
Kierunek: Genetyka i Biologia Eksperymentalna,  I rok (studia I stopnia), semestr II 

Przedmiot: Kultury in vitro roślin  

 
Wykłady, poniedziałek 8.00-10.00 (1,5h zeg= 2h lekcyjne); 7x2h lekc +1h leck ( w8)= 15h lekcyjnych 

 data Tematyka Prowadzący 

1  17.02 Wstęp – historia biotechnologii, podstawowe terminy i sprzęt 
J.Rojek/A. 
Eckstein 

2  24.02 Warunki hodowli, sterylność Światło, typy pożywek. Podstawy fizjologii roślin A. Eckstein 

3 02.03 Regulatory wzrostu i rozwoju w kulturach in vitro J. Rojek 

4 09.03 Totipotencja i pluiripotencja komórek, embriogeneza i organogeneza in vitro J. Rojek 

5 16.03 
Praktyczne wykorzystanie techniki hodowli in vitro: Mikrorozmnażanie 
(merystemy, paki przybyszowe, somatyczna embriogeneza, kalus) 

J. Rojek 

6 23.03 
Praktyczne wykorzystanie techniki hodowli in vitro – indukcja haploidów 
(androgeneza, gynogenzeza i in) i DH, kultury protoplastów i tworzenie hybryd 
somatycznych 

J. Rojek 

7 30.03 
Eliminowanie bakterii i wirusów roślinnych poprzez kultury merystemów 
wierzchołkowych oraz termo- i chemioterapię. Indukcja biosyntezy, pozyskiwanie i 
identyfikacja wybranych metabolitów wtórnych 

A. Eckstein 

8 06.04 
Projekty badawcze realizowane przez prowadzących (45min) 
Egzamin - termin 0 (45 min) 

A.Eckstein 
J. Rojek 

 

Ćwiczenia, środa 14.00-17.00, PIERWSZE ĆWICZENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 26.02.2020, DRUGIE – 4.03.  Kolejne 

ćwiczenia - co drugi tydzień i wg harmonogramu 

 ćw 1-7 (po 3 h zeg.= 4h lekcyjne) + cw 8 (1,5h zeg=2hlekc) = łącznie 30h lekcyjnych 

 data temat Prowadzący 

1 26.02 

Sporządzanie 3 typów pożywek 
- p. podstawowej MS (+3%) sacharoza),  
- p. indukującej kalus (tytoniu/ ogórka/rzodkiewnika) 
- p. do organogenezy (tytoniu/ ogórka/rzodkiewnika) 

A. Eckstein 

2 04.03 
Część I  Wprowadzanie roślin do in vitro (nasiona, liście) 
Część II Zakładanie kultur kalusa (indukcja) 

A. Eckstein 

3 18.03 
Część I Sporządzanie pożywki (indukującej) do gynogenezy  
Część II  Mikrorozmnażanie /pasaż in vitro 

A. Eckstein 

4 01.04 
Część I Praca zaliczeniowa 
Część II Zakładanie hodowli niezapylonych słupków/zalążków (gynogeneza in vitro) 
/ zakładanie hodowli niedojrzałych zarodków 

M. Kapusta 

5 15.04 
Morfogeneza in vitro: 
- pasaż zaindukowanego kalusa na pożywki z różnymi wariantami hormonów (A/C) 
- pasaż sterylnych roślin na pożywki z różnymi wariantami hormonów (A/C) 

M. Kapusta 

6 
29.04 
 

Część I Zakładanie hodowli izolowanych mikrospor (androgeneza in vitro) 
Część II Parametryzacja i dokumentacja eksplantatów:  
- dokumentacja  w momencie 0, w trakcie i na zakończenie (notatki, aparat, lupa, 
mikroskop odwrócony ) 
- sposoby pobierania materiału z in vitro do dalszych analiz 

M. Kapusta 

7 13.05 

Część I Parametryzacja i dokumentacja eksplantatów, cd.:  
- analiza ilościowa- wielkości i liczby liści, sucha/świeża masa 
- dokumentacja  w momencie 0, w trakcie i na zakończenie (notatki, aparat, lupa, 
mikroskop odwrócony ) 
Część II Pasaż ex vitro  

M. Kapusta 



8 27.05 Praca zaliczeniowa A. Eckstein 

 


