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Apariţia lăstarilor, ce are loc din mai multe zone meristematice,

conduce la formarea unor rozete a câte 3-9 lăstari. Pe parcursul a

câtorva subcultivări se constată creşterea lor. Lăstarii formaţi sunt

lipsiţi de rădăcini, astfel apare necesitatea utilizării unui mediu de

înrădăcinare. Întrucât mulţi autori susţin că mediul cel mai favorabil

pentru inducerea rizogenezei pentru Lycium este mediul MS, s-a

recurs la testarea lui. Astfel, suplinin la mediul MS cu fitohormonii

BAP şi β-indolilacetic (AIA), s-a obţinut procesul de formare a

rădăcinilor. În scopul aclimatizării neoplantulelor în condiţii ex

vitro, preventiv a fost pregătit un substrat format din perlit şi nisip

steril (2:1) şi umezit.

Concluzii

1. Mediul favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea in vitro la goji

este mediul MS suplinit cu componenţa hormonală BAP+2,4D.

2. Prezenţa BAP în mediul de cultură în cantitate de 1 mg/l

determină formarea calusului la toate tipurile de explant.

3. Producţie majoră de masă calusară s-a realizat la peţiol şi mai

mică la limbul foliar.

4. Calitatea calusului se poate aprecia după consistenţă şi culoare.

Calusul consistent de culoare verde intens are o viteză de creştere şi

un potenţial organogenetic mai sporit.

5. Procesul de organogeneză depinde de cantitatea de calus produs

în sens negativ, şi anume: în cazul producţiei reduse de calus

frecvenţa organogenezei este mai sporită, şi invers.
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Materiale şi metode. Lucrările au fost iniţiate şi efectuate la

Grădina Botanică Naţională (Institut) în Laboratorul de

Embriologie şi Biotehnologie. Drept obiect de studiu a servit

cultivarul Ning Xia N1. Protocolul de sterilizare pentru goji include

următoarele etape: menţinerea sub jet de apă şi spălarea cu apă

curentă; dezinfectarea prealabilă cu soluţie slabă de KMnO4 timp

de 10-15 min.; imersarea în diacid de 0,1% timp de 7 min. cu

agitare continuă, la care s-a adăugat o cantitate neînsemnată de

detergent – Tween 20; după fiecare procedură s-a recurs la trei

spălări succesive cu apă distilată sterilă.

Variantele propuse iniţial au fost cultivate pe un mediu

calogenetic MS (Murashige & Skoog, 1962), la care s-a suplinit cu

BAP (6-benzilaminopurina) şi ANA (η-acidnaftil acetic).Calusul

obţinut a fost apoi cultivat pe aceleaşi medii, modificându-se doar

concentraţiile fitohormonilor. Durata unei subculturi a fost de 30

zile, în camera de creştere la o temperatură de 24±1°C, la o

intensitate luminoasă de 2000 de lucşi şi o fotoperioadă de 16 ore

lumină şi 8 ore întuneric.

Rezultate şi discuţii. Cercetările iniţiale efectuate în vederea

determinării influenţei mediului de cultură, precum şi a

regulatorilor de creştere asupra procesului de regenerare in vitro

a vitroplantulelor au avut drept scop inducerea calusului la toate

tipurile de explante prelevate de la specia Lycium barbarum L.

Testarea mediului a arătat ca: MS (Murashige & Skoog, 1962),a 

condus la determinarea substratului nutritiv optim pentru 

inducerea calusogenezei, mai apoi derularea proceselor 

morfogenetice la nivel de calus şi, în cele din urmă, la obţinerea 

neoplantulelor. Unul dintre multiplii factori, care au determinat 

succesul regenerării vitroplantulelor, a constituit stabilirea 

raportului corespunzător de auxină: citochinină în mediul de 

cultură. Utilizarea BAP (6-benzilaminopurina) ca citochinine şi 

ANA (η-acid naftilacetic), AIA (acid indolilacetic) ca auxine la 

o anumită fază de creştere având o concentraţie şi combinaţie 

stabilită a contribuit la creşterea şi dezvoltarea fitoinoculilor.

Introducere. Potrivit datelor statistice, cultivarea

arbustului fructifer de goji a luat o amploare deosebită în ultimii

ani la nivel global pe fonul unei cereri de creştere rapidă faţă de

fructele goji, şi produsele dietice derivate din acestea.

Lărgirea lotului de arbuşti fructiferi poate fi realizată prin

introducerea unor noi culturi, cum ar fi goji – Lycium barbarum.

Pentru depăşirea problemelor apărute în ce priveşte înmulţirea

clasică a Lycium barbarum, o serie de autori au pus la punct

diferite tehnici de micropropagare in vitro [1-3].

Micropropagarea in vitro la Lycium brbarum L.

Inducerea procesului de calusogeneză după 20 de zile


