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Dr. NIKOLAJ MALYŠEV: 

Vzrůst isolovaného kořenového meristému 
na sterilních půdách. 

Ústav pro fysiologii rostlin Karlovy university. 

Zmínil jsem se již ve své dřívější práci: „Das Wachstum des isolierten Wurzel
meristems auf sterilen Nahrboden" (Biol. Cbl. 52: 257- 265, 1932): 

I. O otázce doby zachování schopnosti vzrůstu isolovaných kořínků fazole, 
bobu a kukuřice na agarových půdách a uvedl jsem příklady této schopnosti. 

II. O tom, že takové isolované kořínky mají schopnost dalšího vzrůstu také při 
opakujícímscodřezáváníodstarších částí a tamtéž je popsána podrobně metodika. 

Pro rozřešení první otázky udělal jsem během roku 1930- 32 serie pokusů 
s kořínky fazole, bobu a kukuřice ve větším měřítku. Odříznuté kořínky jsem 
přenášel se všemi potřebnými kautclami sterility do zkumavek, s 1·5- 2% 
agarem, do kterých jsem přidával asi 5- 1 O ccm sterilisované vody z vodovodu, 
takže jen asi 2 / 3 povrchu šikmého agaru zůstávaly volné. Na tuto plochu agaru 
dával jsem odříznuté kořínky a nechával je tam až 8 mě~íců. Na čistém agaru 
(bez soli a cukru) isolované kořínky nerostou. Asi po jednom měsíci jsem kořínky 
přenášel ze zkumavek s pouhým agarem do zkumavek s agarem se sacharosou a 
Knopovým roztokem. Vzrůst v těchto zkumavkách pozoroval jsem během 
10-12 dnů. Přenášel jsem jen takové kořínky, které svým vzezřením se nelišily 
od čerstvě odříznutých. Výsledky jedné serie pokusů jsou na tabulce č. I. 

Tabulka I. 

Uříznuté kořínky byly dne 15. /X. 1931 přeneseny na agar (bez soli a bez cukru). 

Doba přenášení odříz
nutých kořínků z čistého 
agaru na agar s Knopo

vým roztokem a 2Y2 % 
sacharosy 

Počet 
přenesených 

kořínků 

Počet kořínků a %, začínajících 
růsti během 10- 12 dnů po pře

nesení 

% l Počet 
- '-=-=~=--=---==----'---==c:; - o: ~ _-..:c:::-.o :==-..::o.c:;_-:c=...o:o. _ _cc_ -~---=-

12- XI - 1931 
10- XII- 1931 
21-I - 1932 
IS-II - 1932 
17-III - 1932 
21- IV - 1932 
19- V - 1932 
16-VI - 1932 

16 
15 
17 
20 
14 
19 
12 
20 

11 
IO 
li 
11 
8 
8 
5 
8 

68·75 
66·66 
64·70 
55·00 
57·14 
42·10 
41·66 
40·00 
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Skoro stejné výsledky jsem obdržel také ve dvoujiných seriích pokusů, které 
však trvaly kratší dobu; procento kořínků, které v tomto případě začínaly svůj 
vzrůst, bylo menší, ale přece vždy dosahovalo nejméně 20%. Počet kořínků(%), 
které začínaly růsti, nezmenšoval se pak postupně paralelně s dobou ležení na 
agaru, nýbrž měnil se nepravidelně. Poukazoval jsem již dříve na zvláštnosti a 
charakter vzrůstu kořínků na agaru. V těchto pokusech pozoroval jsem tytéž 
zjevy, jako je popsáno v Biol. Cbl. 52: 260- 262, 1932. 

Z tabulky je viděti, že schopnost vzrůstu u kořínků se zachovala během 
8 měsíců klidu a projevuje se jakmile tyto se přenesou na živný agar, na kterém 
obyčejně dobře rostou odříznuté kořínky. Vzrůst těchto kořínků vůbec se neod
lišoval od vzrůstu kořínků přenesených na živný agar hned po odříznutí. 

Druhá otázka byla zachování schopnosti k dalšímu vzrůstu při opakova
ném odřezávání starší části kořínků; udělal jsem více pokusú podle staré meto
diky. Nejlepších výsledků docíliljsem v pokusu, při kterém kořínek byl odříznut 
13krát; po posledním odříznutí starší části kořínku měl tento úplně normální 
vzezření a byl schopen pravděpodobně dalšího vzrůstu; ale pokusy musily býti 
přerušeny. 

Kořínek fazole byl „naočkován" na agar 20. /II.; odříznutí bylo provedeno: 
I. - 29. /II.; II. - 3. /III.; III. - 11. /III.; IV. - 17. /III.; V. - 26./III.; 
VI. - 2./IV.; VII. - 14. /IV.; VIII. - 25. /IV.; IX. - 6. /V.; X. - 19./V.; 
XI. - 28. /V.; XII. -- 9. /VI.; XIII. - 23. /VI. 

V jiných pokusech bylo docíleno menšího počtu odřezávání (7-IOkrát); 
při tom kořínky většinou zahynuly následkem infekce plísněmi neb bakteriemi. 
Tomu se nelze vyhnouti ani při nejpřísnějších opatřeních. 

Na základě pozorování vzrůstu isolovaných kořínků, které byly odřezávány 
několikrát za sebou, musíme usuzovati, že takové odřezávání nezastavuje jejich 
schopnost k dalšímu vzrůstu a že kořínky při konvenujících podmínkách rostou 
pak i dále a zachovávají normální vzezření. 

The growth of isolated meristem of roots. 
The cultivated tips of roots of Vicia f'tlba, Phaseolus vulgaris, ,Zea mays are 

growing normally on agar with Knops nutrient salts plus 2Yz- 5% saccharose. 
If the growing tips are cut off and transfered into a new culture medium, they 
continue to grow. In onc case it was possible to make 13 cuts and passages of the 
same root-tip and the tissue preserved the normal appearence. 

The tips of roots of Vicia faba, Phaseolus vulgaris, ,Zea mays were put on agar 
without nutrient matter and kept for 8 monts. If transfered to nutrient medium, 
the roots started to grow in 10- 12 days. 

Plant Physiology Laboratory, Charles University. 
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