 
Tabela 27. Udział zidentyfikowanych związków we frakcjach kwasów fenolowych wyodrębnionych z ziela roślin  

w pierwszym roku wegetacji zbieranych w pełni kwitnienia (średnie z trzech populacji) (%) 
Frakcja kwasów fenolowych (%) 

wolne po hydrolizie alkalicznej po hydrolizie kwaśnej 

Składnik Siew Rozsada 
Sadzonki  
z in vitro 

Siew Rozsada 
Sadzonki  
z in vitro 

Siew Rozsada 
Sadzonki  
z in vitro 

kwas benzoesowy  3,79  2,04  3,36  0,40 -  0,39  0,08  0,33  0,34 
kwas salicylowy  1,11  1,11  1,13       
kwas  
m-hydroksybenzoesowy  0,29  0,29  0,24  0,14  0,20  0,22 - - - 

kwas cynamonowy  0,62  0,28  0,63 - - - - - - 
kwas  
p- hydroksybenzoesowy 15,58 15,19 15,66 11,33 12,51 12,31 25,72 27,57 28,01 

kwas pyrokatechowy  1,02  0,69  0,93 - - - - - - 
kwas γγγγ rezorcylowy  0,34  0,34  0,35  1,37  1,03  1,50  0,32 -  0,31 
kwas wanilinowy  0,21  0,21  0,21 - - - - - - 
kwas gentyzowy  0,54  0,96  0,98  1,59  1,69  1,62 - - - 
kwas o-kumarowy  0,39  0,39  0,39 - - - - - - 
kwas αααα rezorcylowy  3,33  3,20  3,33 - - - - - - 
kwas ββββ rezorcylowy  1,54  1,68  1,60  0,32  0,36  0,38  1,22  1,52  1,50 
kwas syryngowy  1,31  1,33  1,34 - - - - - - 
kwas p-kumarowy  7,69  7,80  7,72  9,75 10,18 10,22  9,74 10,41 10,53 

kwas galusowy - - -  0,15  0,19  0,17 - - - 

kwas kawowy  0,54  0,59  0,61 - - - - - - 
kwas synapowy  0,61  0,65  0,65  0,26  0,26  0,24 - - - 
          
katechina 19,48 19,45 19,54 29,81 30,74 30,61 35,98 32,81 33,65 
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Tabela 28. Udział zidentyfikowanych związków we frakcjach kwasów fenolowych wyodrębnionych z ziela roślin  
w drugim roku wegetacji zbieranych w pełni kwitnienia (średnie z trzech populacji) (%) 

Frakcja kwasów fenolowych (%) 
wolne po hydrolizie alkalicznej po hydrolizie kwaśnej 

    Składnik 
Siew Rozsada 

Sadzonki z 
in vitro 

Siew Rozsada 
Sadzonki  
z in vitro 

Siew Rozsada 
Sadzonki 
 z in vitro 

kwas benzoesowy  1,99  2,62  2,50  0,46  0,15  0,40 - - - 
kwas chlorogenowy  0,95 -  1,00  0,14  0,32  0,33    
kwas salicylowy  0,86  1,11  0,96 -  0,32 - - - - 
kwas  
m-hydroksybenzoesowy -  2,86  2,90 - - -  0,20 -  0,12 

kwas cynamonowy -  0,07  0,05  2,22 -  1,12 - - - 
kwas  
o-hydroksyfenylooctowy  0,51  0,14  0,49 - - - - - - 

kwas p- 
hydroksybenzoesowy 13,62 16,19 15,20 41,22 40,07 40,50 51,14 49,22 50,13 

kwas pyrokatechowy  0,28  0,29  0,29  0,38  0,46  0,47 - - - 
kwas γγγγ  rezorcylowy  7,32  7,32  7,34 - - - - - - 
kwas gentyzowy  0,84  1,45  1,22  0,46  0,66  0,62  0,25 0,24  0,22 
 kwas o-kumarowy  0,34 - - - - - - - - 
kwas  
2-hydroksycynamonowy - - -  0,30 - -  0,50 -  0,41 

kwas αααα rezorcylowy  1,48 -  1,30 - - - - - - 
kwas ββββ rezorcylowy  8,44  6,89  9,22  3,91  1,71  2,28  2,59 1,67  3,12 
kwas protokatechowy - - -  0,26  0,46  0,52  0,15 - - 
kwas syryngowy  0,67  0,92 - - - - - - - 
kwas p-kumarowy  4,00  2,50 -  6,29  2,34  4,84  6,61 4,87  4,86 
kwas galusowy - - - -  0,24  0,23 - - - 
kwas kawowy -  0,53  0,52 - - - - - - 
kwas synapowy  0,15  0,37  0,35  0,47  0,45  0,48  0,47 0,26  0,36 

          
katechina 14,29  8,60 12,56 25,04 20,05 21,10 14,69 12,01 14,11 
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WNIOSKI 
 

1. Dziurawiec zwyczajny i czteroboczny rozmnaŜane w kulturach in vitro róŜniły się pod względem zdolności 
do regeneracji pędów przybyszowych. 

a) Dziurawiec zwyczajny charakteryzował się zarówno wyŜszą liczbą organogennych eksplantatów, 
jak i wyŜszym współczynnikiem rozmnaŜania w porównaniu z dziurawcem czterobocznym. 

b) W przypadku dziurawca zwyczajnego eksplantaty pobierane zarówno z pędów, jak i korzeni 
charakteryzowały się wysoką zdolnością do regeneracji, natomiast u dziurawca czterobocznego 
taką zdolnością charakteryzowały się tylko wierzchołki pędów. 

c) Do zapoczątkowania regeneracji pędów z eksplantatów korzeniowych dziurawca czterobocznego 
konieczne było zastosowanie egzogennej cytokininy, natomiast pędy przybyszowe dziurawca 
zwyczajnego powstawały na poŜywce bez dodatku regulatorów wzrostu. 

2. Zdolność do regeneracji pędów przybyszowych dziurawca zwyczajnego była wyraźnie wyŜsza, kiedy 
eksplantaty wierzchołkowe pobierane były z siewek w porównaniu z eksplantatami pobieranymi z roślin  
z matecznika in vitro lub z roślin rosnących w polu. 

3. Dziurawiec zwyczajny i czteroboczny róŜniły się takŜe pod względem zdolności do ukorzeniania 
uzyskanych pędów przybyszowych. Mikrosadzonki z wierzchołków pędów dziurawca zwyczajnego 
ukorzeniały się w 90-100%, natomiast w przypadku dziurawca czterobocznego zdolność do ukorzeniania 
się takich mikrosadzonek nie przekraczała 40%. 

4. Wysoką skutecznością odkaŜania eksplantatów inicjalnych pobieranych z roślin rosnących w warunkach 
polowych charakteryzował się podchloryn sodu zastosowany w postaci 10% roztworu preparatu 
handlowego ‘Domestos’. 

5. Sadzonki dziurawca zwyczajnego uzyskane w kulturach in vitro mogą stanowić alternatywne źródło 
jednorodnego genetycznie materiału rozmnoŜeniowego wykorzystywanego do zakładania upraw polowych 
tej rośliny. 

6. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku uprawy polowej plon ziela roślin uzyskanych z sadzonek  
in vitro i z rozsady był zbliŜony i wyŜszy niŜ z roślin otrzymanych z siewu nasion wprost do gruntu. 

7. Zawartość oznaczonych związków biologicznie aktywnych w zielu nie zaleŜała od rodzaju materiału 
rozmnoŜeniowego uŜytego do zakładania plantacji lecz od fazy rozwojowej roślin. NajwyŜszą zawartość 
hyperycyn i kwasów polifenolowych stwierdzono w zielu zebranym w fazie pełni kwitnienia, natomiast 
związków flawonoidowych -  na początku kwitnienia roślin. 

8. UŜyte w badaniach populacje dziurawca zwyczajnego (nr 25 i 31) charakteryzowały się wyŜszą niŜ 
odmiana ‘Topaz’ zawartością związków biologicznie czynnych.  
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