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Je ena izmed biotehnoloških metod 
rastlinskih tkivih kultur. 
 
 Metoda je enostavna, ne zahteva 
veliko priprav, biotehnološkega 
predznanja in uporabo nevarnih 
snovi. 

Zelo uporabna kot laboratorijska 
vaja v sklopu razlage 
razmnoževanja kritosemenk pri 
biologiji. 



Potek vaje: 
Teoretični del:  
 - spolno razmnoževanje pri rastlinah,  
 -  cvet kot evolucijska pridobitev
 kritosemenk, deli cveta,  
 - opraševanje z živalmi in vetrom, 
 - oprašitev in oploditev, nastajanje  
 semen. 
 
Praktični del: 
 - nabiranje rastlin, določanje vrste 
 (fakultativno), 
 - opazovanje cveta (stereomikroskop ali 
 povečevalne leče), 
  - opazovanje zrelega in nezrelega peloda 
 pod mikroskopom, 
 - poskus in vitro kalitve. 
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Teoretični del:  



Razvoj peloda od 
tetran, do mikrospor 
in zrelega peloda 
(McCormick, 1993).  

McCormick S. 1993. Male 

gametophyte development. 
The Plant Cell, 5: 1265 –1275. 



Gojene …. 

Iz okolja …. 

leska… 

buče, kumare, 
čebula,… 

bezeg ... 

Praktični del: rastline in cvetovi: nabiranje 
in opazovanje cvetnih delov 



buče 

kumare 

čebula 

Praktični del: pelod pod mikroskopom 



Praktični del: 



a) mikrospore v tetradi, b) mikrospora v enojedrni razvojni 
stopnji, c) mikrospori v enojedrni in začetni dvojedrni 
razvojni stopnji, d) povečana dvojedrna mikrospora z 
ojačano pelodno steno in e) zrel pelod s tremi jedri.  

Uporabljali smo cvetne  
popke velike 1,8 mm 





Čebula – enojedrne 

mikrospore 

Barvanje z acetokarminom 



Poskus in vitro kalitve: 
priprava tekočega  gojišča 



Predhodne študije (Muccifora 

in sod., 2003) 

Naša optimizirana metoda 
(Kosel, Vižintin in Bohanec, 
2009) 

-BK gojišče  (vsebuje 
 10% saharozo,  
300 mg/l Ca (NO3)2•4H2O,  
200 mg/l MgSO4•7H2O,  
100 mg/l KNO3 , 
100 mg/l H3BO3,) 
 

 BK-A modificirano gojišče: 
300 mg/l Ca (NO3)2•4H2O,  
200 mg/l MgSO4•7H2O,  
100 mg/l KNO3 , 
100 mg/l H3BO3,  
150 g/l  saharoza in  
500 mg/l MES,  pH 5.1 -5.5 

- med inkubacijo ne 
stresamo kulturo, 
enostavna  izolacija 

-  izboljšana izolacija in metoda 
inkubacije v petrijevki s 
stresanje kulture med inkubacijo 

- kalitev po zelo dolgi 
inkubaciji (22 ur) 

 - kalitev po eni uri inkubacije 

- maksimalna kalivost 
88%, dolžina pelodne  
cevke  

1000 µm 

- maksimalna kalivost 77,4%,  
dolžina pelodne cevke pa 
približno 100  µm 



Poskus in vitro kalitve: 
INKUBACIJA IN 
OPAZOVANJE KALEČEGA 
PELODA PO 1 URI 



Projektna naloga: In 
vitro kalitev zrelega 
peloda leske 



Hvala za vašo pozornost. 


