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INTRODUCCIÓ EXPERIMENTAL A LA BIOTECNOLOGIA AMB CLAVELLINA: 
CULTIU IN VITRO 
 

Núria López Pañella 
IES Escola del Treball 

RESUM 
 
En una recerca experimental hem assajat vuit tècniques de cultiu in vitro amb clavellina. El 
material vegetal s’ha esterilitzat per immersió en una solució diluïda de lleixiu i s’ha manipulat 
de manera estèril. En tots els casos el medi de cultiu utilitzat ha estat el MS amb una 
concentració de sacarosa i reguladors de creixement variable segons l’experiment. La 
incubació dels cultius s’han dut a terme en una cambra amb control de fotoperíode durant 4 
setmanes. 
Els diferents reguladors de creixement han mostrat un clar efecte sobre les seccions de tija. Els 
explants cultivats en medi lliure d’hormones han crescut menys que els exposats a diverses 
concentracions de NAA i BA. Aquests tractaments hormonals han originat símptomes de 
creixement anòmals (engruiximents a la base i vitrificació). La presencia de 2,4-D ha afavorit la 
formació de cal·lus i d’arrels per organogènesi adventícia indirecta. 
L’obtenció de plàntules per germinació in vitro de llavors ha permès reduir notablement les 
pèrdues per contaminació, mentre que el subcultiu d’aquestes ha donat unes tases de 
micropropagació de 7.2 seccions/plàntula. Ha estat possible aclimatar aquestes vitroplantes per 
tal d’adaptar-les a les condicions de camp. 
No hem pogut obtenir organogènesis adventícia ni embriogènesi somàtica a partir d’anteres ni 
hem pogut iniciar un cultiu de cèl·lules a partir dels cal·lus. Tot i la complexitat d’aquestes 
tècniques, és possible dur-les a terme en un laboratori escolar.  
 
ABSTRACT 
 
We have conducted eight different in vitro culture techniques in an experimental research. All the vegetal 
material has been sterilized by immersion in a bleach diluted solution and manipulations have been 
carried out in a sterile way. In all cases the culture medium used was MS with different concentrations of 
saccharose and plant hormones according to the experimental design. Cultures were carried out in a 
chamber with photoperiodic control for a period of 4 weeks. 
Different levels of plant growth regulators showed a clear effect on development of explants. Those 
exposed to hormone free media have grown less than those exposed to different concentrations of NAA 
and BA, and have not shown any symptoms of anomalous growth (thickening in the basis and 
vitrification). 2,4-D favoured the formation of callus and roots from indirect adventitious organogenesis. 
The use of plantlets obtained from in vitro germination of seeds have notably reduced the losses due to 
contamination. The subculture of sections of in vitro plantlets gave micropropagation taxes of 7.2 
sections/plantlet. It was possible to acclimatate these vitroplants to the field conditions in order to adapt 
them. 
We haven’t been able to obtain adventitious organogenesis not even somatic embriogenesis from anthers. 
Also, we were not able to obtain a viable cell culture from calluses obtained previously. Despite the 
complexity of in vitro culture techniques, it’s possible to carry them out in a school laboratory. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La clavellina és una petita planta herbàcia plurianual que pertanyent al gènere Dianthus, 
i que s’esten per les regions de clima Mediterrani tant a la regió eurasiàtica com africana 
i, fins i tot, amb algun representant a l’Amèrica subàrtica. 
 
En total formen aquest gènere més de 300 espècies de les quals majoritàriament tres 
(Dianthus chinensis, Dianthus caryophyllus i Dianthus deltoides) són cultivades des de 
ja fa temps com a plantes ornamentals. A més dels seu ús com a planta ornamental, les 
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clavellines han estat usades com a font de principis actius medicinals o com a font 
d’essències utilitzades en cosmètica i perfumeria. 
 
En condicions naturals, la clavellina es reprodueix per llavor, però les varietats 
ornamentals podem ser multiplicades, a més, per divisió de la mata, esqueix o, 
darrerament, per micropropagació. 
 
Les tècniques de micropropagació i cultiu in vitro són un conjunt de metodologies 
nascudes no fa gaire més de cent anys que poc a poc van adquirint un paper rellevant 
tant en la propagació a escala industrial com en les tasques de recerca bàsica i aplicada. 
En essència, les tècniques de cultiu in vitro consisteixen en fer créixer sobre un medi 
sintètic, sòlid o líquid, bocins de planta (explants) en condicions estèrils i en un ambient 
controlat. La totipotència cel·lular justifica que en aquestes condicions els teixits-
cèl·lules responguin mantenint tases elevades de divisió cel·lular. L’addició de 
reguladors de creixement (habitualment auxines o citoquinines) al medi de cultiu pot 
modificar la divisió cel·lular i els processos de diferenciació dels teixits-cèl·lules que 
conformen l’explant donant lloc a diferents tipus de desenvolupament d’aquest 
(formació de cal·lus, morfogènesi directa, morfogènesi indirecta, embriogènesi 
somàtica...). 
 
En aquest Treball de Recerca ens vàrem proposar com a objectius generals: 
 

1. Posar a punt diferents tècniques de cultiu in vitro aplicant-les a una mateixa 
planta. 

2. Conèixer el funcionament del cultiu in vitro i les seves possibilitats. 
3. Comparar diferents sistemes de cultiu in vitro. 
4. Estudiar l’efecte de diferents reguladors de creixement sobre el creixement i 

desenvolupament dels cultius in vitro. 
5. Caracteritzar les variables ambientals que poden afectar els cultius in vitro. 
6. Desenvolupar un treball experimental: formular una hipòtesi de partida, 

dissenyar, realitzar i interpretar-ne els resultats d’experiments. 
 
 
MATERIALS I MÈTODES 
 
El material vegetal de partida han estat plantes de clavellina comercials obtingudes de la 
floristeria del barri pertanyents a la varietat Dianthus .... així com llavors de Dianthus 
caryophillus de la casa  Batlle. 
 
La desinfecció del material vegetal no estèril (seccions de tiges de clavellina amb una 
gemma de 1.5 cm aproximadament, poncelles o llavors) es dugué a terme per immersió 
en solució de lleixiu comercial al 20% durant 10 minuts amb agitació i tres rentats 
successius amb aigua destil·lada estèril. 
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En tots els casos el medi de cultiu utilitzat ha estat el medi MS (Murashige i Skoog) 
complementat amb la/les hormones corresponents i solidificat amb gerlita (Taula 1). 
Aquest medi s’ha preparat a partir de solucions 
estoc concentrades (Taula 2), s’ha portat a volum 
final, s’ha afegit la sacarosa i les hormones 
vegetals i s’ha ajustant posteriorment el pH a 5.7. 
Un cop afegit el gelificant aquest s’ha dissolt 
amb calor i s’ha repartit el medi en els tubs de 
cultiu. Finalment s’han esterilitzat els tubs amb el 
medi a l’autoclau a 121º C durant 15 minuts. 
 
Un cop preparats els medis de cultiu i esterilitzat, 
si procedeix, el material vegetal, es realitza la 
posta en cultiu d’aquest dins de la cambra de flux 
laminar i en condicions d’asèpsia total (amb 

pinces i bisturí 
esterilitzats a la 
flama). 
 
El subcultiu de 
material vegetal 
obtingut per 
cultiu in vitro no 

precisa 
d’esterilització 

prèvia donat que ja prové d’un cultiu estèril. Sols 
cal manipular aquest material en condicions 
asèptiques, tal com es fa durant el cultiu. 
 
Els cultius s’han mantingut tot el temps de 
l’experiment en una cambra de cultiu amb 
il·luminació controlada (a T ambient). 
Periòdicament s’han obtingut dades no 
destructives de creixement (longitud, nombre de 
fulles, contaminació...) que s’han completat amb 
dades destructives (pes) al final de cada 
experiment. En tots el casos els valors 
representats corresponen al valor promig d’un 
mínim de 10 lectures per tractament. 
 
El cultiu de cèl·lules s’inicia per transferència 
d’un bocí de cal·lus friable (no compacte) en un erlenmeyer amb medi MS líquid estèril. 
El medi es manté en continua agitació gracies a un agitador magnètic. 

Taula 2. Volum de les 
diferents solucions estoc per 
preparar 750 ml de medi 
Macronutrients 75 ml 
Micronutrients 7,5 ml 
Ferro 3,75 ml 
Vitamines 3,75 ml 
Sacarosa 22,5 ml 
Phytagel 1,5 gr. 

Taula 1. Composició del medi de 
cultiu Murashige i Skoog 

Constituents  
Macronutrients (g l-1) 

NH4NO3 1,650
KNO3 1,900
CaCl2.2H2O 0,440
MgSO4.7H2O 0,370
KH2PO4 0,170

Micronutrients (mg l-1) 
KI 0,83
H3BO3 6,2
MnSO4.4H2O 22,3
ZnSO4.7H2O 8,6
Na2MoO4.2H2O 0,25
CuSO4.5H2O 0,025
CoCl2.6H2O 0,025

Ferro (mg l-1) 
FeSO4.7H2O 27,8 
Na2.EDTA.2H2O 37,3

Vitamines (mg l-1) 
Inositol 100,0000
Àcid Nicotínic 0,5000
Piridoxina HCl 0,5000
Tiamina HCl 0,1000
Glicina 2,0000 

Sucres 
Sacarosa 3-6%

Reguladors de creixement 
Segons situació 
experimental 

Gelificant 
Gerlita 2 g l-1

 
L’aclimatació dels materials es realitza a partir de vitroplantes extretes del seu medi de 
cultiu, netejades amb aigua per eliminar les restes de medi i la sacarosa que aquest 
conté. Un cop preparada la vitroplanta es transfereix a un recipient de cultiu amb torba 
estèril que se situarà dins un túnel de plàstic que actuarà com a hivernacle. Després 
d’uns dies en aquestes condicions, es procedeix a obrir progressivament l’hivernacle per 
tal de reduir lentament la humitat ambient i facilitar que la planta s’adapti a les 
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condicions de camp. Un cop finalitzat aquest procés, la planta ja pot ser cultivada de 
manera normal. 
 
RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
Ja que les característiques de la cambra de cultiu només permetien controlar el 
fotoperíode mentre que la temperatura variava en funció de la temperatura ambient, en 
un primer experiment vam voler caracteritzar la variació d’aquests dos paràmetres al 
llarg del temps. Amb l’ajut d’una consola Multilog Pro i dels corresponents sensors de 
temperatura i llum vam obtenir dades sobre l’evolució d’aquests dos paràmetres en 
l’interior de la cambra de cultiu al llarg de 24 hores (Figura 1). Els resultats obtinguts 
ens van confirmar que el fotoperíode era de 16 hores de llum - 8 hores de foscor i que la 
temperatura promig era de 24.9 ± 1.8º C amb un valor menor (23.5  ± 0.7º C) durant el 
període fosc i un valor major (25.7 ± 1º C) durant el període amb llum. En qualsevol 
cas, aquesta es mantenia dins dels valors raonables per al creixement de les plantes. 
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Figura 1. Evolució de la temperatura i il·luminació en la cambra de cultiu durant un període de 
24 hores. 

 
En un primer experiment es comprovà l’efecte dels reguladors de creixement sobre el  
cultiu de seccions nodals de clavellina. La presència de reguladors de creixement 
incrementà la longitud dels explants de manera significativa respecte del control (sense 
reguladors de creixement) tant durant les quatre setmanes de l’experiment (Figura 2) 
com al final d’aquest (Figura 3). 
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Figura 2. Evolució de la longitud mitjana de les plàntules de clavellina 
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Figura 3. Evolució de l’amplada de la base de la tija de les plàntules de 
clavellina 

 
El tipus de desenvolupament dels explants també es va veure afectat per la presència de 
reguladors de creixement. Mentre que en el medi control tots els explants van presentar 
un creixement reduït acompanyat de la formació d’una flor terminal (Figura 3 i 4), la 
presència de NAA i BA en diferents concentracions va inhibir totalment la floració i va 
alterar el patró de creixement donant lloc a plantes compactes (entrenús curt), fulles 
grans, però d’un verd clar, amb aspecte vitrificat i la formació d’un engruiximent 
notable en la base de la secció (Figura 3 i 5). 
 

Figura 4. Vitroplantes en medi sense 
hormones en plena floració 

Figura 5. Aspecte de les vitroplantes tractades 
amb hormones. Es pot observar l’aspecte vitrificat 

i l’engruixament de la base. 
 
 
El cultiu de plàntules de clavellina a partir de la germinació de llavors va donar un 
resultat força diferent a l’obtingut amb les seccions nodals. Un 80% de les llavors van 
germinar sense cap problema. Les plàntules van créixer més en longitud, però 
presentaren un gruix menor. En tots els casos es formà un sistema radicular ben 
desenvolupat. A diferència del que va passar amb el cultiu de seccions, la contaminació 
fou molt menor (0% de contaminació en llavors davant d’un 38% de contaminació en 
les seccions uninodals). 
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Figura 7. Aspecte de les vitroplantes 
obtingudes per germinació de llavors 

Figura 8. Detall del sistema radicular de les 
vitroplantes obtingudes per germinació de 

llavors 

Les vitroplantes obtingudes a partir de la germinació de llavors van donar un promig de 
7.2 seccions (bocins de tija de 1-1,5 cm de llargada i un nus en l’extrem superior) que 
un cop subcultivades van donar cada una d’elles una planta complerta. Si tenim en 
compte que va ser necessari 4 setmanes per a cada cicle de cultiu, això comporta una 
tasa de micropropagació  teòrica de 

N2 = N1*7.2p. 
On  

N1= nombre de vitroplantes micropropagades en el primer cicle 
N2 = nombre de vitroplantes del cicle actual 
P =  nombre de cicles de micropropagació 

 
A partir d’aquests valors vam poder calcular l’evolució de la quantitat de vitroplantes 
obtingudes per micropropagació (Figura 8). Aquests càlculs posen de manifest la 
potencialitat de la tècnica: a partir d’una planta podríem arribar a obtenir de l’ordre d’un 
milió de plantes en 22 setmanes.  
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Figura 8: Evolució de la població de plantes al llarg del temps, calculada a partir de la tasa de 

micropropagació. 
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L’aclimatació de les vitroplantes de 4 setmanes (Figura 9) obtingudes en el subcultiu de 
seccions nodals van permetre obtenir plantes adaptades a l’ambient de jardins i terrasses 
(Figura 10) . 
 
 

Figura 9. Posta en substrat de les vitroplantes durant 
el procés d’aclimatació. 

Figura 10. Detall de les plantes en el 
túnel d’aclimatació. 

 
 
El subcultiu de cal·lus de clavellina obtinguts a partir de seccions nodals cultivades en 
medi MS amb 2 mg/l de 2,4-D ens va permetre comprovar l’efecte de la composició 
hormonal del medi sobre el creixement d’aquests. El medi MS amb 2 mg/l de 2-4D va 
resultar lleugerament superior al medi MS amb 1 mg/l NAA/BA: a més de donar lloc a 
cal·lus amb un volum calculat major,  aquests tenien un aspecte molt vivaç ja que 
gairebé totes eren d’un color verdós amb vellositats i arrels. 
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Figura 11. Efecte dels diferents tractaments sobre el 

volum calculat dels cal·lus. 
Figura 12. Aspecte general dels 

cal·lus obtinguts. 
 
 
El cultiu d’anteres (Figura 13 i 14) provinents de flors a punt d’obrir-se no ens va donar 
el resultat esperat. No vàrem obtenir creixement de cap tipus ni necrosis ni tampoc 
vàrem observar contaminacions. Simplement van quedar-se com estava. Probablement 
la causa de la manca de creixement rau en el grau de desenvolupament inadequat de les 
anteres en el moment de la recol·lecció. 
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Figura 13.  Tallar la poncella i separar les anteres 

dels filaments. 
Figura 14. Inserir una antera fins que quedi 

encaixada en la superfície del medi 
 
La darrera tècnica que vàrem assajar va ser el cultiu de cèl·lules. Aquest cop tampoc 
vam obtenir el resultat esperat. El cultiu amb agitació de cal·lus friables de clavellina 
havia d’alliberar cèl·lules d’aquest (Figura 15 i 16) que podrien continuar dividint-se en 
el medi líquid. En el nostre experiment tots els erlenmeyers es van contaminar, (Figura 
17 i 18) o bé no van mostrar signes de proliferació cel·lular. Per tal de confirmar la 
presencia de contaminació en les mostres vam procedir a realitzar una tinció simple amb 
safranina i la vam observar al microscopi. La preparació microscòpica va posar de 
manifest la presència d’hifes fúngiques i l’absència de cèl·lules de clavellina (Figura 
18). 
 

  
Figura 15. Secció d’un cal·lus vista al 

microscopi òptic 
Figura 16. Squash d’un cal·lus vist al 

microscopi òptic 

  
Figura 17. Aspecte general dels erlenmeyers 

amb els cultius de cèl·lules 
Figura 18. Hifes fúngiques observades en el 

medi de cultiu. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Les plantes obtingudes en medi lliure d’hormones han crescut menys que les 

plantes crescudes amb 0.05 g/l de NAA i 0.8 g/l BA. 

2. Nivells d`hormones més elevats originen creixements anòmals (cal·lus a la base 

i vitrificació). 

3. Tot i aparèixer contaminació, un percentatge del 40 % dels explants no han 

resultat contaminants. 

4. No s’ha aconseguit el desenvolupament de les anteres. 

5. La germinació de llavors in vitro ha donat plàntules estèrils però més primes que 

les obtingudes a partir de seccions. 

6. La presència de 2,4 D en el medi indueix la formació de cal·lus en els explants. 

El subcultiu d’aquests pot realitzar-se tant en medi amb 2,4-D com sense. 

7. El subcultiu de vitroplantes permet obtenir tases de creixement de la població de 

vitroplantes de tipus exponencial. 

8. L’aclimatació de les vitroplantes permet obtenir plantes cultivables en un entorn 

natural. 
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http://rootinghormones.net/ 
http://plantsciences.montana.edu/horticulture/PS433/ 
http://www.kitchenculturekit.com/historyTC.htm 
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/molecular-biology/plant-
biotechnology/plant-tissue-culture.html 
http://www.liv.ac.uk/~sd21/tisscult/introduction.htm 
http://aggie-horticulture.tamu.edu/tisscult/proto/wink/wink.html 
http://generalhorticulture.tamu.edu/lectsupl/Propaga/propaga.html 
http://www.ars-grin.gov/cor/tc.html 
http://www.agriforestbiotech.com/tissueculture.htm 
http://www.encuentros.uma.es/encuentros31/enraizamiento.html 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dianthus_deltoides 
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La clavellina 

Taxonomia 
Clavellina, claveller, clavellinera, clavell de bosc o clavell de pastor (català); clavel, 
clavellina (castellà); cravo, cravina o cravina-dos-jardins (portuguès, gallec); kravelin, 
rabelin, txanelin, julufrei, txulufrai, txulufrin, txiliprai, larra-kabelina (basc), oeillet 
(francès); carnation, red william, pink (anglès)... són, segons Pius Font i Quer 
(Diccionario de Plantas Medicinales), alguns dels noms populars que reben les diferents 
especies de plantes pertanyents al gènere Dianthus.  
 
L’origen etimològic del nom del gènere procedeix de les paraules gregues dios (“deu”) i 
anthos (“flor”). Aquesta planta ja va ser citada pel botànic grec Teofrast (372-286 aC). 
 
 

Taula 1. Taxonomia de Dianthus deltoides 
Taxó  
Regne   Plantae 
Subregne   Tracheobionta 
Divisió   Magnoliophyta 
Classe   Magnoliopsida 
Subclasse   Caryophyllidae 
Ordre  Caryophyllales  
Família   Caryophyllaceae 
Tribu   Caryophylleae 
Gènere   Dianthus 

 
 
El gènere Dianthus inclou més de 300 especies diferents de les  quals, algunes han estat 
seleccionades com a flors ornamentals per la humanitat. 
 
 

Taula 2. Principals espècies del gènere Dianhtus 
Dianthus alpinus   
Dianthus alpinus 
Dianthus amurensis  
Dianthus anatolicus  
Dianthus arenarius  
Dianthus armeria 
Dianthus barbatus 
Dianthus biflorus  
Dianthus brevicaulis  
Dianthus cal.lusizonus  
Dianthus campestris  
Dianthus capitatus  
Dianthus carthusianorum  
Dianthus caryophyllus 
Dianthus caryophyllus 
Dianthus chinensis 
Dianthus cruentus  

Dianthus deltoides 
Dianthus erinaceus  
Dianthus freynii  
Dianthus fruticosus  
Dianthus furcatus  
Dianthus gallicus 
Dianthus giganteus  
Dianthus glacialis  
Dianthus gracilis  
Dianthus sylvestris  
Dianthus graniticus  
Dianthus gratianopolitanus 
Dianthus haematocalyx  
Dianthus knappii  
Dianthus lusitanus  
Dianthus microlepsis  
Dianthus monspessulanus  

Dianthus nardiformis  
Dianthus nitidus  
Dianthus pavonius  
Dianthus petraeus   
Dianthus superbus 
Dianthus pinifolius  
Dianthus plumarius 
Dianthus pungens  
Dianthus repens 
Dianthus scardicus  
Dianthus seguieri  
Dianthus simulans  
Dianthus spiculifolius  
Dianthus squarrosus  
Dianthus subacaulis  
Dianthus superbus 
Dianthus zonatus 

 
La majoria de clavells utilitzats com a plantes ornamentals son varietats de tres 
especies: Dianthus chinensis, Dianthus caryophyllus i Dianthus deltoides.  
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D. chinensis D. barbatus D. caryophyllus 

   
D. deltoides D. armeria D. plumarius 

Figura 1 . Algunes de les clavellines  ornamentals 
 

Origen geogràfic 
 
És originari de les àrees amb clima mediterrani, principalment d'Euràsia amb algunes 
espècies africanes i una espècie (Dianthus repens) a l'amèrica subàrtica. 
 

Figura 2. Àrees de distribució de les espècies del gènere Dianthus 
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Descripció 
 
La clavellina és una planta herbàcia plurianual perennifòlia. Les fulles són lanceolades i 
oposades. Flors nombroses o solitàries (segons l’espècie), composades de 5 sèpals verds 
i imbricats formant un tub que es divideix en 5 dents en el seu extrem superior, 5 pètals 
lliures amb el marge més o menys finament dividit (segons l’espècie). 10 estams i un 
carpel finalitzat en dos estils. Fruit en capsula allargassada. 
 

 
Figura 3. Dianthus carthusianorum y Dianthus deltoides 

 
La clavellina floreix entre finals de primavera i principi de tardor (entre Abril i Juliol). 
L’elevada lluminositat i una temperatura no molt alta contribueix a una floració mes 
ràpida i abundant. 
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Multiplicació 
 
En condicions naturals, la clavellina es reprodueix per llavor, però les varietats 
ornamentals podem ser multiplicades, a més, per divisió de la mata, esqueix o, 
darrerament, per micropropagació. 
 

Usos 

Planta ornamental (en testos, jardins, murs...), olorosa (elaboració de perfums, jardins 
aromàtics) amb lleus virtuts medicinals (es pot elaborar un col·liri, i altres aplicacions 
medicinals descrites per Pius Font i Quer) 

 
Figura 4. Secció de tija i flor Figura 5. Conjunt de clavellines vermelles 

  
Figura 6. Perfil flor Figura 7. Flor i  tija 
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El cultiu in vitro 

¿Què és? 
 
El cultiu in vitro és un conjunt de tècniques aplicades a les plantes consistents en fer 
créixer un boci de planta (explant) en un medi nutritiu artificial en condicions estèrils. 
El nom de cultiu in vitro que prové de “in vidrio” que vol dir dintre d’un vidre, es 
refereix més a la metodologia utilitzada que al propi objectiu d’aquest mètode que és fer 
créixer i desenvolupar plantes o explants1. 
 
Aquesta forma de cultivar les plantes te dues característiques fonamentals: la asèpsia 
(manca o falta de gèrmens), i el control dels factors que afecten el creixement.  

 
L’avenç assolit per les ciències biològiques ha 
permès, en els últims anys, l’estudi detallat de 
les plantes tant a nivell cel·lular com molecular. 
En condicions de laboratori es possible 
actualment reproduir i controlar tots els factors 
que puguin incidir en el creixement i 
desenvolupament de les plantes.  
 
L’aptitud per a la multiplicació vegetativa pot 
ser considerada com una potencialitat 
fonamental dels vegetals. Tota cèl·lula diploide 
posseeix en principi en el seu nucli la totalitat de 
la informació característica del genotip. La 
reconstrucció d’un individu per via asexuada a 

partir d’una cèl·lula o d’un petit nombre de cèl·lules es l’expressió de la totipotència 
cel·lular, teoria formulada per Schwann i Schleiden 
l’any 1938. 

Figura 8. Cultiu in vitro 

 
Durant el desenvolupament de l’embrió fins a formar 
la planta, les cèl·lules que provenen de successives 
divisions de la cèl·lula inicial (zigot) es diferencien al 
deixar d’expressar una part de la seva informació 
genètica, perdent la seva capacitat de divisió, excepte 
algunes cèl·lules que conserven aquesta capacitat: els 
meristems2. 

Figura 9. gemes axil·lars i 
terminals amb meristems. 

 
Hi han diversos tipus de meristems: 

- Els meristems d’arrel són relativament simples 
en la seva estructura i en el seu funcionament. 

- Els meristems de tija són més complexos i més 
diversificats entre espècies. 

                                                 
1 El concepte d’explant  significa un fragment tallat d’un teixit o d’un òrgan utilitzat per 
iniciar el cultiu in vitro, pot ser utilitzat gairebé qualsevol òrgan o teixit. 
 
2 Els meristems són masses de cèl·lules en proliferació que donen lloc a teixits u òrgans. 
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La multiplicació vegetativa dels vegetals superiors depèn em gran mesura dels 
meristems. L’existència de múltiples punts vegetatius terminals o axil·lars provoca una 
multiplicació sobre el lloc i assegura la supervivència en cas de destrucció parcial. La 
propagació vegetativa,  qualsevol que siguin les seves modalitats   (cultiu de meristems 
o d’àpexs de tija, neoformació de gema sobre el cal·lus3, embriogènesis somàtica >>in 
vitro <<) implica sempre la formació de nous meristems. 
 
L’extensió de la propagació a un major nombre d’espècies i de teixits és una de les 
principals aplicacions de la tècnica dels cultius in vitro iniciada per R. Gautheret i la 
qual ha contribuït molt G.Morel. 
 
El cultiu <<in vitro>> d’òrgans o de teixits provoca la represa de la mitosi i, afavorint la 
desdiferenciació cel·lular, permet la extensió d’un gran nombre d’espècies de 
l’expressió de potencialitats normalment reprimides. 
 
Unes de les característiques del cultiu in vitro és que permeten optimitzar les condicions 
mediambientals, no es produeix el patró normal de creixement d’una planta, s’utilitza la 
microescala i fa factible la manipulació del teixit cel·lular per transformacions 
genètiques. 
 
L’extensió de la multiplicació vegetativa que permet el cultiu in vitro revesteix una 
importància pràctica cada vegada més vivament sentida en el camp de la utilització 
directa en cultiu (horticultura, arboricultura) i en el de la millora de plantes. 

Pioneres del cultiu in vitro. 
 
El domini que tenim avui de les tècniques del cultiu in vitro ha estat el resultat del 
treball de molts científics que en els darrers 100 anys han contribuït de manera 

significativa al seu desenvolupament. Gràcies a ells, avui 
el cultiu in vitro contribueix de manera significativa en 
camps tan diversos com la micropropagació, l’obtenció 
de noves varietats, l’obtenció d’organismes modificats 
geneticament, la producció de metabolits secundaris...  
 
Els pioners més rellevants en la història del 
desenvolupament d’aquest conjunt de tècniques són:. 
 
                                                              White 
  
 
 
L’any 1934 el doctor White va obtenir per primer cop 
cultius indefinits d’arrel de plantes dicotiledònies de 

                                                 
3 El cal·lus és produït com a conseqüència d’una ferida, és un teixit cicatritzat, 
generalment homogeni, format per cèl·lules que es divideixen activament. En el cultiu 
in vitro, el cal·lus es el teixit de neoformació produït per l’explant inicial o, com a 
conseqüència, de trasplantaments successius.      
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tomata usant un medi sintètic suplementat amb extracte de llevat. 
 
Posteriorment, Bonner en 1937 va determinar que el principi actiu de l’extracte de llevat 
era  la tiamina, i elements del grup de la vitamina B. Posteriorment White va trobar que 
l’efecte de l’extracte de llevat es podia obtenir substituint el grup B, tiamina, piridoxina 
en lloc de niacina. 
 
 
              Gautheret   
 

             Nobecourt    

En 1934, cultivant Salix, va utilitzar nutrients en un 
medi solidificat amb agar però va veure que després 
de 6 mesos el creixement del cultiu cessava. En 1929 
Went havia descobert el regulador de creixement 
anomenat àcid indolacetic el qual va ser provat per 
Snow en 1935 per estimular la divisió cel·lular. 
Incloent l’àcid indolacetic i vitamines B en els seus 
medis, Gautheret va aconseguir ampliar el període de 
cultiu del cal·lus de Salix a 18 mesos i va poder fer-
ne subcultius. 
 
No obstant després dels 18 mesos va cessar el 
creixement un altre cop. 
 
 
 

 
  
   
                                           
 
 
El cultiu in vitro de teixit de plantes en períodes 
indefinits de temps va ser aconseguit simultàniament 
per White treballant amb un híbrid de tabac (Nicotiana) 
i Gautheret i Nobecourt treballant amb la pastanaga 
(Daucus carota) en 1939. Aquest èxit va ser possible 
gràcies a l’afortunada elecció del material vegetal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Folke Skoog 

Skoog en 1954 va fer el seu descobriment més famós quan va utilitzar una mostra 
d’àcid desoxiribonucleic (ADN) vella procedent d’esperma d’arengada per provar 
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l’estimulació de l’activitat de creixement del cal·lus del tabac i va obtenir un efecte molt 
prometedor. El component actiu es va detectar tan sols en les mostres d’ADN velles o 
en les mostres de d’ADN sotmeses a esterilització en autoclau.  
 
En 1955 Skoog va identificar aquest component com la quinetina i va ser llavors quan 
es va pensar que aquesta substància podia estar present en plantes com una mena de 
regulador del creixement natural. Això va ser demostrat quan la zeatina va ser aïllada 
del panís per Letham en 1963. Posteriorment es va comprovar la seva presència en la 
llet de coco.                   
 
 
 
 

          Murashige  
 
 
Murashige va tenir un paper decisiu al reeixir en la 
utilització del cultiu in vitro en la propagació 
d’espècies hortícoles. 
 
Ell va treballar extensament per a la divulgació de la 
tècnica de la propagació in vitro de varies espècies en 
vies de desenvolupament. 
 
El seu nom està avui íntimament relacionat  amb 
aquesta tècnica. 
 
 
 
 
 

Història del cultiu in vitro 
 
No va ser fins el segle  XVIII que es començaren a fer estudis rigorosos sobre la 
fisiologia i bioquímica cel·lular en plantes i animals. 
 
El 1838 Schwann i Schleiden  van formular la teoria de la totipotència cel·lular: 
 

“ tota cèl·lula és una entitat viva completa que conté tota la informació 
de l’ésser viu al qual pertany i per tant, quan s’aïlla, es potencialment 
capaç desenvolupar un organisme pluricel·lular complet e idèntic a 
aquell amb el que es troba” 

 
Aquesta idea general va ser adaptada per Haberlandt, a principis del segle XX, quan va 
afirmar que era teòricament possible generar tota una planta a partir d’una cèl·lula. 
Aquest va ser el tret de sortida teòric de les tècniques de cultiu in vitro de plantes. 
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En 1934, el Dr. White, va publicar l’assoliment del primer cultiu indefinit de l’arrel de 
tomàquet. Posteriorment el Prof. Gautheret va publicar per primer cop el cultiu indefinit 
de cal·lus de pastanaga. 
 
El 1950 es formulà la solució mineral de Hoagland amb la qual es va donar una gran 
empenta al cultiu hidropònic de plantes i, indirectament, al cultiu in vitro d’aquestes. 
 
Diferents autors des dels anys 50 van tenir èxit en el cultiu in vitro de diferents òrgans i 
espècies: teixits tumorals, àpexs meristemàtics, embrions manipulats, pastanaga, 
tomàquet, tabac, llavors d’orquídia, cal·lus, canvis en  auxines/citoquines, diferenciació 
i organogènesi.   
 
La dècada 70 serà la més prodigiosa de cultiu in vitro en Espanya. Àngel Mingo va ser 
un dels primers investigadors espanyols que va tenir el primer contacte amb la 
tecnologia del cultiu in vitro en 1970 durant una estada a l’estranger, en la Universitat 
de Califòrnia gràcies a una beca. Allí, Toshio Murashige el va convèncer per a que 
treballés en el cultiu de teixits. 
 
Va publicar alguns articles en una revista francesa, i el seu treball el publicà en una 
revista anomenada Plant Physiology en 1974, segurament el primer treball sobre cultiu 
in vitro publicat per un espanyol.  
 

Tècniques 
 
Les tècniques de cultiu in vitro es poden classificar en funció de criteris diferents: nivell 
d’organització, tipus d’explant, mecanisme de formació de noves estructures, finalitat 
del cultiu... Si atenem al primer criteri, podem parlar de:  
 

Cultius organitzats: cultiu d’òrgans o fragments 
 

Són aquells cultius de bocins complexes de planta que mantenen el seu 
nivell d’organització durant el cultiu. Els explants utilitzats són llavors, 
fragments d’òrgans (tija, arrel, fulla) o teixits. Son exemples  el cultiu 
d’àpexs meristemàtics principalment els cultius nodals, els embrions 
cigòtics, així com fragments radicals o sense gema. 

 
Cultius desorganitzats 
 

Són aquells cultius de bocins complexes de planta que no mantenen el 
seu nivell d’organització durant el cultiu. Son exemples de cultius 
d’aquest tipus desorganitzat el cultiu de cèl·lules indiferenciades 
agregades (anomenat cal·lus), agregats cel·lulars (clusters), cèl·lules 
aïllades, microespores, protoplasts, orgànuls cel·lulars. 

 
 
Si atenen al procés que genera noves estructures a partir dels cultius in vitro, podem 
parlar de: 
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Morfogènesis directa: és el procés de formació de noves estructures (arrels, 
tiges, fulles) a partir de gemes preexistents en l’explant incial. 
 
Morfogènesis indirecta: és el procés de formació de noves estructures a partir 
de gemes neoformades4 en el teixit en creixement. Aquest procés passa 
habitualment per una fase de creixement indiferenciat, cal·lus, i comporta el risc 
de l’aparició de certa inestabilitat genètica. 

 
L’embriogènesi5 somàtica podria arribar a ser en el futur el complement ideal 
de les manipulacions realitzades a nivell cel·lular (mutagènesi, fusió de 
protoplasts, etc.), que permetin la regeneració a partir de cèl·lules separades.  

 

Usos del cultiu in vitro. 
 
 

Multiplicació vegetativa “en massa”: obtenció de gran quantitat de 
vitroplantes per micropropagació. Aquesta és una de les aplicacions del cultiu in 
vitro més estesos en aquests moments. Tant plantes ornamentals com fruiters són 
micropropagats in vitro de manera habitual. 
 
Sanejament: l’aplicació de tècniques que dificultin la proliferació de virus i 
bacteris endògens de les plantes (termoteràpia, quimioteràpia) juntament amb la 
regeneració de plantes in vitro permet obtenir plantes lliures dels patògens. 
 
Obtenció d’haploides (cultiu d’anteres) i doble haploides [línies 
homozigòtiques]: Amb elles es por reduir molt el temps necessari en els 
programes de millora vegetal. 
 
Suport en programes de millora convencional. 
 
Generació de variabilitat espontània o induïda (somaclonal, híbrids..): que 
podrà alimentar els programes de millora vegetal. 
 
Sistema complementari a la conservació de germoplasma convencional: Les 
vitroplantes poden mantenir-se en medis de creixement reduït que permet 
conservar-les vives durant temps prolongat en condicions estèrils. 
 
Producció de metabòlits secundaris. El cultiu de cèl·lules i teixits vegetals en 
biorreactors permet obtenir gran quantitat de metabòlits secundaris d’interès 
comercial sense necessitat de recórrer a l’explotació dels ecosistemes naturals. 
 

                                                 
4 La neoformació és la formació d’estructures noves: teixits, meristems, embrioides. 
 
5 La embriogènesi és un conjunt d’etapes que condueixen a la formació d’un embrió. La 
experimentació en cultiu in vitro ha arribat a l’ampliació del concepte d’embriogènesi. 
La embriogènesi somàtica  és provocada experimentalment en cultiu in vitro, es realitza 
a partir de cèl·lules somàtiques (diploides). Tenen el seu origen, a la fi, en la mitosi. 
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Base inicial de la Biotecnologia: el cultiu in vitro és una tècnica necessària en 
la majoria de programes de transformació genètica del que derivaran plantes 
transgèniques útils en agricultura, medicina.... 
 
Investigació bàsica i aplicada (ex: sistema d’assaigs controlats). Els cultius in 
vitro són uns sistemes simplificats que permeten estudiar els fenòmens 
fisiològics en condicions més simples que a la natura. 
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1. Posar a punt diferents tècniques de cultiu in vitro aplicant-les 
a una mateixa planta. 

 
2. Conèixer el funcionament del cultiu in vitro i les seves 

possibilitats. 
 

3. Comparar diferents sistemes de cultiu in vitro. 
 

4. Estudiar l’efecte de diferents reguladors de creixement sobre 
el creixement i desenvolupament dels cultius in vitro. 

 
5. Caracteritzar les variables ambientals que poden afectar als 

cultius in vitro. 
 

6. Desenvolupar un treball experimental: formular una hipòtesi 
de partida, dissenyar, realitzar i interpretar-ne els resultats 
d’experiments. 
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Experiment nº 1: Preparació del medi de cultiu 
 
Objectiu 
El nostre objectiu es preparar els diferents medis de cultiu per fer un primer assaig del 
seu efecte sobre les clavellines per arribar a micropropagar aquesta. 
 
Materials i reactius  

60 Tubs d’assaig  
5 Gradetes 
pH-metre 
Pipetes  
Provetes 
Erlenmeyers  
Vasos de precipitats 
Balança 
Solucions stock (macronutrients, Micronutrients, ferro, vitamines) 
Sacarosa 
Gerlita 
Aigua destil·lada 

 
Preparació 
El medi Murashige i Skoog (MS) és el medi més utilitzat en el cultiu in vitro de plantes. 
Aquest medi està format per un conjunt de sals minerals (veure taula 3) al qual se sol 
afegir un conjunt de substàncies orgàniques (vitamines) i algun sucre. Un cop ajustat el 
pH al valor desitjat, el medi es pot solidificar amb l’addició d’alguna substància 
gelificant. 

 
Taula 3. Composició del medi de 

cultiu Murashige i Skoog 
Constituents  

Macronutrients (g l-1) 
NH4NO3 1,650
KNO3 1,900
CaCl2.2H2O 0,440
MgSO4.7H2O 0,370
KH2PO4 0,170

Micronutrients (mg l-1) 
KI 0,83
H3BO3 6,2
MnSO4.4H2O 22,3
ZnSO4.7H2O 8,6
Na2MoO4.2H2O 0,25
CuSO4.5H2O 0,025
CoCl2.6H2O 0,025

Ferro (mg l-1) 
FeSO4.7H2O 27,8 
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Na2.EDTA.2H2O 37,3
Vitamines (mg l-1) 

Inositol 100,0000
Àcid Nicotínic 0,5000
Piridoxina HCl 0,5000
Tiamina HCl 0,1000
Glicina 2,0000 

Sucres 
Sacarosa 3-6%

Reguladors de creixement 
Segons situació 
experimental 

Gelificant 
Gerlita 2 g l-1

 
Per una qüestió estrictament pràctica es sol preparar solucions de macroelements, 
microelements, vitamines i ferro més concentrades (estoc) que es poden conservar 
durant molt temps en fred/congelades. Quan es vol preparar medi nou, s’agafa la 
quantitat necessària de cada solució estoc i es porta al volum final desitjat. 
 
En el nostre cas, el procediment seguit a partir de les solucions estoc va ser: 
 

- Primer de tot tenim que calcular les quantitats 
necessàries per fer un volum final de 750 ml 
de medi nutritiu que utilitzarem per omplir 50 
tubs de cultiu. 

Taula 4. Volum de les diferents 
solucions estoc per preparar 750 
ml de medi 
Macronutrients 75 ml 
Micronutrients 7,5 ml 
Ferro 3,75 ml 
Vitamines 3,75 ml 
Sacarosa 22,5 ml 
Gerlita 1,5 gr. 

- Després de dosificar les quantitats necessàries 
afegirem aigua destil·lada fins a completar el 
volum final calculat. 

- En el cas que el medi de cultiu porti algun 
regulador de creixement, l’afegirem a aquest 
(taula 5).  

- Afegir la sacarosa requerida dissolent-la totalment 
- Ajustar el pH a un valor de 5,7. Per fer-ho, determinarem el pH amb un pHmetre 

i afegirem unes gotes de solucions diluïdes d’hidròxid de sodi (basificant) o àcid 
clorhídric (acidificant) fins obtenir el pH 
desitjat. 

- Afegim el gelificant i el introduïm a l’autoclau 
on dissoldrem aquest amb l’ajut de calor. 

- Abocarem 20 ml de medi dissolt amb un 
dosificador i amb molta cura de no cremar-nos 
a cadascun dels tubs, posarem el tap i 
identificarem cadascuna de les gradetes per no 
equivocar-nos.  

Taula 5. Combinacions de 
reguladors del creixement  

utilitzades en els diferents medis 
NAA 
mg/l 

BA 
mg/l 

0 0 
0.05 0.05 
0.05 0.08 
0.05 3,2 
0.05 5.0 

NAA: àcid naftalen acètic 
BA: benzil amino purina 

- Finalment tornarem a ficar les gradetes amb els 
tubs a l’autoclau a esterilitzar amb calor humit, 
15 minuts a 121ºC. 

- Deixar refredar i guardar els tubs de cultiu fins 
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el moment d’iniciar aquest 
 

 
Figura 10. Afegim els components del 
medi.  

Figura 11. Ajustem el pH amb un 
pHmetre.  

  
Figura 12. El pH final del medi és 5.7 Figura 13. Un cop preparat el medi el 

repartim en els tubs de cultiu. 
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Experiment nº 2: Monitorització de les variables ambientals durant el 
cultiu 
 
Objectiu 
Monitoritzar l’evolució de la temperatura i de la llum en la cambra de cultiu durant el 
decurs de l’experiment. 
 
Materials 
El MultiLog Pro és un sistema d’adquisició de dades fisico-químiques. Aquest 

instrument serveix per investigacions 
científiques sobretot a l’àmbit físic, biològic, 
químic i ciències ambientals i ens ajuda a fer 
casi qualsevol tipus de mesures amb uns sensors 
que es connecten i es deixen al lloc on volem fer 
els experiments. 
 
Funciona bé de manera autònoma o connectat a 
l’ordinador pel port USB. Un cop programada la 
freqüència i el període d’adquisició de dades, 
l’aparell les recull i emmagatzemant. 
Posteriorment les podrem traspassar a 
l’ordinador i processar-les amb el programa 
MultiLab amb el que podrem fer càlculs i 
elaborar gràfics.    

 
El material que necessitem per aquesta pràctica és:. 
 

Enregistrador MultiLog Pro 
Sensor de Temperatura -25ºC a 110ºC 
Sensor de llum 0 ~ 6,6 Lux 
Programari MultiLab 
 

 
Procediment 

1. Connectar el Multilog Pro a la font d’alimentació 
2. Connectar els sensors a utilitzar (en el nostre cas el sensor de temperatura i el 

luxòmetre. 
3. Situar els sensors en la cambra de cultiu 
4. Posar en marxa l’aparell 
5. Programar la freqüència de captura de dades 
6. Posar en marxa la captura de dades 
7. Parar l’equip quan finalitzi el temps de monitorització triat 
8. Connectar la unitat MultiLog Pro a l’ordinador mitjançant el cable USB 
9. Arrencar el programa d’adquisició de dades, descarregar les dades obtingudes i 

processar aquestes. 
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Resultats i conclusions 
 
Les dades obtingudes durant un període d’aproximadament 24 hores (1527 minuts) ens 
ha permès comprovar l’evolució de la temperatura durant aquest període. 
 
La temperatura promig ha resultat ser de 24.9 ± 1.8 ºC, essent major en el període amb 
il·luminació (25.7 ± 1 ºC) i lleugerament inferior durant el període de foscor (23.5  ± 0.7 
ºC). En tots els casos la temperatura s’ha mostrat força estable (amb una desviació 
estàndard baixa) 
 
La major temperatura de dia respecte a la nit es pot justificar per dos factors diferents: 
per un costat les reactàncies dels fluorescents són una font de calor gens menyspreable i 
en segon lloc, el període de foscor coincideix aproximadament amb la nit, moment en 
que fa més fred a l’exterior de l’edifici. Cal recordar que la temperatura de la cambra de 
cultiu no està regulada i per tant varia conjuntament amb la temperatura ambient de la 
sala on està ubicada. 
 

24 hores Període foscor Període il·luminat  
Temperatura 24.9 ± 1.8 23.5  ± 0.7 25.7 ± 1 
Taula 6. Temperatura promig i desviació estàndard de la cambra de cultiu en 
diferents moments del dia. 

 
 
Les dades d’il·luminació tan sols ens permet confirmar el correcte funcionament del 
sistema de temporització de la il·luminació, donat que el sensor del que disposàvem es 
saturava per damunt de 6 lux (valor molt inferior al real).  De les dades recollides 
podem confirmar que el període il·luminat és de 16 hores de llum i 8 hores de foscor. 
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Figura 14. Evolució de la temperatura i il·luminació en la cambra de cultiu durant un 
període de 24 hores. 
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Experiment nº 3: Posta en cultiu del material vegetal 
 
Objectiu 
Comprovar l’efecte de la presencia d’hormones vegetals en el medi de cultiu sobre el 
desenvolupament de seccions de clavellina cultivades in vitro.  
 
Materials 

Clavellines 
Bisturí 
Pinces 
Alcohol 
Tubs d’assaig  
Bec d’alcohol 
Tisores  
Lleixiu 
Aigua destil·lada 
Plaques de petri 
Vas de precipitats 
Cambra de cultiu 
Cambra de flux laminar 

 
Procediment 
Preparació del material vegetal 
 

- Tallar trossos de tija de clavellina de manera que cada un tingui un nus i una 
mica més d’un centímetre de longitud. Ficar-los en un vas de precipitats. 

- Cobrir les seccions amb una solució aquosa (al 20%) de lleixiu comercial, tapar-
ho i agitar durant  10 minuts. 

- Decantar la solució de lleixiu i fer tres rentats amb aigua destil·lada estèril per 
eliminar les restes de lleixiu.  

 
Posta en cultiu 
 

- Traslladar els tubs amb el medi de cultiu, les seccions de clavellina i el material 
auxiliar (bec d’alcohol, pinces, bisturí, aigua estèril....) a dintre de la cambra de 
cultiu (cambra de flux laminar)  

- Abocar les seccions en una placa de petri. Eliminar amb el bisturí estèril els 
extrems que son les parts que han estat més en contacte amb el lleixiu. 

- Cal esterilitzar freqüentment el bisturí i les pinces submergint-los en un tub amb 
alcohol, passant-los després sobre la flama del bec d’alcohol i refredant-los en 
un tub amb aigua estèril 

- Amb les pinces introduirem dintre de cada tub amb medi de cultiu (segons taula 
5) una secció de la tija que tenim ja preparat de manera que les fulles mirin cap a 
dalt, sinó es així ens estarem equivocant i col·locant de manera que la planta no 
creixerà. 

- Finalment traslladarem els tubs a la cambra de cultiu on els cultius podran 
créixer sota una temperatura (T ambient) i llum (18 h de llum) fins al final de 
l’experiment. Cada setmana anotarem el desenvolupament de les plantes. 
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Figura 15: Tenim les plantes preparades i Figura 16. Tallarem trossos de tija de 
més d’un cm  apunt  

Figura 17. Desinfectarem les seccions i 
les esterilitzem. 

Figura 18.  Introduïm els bocins de tija 
en el tub de cultiu 

 
 
 
Resultats i conclusions 
 
Els resultats exposats a continuació són la mitjana de 7-10 valors diferents per a cada 
tractament. 
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Figura 19. Evolució de la longitud mitjana de les plàntules de clavellina 

 
Podem observar que el creixement de les plantes, independentment del tractament 
hormonal aplicat,  es progressiu i ascendent, en set dies la planta es desenvolupa molt bé 
en el medi que l’hem proporcionat, assolint una alçada mitjana de 2,15, 2,9 cm a la 
segona setmana i així segueix augmentant fins a una mitjana de 4,9 cm al final de 
l’experiment. 
 
El creixement en longitud ha anat paral·lel a la formació de noves fulles. Durant dues 
setmanes vam anar comptant les fulles que brotaven de cada planta, a la tercera setmana 
següent el nombre de fulles era tan elevat que varem deixar de comptar-les. 
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Figura 20. Evolució del nombre de fulles de les plàntules de clavellina 

 
 

 
La presencia de reguladors de creixement (NAA i BA) incrementa la longitud dels 
explants de manera significativa respecte del control (sense reguladors de creixement) 
tant durant les quatre setmanes de l’experiment com al final d’aquest. 
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Figura 21. Evolució de la longitud, gruix de la base i pes de les vitroplantes a les 
quatre setmanes segons el tractament hormonal aplicat 

 
A més d’afavorir el creixement longitudinal, la presencia de NAA i BA en el medi de 
cultiu produeix altres efectes sobre el desenvolupament dels explants con són la 
formació d’un engruiximent a la base, la inhibició de la floració i l’adquisició d’un 
aspecte d’hiperhidricitat (vitrificació) en les vitroplantes 
 
A partir ja del 0.5/0.5 mg/l el augment del  volum de la base de la tija és notable. Les 
concentracions de NAA/BA de 0.05 i 0.8 respectivament són les que produeixen un 
major creixement longitudinal de les vitroplantes. 
 

 
Figura 22. Aspecte de les vitroplantes i el engruiximent de la base
en el tractament NAA/BA de 0.05 i 0.8 mg/l respectivament 

 
La darrera setmana vam poder extreure les vitroplantes dels tubs de cultiu i pesar-les. 
Els tractaments amb NAA/BA de 0.05/0.05 i 0.05/ 0.8 mg/l respectivament van donar 
plantes amb major pes fresc. Tots els tractaments amb hormones van donar pesos 
majors que el tractament control, sense hormones. 
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Figura 23. Evolució del pes fresc de les vitroplantes segons el tractament hormonal 

aplicat 
 
Durant el procés de l’experiment es van produir un cert nombre de contaminacions que 
podria ser degut a causes diverses: esterilització incomplerta, contaminació endògena, 
manipulació inadequada o excessiva contaminació de la planta mare. Al final de 
l’experiment varem comptabilitzar un total de 39% tubs contaminats. 
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Figura 24. Percentatge de tubs contaminats al llarg de l’experiment. 

 
 
Un aspecte d’aquest experiment que va cridar molt l’atenció va ser l’aparició de flors 
dins del tub de cultiu en totes les plantes que es trobaven en el tractament sense 
hormones (0/0). La entrada en floració de les vitroplantes crescudes en medi lliure 
d’hormones es pot explicar pel fet que la planta mare, de la que vam obtenir les seccions 
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que iniciaren el cultiu, estava en plena floració i, per tant induïdes a florir. La presencia 
d’hormones va tenir un clar efecte inhibidor de la floració. 
 
 

  
Figura 25. Aspecte dels cultius en medi sense 

hormones 
Figura 26. Detall d’un dels tubs 

 
Figura 27. Plantes fora del tub de cultiu Figura 28. Aspecte de les plantes 

cultivades amb medi amb hormones 
 
Comparant aquestes dues fotos (Figura 27 i 28), una que no porta hormones i l’altra si, 
es poden veure la diferencies entre els tractaments. La primera (tractament control) 
porta flor amb una tija fina i un nombre de fulles normal, la segona  es pot veure com és 
molt més compacta, la tija més gruixuda i un gran nombre de fulles lleugerament 
transparents. Aquest aspecte defineix una alteració dels cultius in vitro anomenada 
vitrificació. 
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Experiment nº 4: Inducció de cal·lus i morfogènesis indirecta 
 
Objectiu 
 
En aquest experiment partirem d’uns cal·lus obtinguts en un altre experiment i els 
subcultivarem per comprovar l’efecte de dues combinacions d’hormones en el medi 
Murashige i Skoog (MS). 
 
Introducció  
 
El cal·lus és un teixit generalment homogeni, format per cèl·lules que es divideixen 
activament sense donar lloc a estructures organitzades. En el cultiu in vitro, el cal·lus es 
el teixit de neoformació produït per l’explant inicial o, com a conseqüència, de 
trasplantaments successius.      
 
A vegades, la seva formació resulta de la interrupció de la inhibició consecutiva a la 
separació de l’explant i de l’acció estimuladora de substàncies tròfiques (medi mineral, 
sucres, etc.) i dels reguladors de creixement (auxines, citoquinines, etc.) 
 
El cal·lus pot localitzar-se a nivell de la ferida produïda durant l’obtenció de l’explant o 
estendre’s a regions indemnes. El seu creixement pot ser indefinit al llarg de diferents 
subcultius. Pot ser de creixement actiu o lent, homogeni o modular, més o menys 
compacte, incolor o, menys freqüentment clorofíl·lic. 
 
En determinades circumstancies, aquest creixement desordenat del cal·lus por donar pas 
a un creixement organitzat que formarà òrgans concrets: arrels, tiges, fulles. Aquest 
fenomen es coneix com morfogènesis indirecta i permet regenerar plantes a partir de 
cal·lus formats per cèl·lules desdiferenciades.    
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Materials posta en cultiu 
 

40 Tubs ( 20 d’ells amb 2 mg/l 2-4D, i uns altres 20 amb 0.1 mg/l NAA i 1 mg/l 
BAP) 
Cultiu de cal·lus 
Bisturí 
Pinces 
Alcohol 
Tubs d’assaig  
Bec d’alcohol 
Aigua destil·lada 
Plaques de petri 
Vas de precipitats 
Cambra de cultiu 
Cambra de flux laminar 

 
Procediment 

- Després d’obtenir els cal·lus, anirem a la cambra de cultiu (cambra de flux 
laminar).   

- Amb una placa de petri oberta, anar-hi deixant els cal·lus i amb l’ajuda d’un 
bisturí i unes pinces anirem fent talls de trossos petits.  

- Cal esterilitzar freqüentment el bisturí i les pinces submergint-los en un tub amb 
alcohol, passant-los després sobre la flama del bec d’alcohol i refredant-los en 
un tub amb aigua estèril. 

- Introduir dintre d’un tub d’assaig cada boci de cal·lus.   
- Finalment traslladarem els tubs a la cambra de cultiu on els cultius podran 

créixer sota una temperatura (T ambient) i llum (18 h de llum) fins al final de 
l’experiment. Cada setmana anotarem el desenvolupament de les plantes. 

 
Resultats i conclusions 
 
Els resultats exposats a continuació són la mitjana de 15 valors diferents per a cada 
tractament. 
 
El desenvolupament dels cal·lus en medi amb 2 mg/l de 2-4D ha resultat lleugerament 
superior al registrat en medi amb NAA/BA. A més de tenir un volum calculat major,  
tenen un aspecte molt vivaç ja que gairebé totes són d’un color verdós amb vellositats i 
arrels.   
 
L’aspecte general del medi de cultiu al final de l’experiment és transparent, l’aspecte 
general dels cal·lus són verdós tirant cap a groguenc i verdós fosc. Molts d’ells tenen 
vellositats i alguns arrels (Figura 31). 
 
Em observat dues morfologies diferents en els cal·lus: la meitat tenien un color 
marronos i creixien molt lentament, mentre que l’altra meitat tenien un color verdós, 
creixien més i tenien vellositats i arrels fins i tot un brogit de fulles. 
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Figura 29. Efecte dels diferents tractaments sobre el volum calculat dels cal·lus. 

 
 

Tan sols s’han registrat 5 tubs contaminats d’un total de 32 la qual cosa dona un 
percentatge de contaminació del 15.6%, molt inferior al que s’ha registrat en altres 
experiments en que el material de partida era plantes comercials. El fet de partir d’un 
cultiu ja estèril redueix molt l’aparició de contaminació, però en aquest cas cal explicar-
la com a conseqüència d’errors en la manipulació del material vegetal. 
 

 
Figura 30. Primer i segon tub amb mostres 

marronoses el tercer amb color verdós. 
Figura 31. Aquesta mostra s’aprecia 

l’aparició de vellositats i arrels. 
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Experiment nº 5: Cultiu de cèl·lules 
 
Objectiu 
Obtenir un cultiu de cèl·lules a partir dels cal·lus obtinguts en l’experiment anterior i 
observar-ne el seu creixement en dos medis diferents (amb 2,4D i sense 2,4D). 
 
Material 
            Cal·lus 

Bisturí 
Pinces 
12 Erlenmeyers 
6 Erlenmyers amb medi nutritiu MS + 3% sacarosa + 2-4 D 2mg/l  
6 Erlenmyers amb medi nutritiu MS + 3% sacarosa  
Agitador magnètic 
Cambra de cultiu 
Cambra de flux laminar 

Procediment  

Quan es fa créixer un cal·lus en un medi líquid amb agitació, algunes cèl·lules es poden 
alliberar del teixit i poden créixer en suspensió en aquest medi líquid. Provarem 
d’utilitzar els cal·lus per a fer un cultiu, i veure si podem extreure d’allà i estudiar que és 
el que ha passat amb ajuda d’un microscopi. 

- Primer de tot es fa la preparació del medi que serà en total de 300 ml per als 6 
erlenmeyers. 

- Després s’afegeix l’auxina (2-4 D a 2mg/l) als erlenmeyers corresponents, es 
retolen i s’esterilitzen a l’autoclau. 

- Un cop en la cambra de flux es trosseja els cal·lus en bocins amb l’ajut del 
bisturí i les pinces. 

- Abocarem un boci de cal·lus a cada erlenmeyer. 
- Posar els erlenmeyers en un agitador magnètic dins la cambra d’incubació 

regulada a 21º C i sense llum. 

Figura 32. Recipients amb els cultius de 
cèl·lules dins de la cambra d’incubació 

Figura 33. Erlenmeyers amb els cultius 
de cèl·lules. 

 44



2on de Batxillerat                                                        TdR. Cultiu in vitro amb clavellina 

Resultats i conclusions 
 
El resulta d’aquest experiment no va ser gens satisfactori. Tots els erlenmeyers o bé es 
van contaminar, o bé no van mostrar signes de proliferació cel·lular. 
 
Per tal de confirmar la presencia de contaminació en les mostres i l’absència de cèl·lules 
lliures del cal·lus vam procedir a realitzar una tinció simple amb safranina i la vam 
observar al microscopi (Figures 34, 35, 36 i 37). 
 

  
Figura 34. Posem unes gotes del medi 

de cultiu en un portaobjectes 
Figura 35. Addició del colorant 

  
Figura 36. Netejar l’excés de colorant 

amb aigua destil·lada. 
Figura 37. Passar-la per la flama 

per assecar-la. 
 
El que vam observar va ser la presència d’hifes fúngiques sense que poguéssim 
localitzar cap cèl·lula aïllada (Figures 38, 39, 40 i 41). 
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Figura 38. Bocí de cal·lus vist al 

microscopi 
Figura 39. Bocí de cal·lus vist al 

microscopi 

 
Figura 40. Agregat de cèl·lules vist al 

microscopi 
Figura 41. Hifes de floridures 

presents en els medis contaminants. 
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Experiment nº 6: Cultiu d’anteres 
 
Objectiu 
 
Iniciar un cultiu d’anteres per tal d’obtenir plantes haploides. 
 
Materials per a la posta en cultiu 

 
40 Tubs d’assaig ( 20 tubs que només portaran la solució stock sense cap 
component més i 20 tubs que apart portaran 1mg/l de 2-4D + 0,1mg/l de NAD) 
Poncelles de Clavellina 
Bisturí 
Pinces 
Alcohol 
Tubs d’assaig  
Encenedor d’alcohol 
Tisores  
Lleixiu 
Aigua destil·lada 
Plaques de petri 
Vas de precipitats  
Cambra de cultiu 

 
Introducció 
 
Primer de tot explicarem que és l’antera, on està situat i quina és la seva funció. En 
botànica, s’anomena antera a l’extrem superior de l’estam. La paraula procedeix del 
grec anteros que significa >>florit<<, fent referència a que la presència visible de les 
anteres senyala el punt més culminant de la floració. 

 
L’antera és la part superior 
de l’estam que conté dos 
teques amb dos sacs 
pol·línics en cadascun. 
Dintre d’ells es troben els 
grans de pol·len. 
 
Es treballarà amb l’antera en 
la seva totalitat, no amb els 
grans de pol·len en 
particular. 
 
S’agafa una antera d’una 
poncella tancada abans de 
que s’obri i es fa el cultiu in 

vitro, bé per embriogènesi6 o organogènesi7. 

 
Figura 42. Estructura d’una flor tipus. 

                                                 
6  Embriogènesi: es formen cèl·lules (poliembrions). 
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Procediment  

- Preparar el medi de cultiu (MS 3% sacarosa). 
- Després d’obtenir les poncelles de la clavellina sense obrir, es tallen i es posen 

dintre d’un vas de precipitats. 
- Introduir una solució aquosa de lleixiu al (20%), tapar i agitar durant 10 minuts. 
- Decantar la solució de lleixiu i fer tres rentats amb aigua destil·lada per eliminar 

les restes de lleixiu. 
- Traslladar els tubs amb el medi de cultiu (MS + 3% sacarosa), a dintre de la 

cambra de cultiu (cambra de flux laminar).  
- Deixar les poncelles dins una placa de petri i amb l’ajuda d’un bisturí i unes 

pinces obrir-les i extreure les anteres tallant-les del filament. 
- Cal esterilitzar freqüentment el bisturí i les pinces submergint-los en un tub amb 

alcohol, passant-los després sobre la flama del bec d’alcohol i refredant-los en 
un tub amb aigua estèril. 

- Posar una antera en cada tub de cultiu amb medi.   
- Finalment traslladarem els tubs a la cambra de cultiu on els cultius podran 

créixer sota una temperatura (T ambient) i llum (18 h de llum) fins al final de 
l’experiment. Cada setmana anotarem el desenvolupament de les plantes. 

 

Figura 43.  Tallar la poncella i separar les 
anteres dels filaments. 

Figura 44. Inserir una antera fins que 
quedi encaixada en la superfície del medi 

 
 
Resultats i conclusions 
 
Totalment inesperat dintre dels tubs van anar passant setmanes i el creixement va ser 
nul, no hi va haver cap tipus de desenvolupament ni tampoc contaminacions, 
simplement, va quedar-se com estava. Probablement la causa de la manca de creixement 
rau en el grau de desenvolupament inadequat de les anteres en el moment de la 
recol·lecció 
 
 

                                                                                                                                               
7 Organogènesi: es formen unes estructures de cal·lus que poden provenir de teixits de l’antera (diploide) 
o bé del gra de pol·len (haploide) 
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Experiment nº 7: Germinació in vitro 
 
Objectiu 
 
Obtenir plàntules estèrils a partir de la germinació in vitro de llavors de clavellina. 
 
Materials per a la posta en cultiu 

 
Llavors 
Bisturí 
Pinces 
Alcohol 
Tubs d’assaig  
Bec d’alcohol 
Tisores  
Lleixiu 
Aigua destil·lada 
Plaques de petri 
Vas de precipitats 
Cambra de flux laminar 
Cambra de cultiu 

 
 Procediment  

- Preparar el medi de cultiu (MS + 3% sacarosa) 
- Posar les llavors de clavellina en un colador dels de preparar infusions. 
- Cobrir el colador amb una solució aquosa de lleixiu (al 20%), tapar-ho i agitar 

durant  10 minuts. 
- Anar amb tot el material a la cambra de flux laminar (una cambra estèril per a 

treballar amb condicions estèrils). 
- Decantar la solució de lleixiu i fer tres rentats amb aigua destil·lada estèril per 

eliminar les restes de lleixiu. 
- Abocar les llavors que estaven a dintre del colador en una placa de petri. 
 

Figura 45. Extraient les llavors del colador. Figura 46. Col·locar la llavor dintre del 
tub. 
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- Posar les llavors d’una en una en tubs amb medi MS + 3% sacarosa, tenint molta 
cura de no agafar les que siguin de color blanques, perquè això significa que han 
perdut la coberta marró que els  serveix de protecció. 

- Finalment traslladarem els tubs a la cambra de cultiu on els cultius podran 
créixer sota una temperatura (T ambient) i llum (18 h de llum) fins al final de 
l’experiment. Cada setmana anotarem el desenvolupament de les plantes. 

 
 
Resultats i conclusions 
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Figura 47. Longitud final de les vitroplantes obtingudes a partir de llavors 

La major part de les llavors van germinar, encara que 4 llavors no ho van fer (20%). 
Cap dels tubs es van contaminar. Les plàntules van créixer en longitud  (5.8 ± 2.6 cm) 
formant un gran nombre de fulles i un sistema radicular complert.  
 

 
Figura 48. Aspecte de les vitroplantes obtingudes per germinació de llavors 
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Experiment nº 8: Subcultiu de plàntules de clavellina 
 
Objectiu 
 
Micropropagar les plàntules obtingudes en l’experiment anterior per tal d’incrementar el 
nombre de plantes disponible i calcular la tasa de micropropagació. 
 
Materials per a la posta en cultiu 

 
Tubs de cultiu amb vitroplantes 
Bisturí 
Pinces 
Alcohol 
Tubs d’assaig  
Bec d’alcohol 
Tisores  
Aigua destil·lada estèril 
Plaques de petri 
Cambra de flux laminar 
Cambra de cultiu 

 
 Procediment  
 

- Prepara el medi de cultiu (MS + 3% sacarosa) 
- Traslladar tot el material a la cambra de flux laminar 
- Extreure en condicions asèptiques una planta del cultiu vell i depositar-la sobre 

la cara interior d’una placa de Petri buida. Tallar bocins d’uns 1.5 cm de 
longitud de manera que continguin en la part superior un parell de fulles. 

- Posar un boci de planta en un tub amb medi fresc mantenint la polaritat 
d’aquesta (les fulles a la part de dalt). 

- Portar els cultius iniciats a la cambra de cultiu (T ambient, fotoperíode 16 h de 
llum i 8 de foscor) 

 
Resultats i conclusions 
 
Les plantes crescudes a partir de les llavors eren molt més primes que les obtingudes a 
partir de seccions de plantes crescudes en test (experiment  2). Això va complicar una 
mica més el procés de subcultiu. 
 
De cada planta vam obtenir un promig de 7.2 seccions que un cop subcultivades van 
donar cada una d’elles una planta complerta. Si tenim en compte que va ser necessari 4 
setmanes per a cada cicle de cultiu, això comporta una tasa de micropropagació de 
teòrica de 

N2 = N1*7.2p. 
 
 
On  

N1= nombre de vitroplantes micropropagades en el primer cicle 
N2 = nombre de vitroplantes del cicle actual 
P =  nombre de cicles de micropropagació 
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A partir d’aquest valors es pot calcular l’evolució de la quantitat de vitroplantes 
obtingudes per micropropagació (Figura 47). Aquests càlculs posen de manifest la 
potencialitat de la tècnica. A partir d’una planta podríem arriar a obtenir de l’ordre d’un 
milió de plantes en 22 setmanes.  
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Figura 49. Evolució de la població de plantes al llarg del temps, calculada a partir de la 

tasa de micropropagació. 
 

 
 
Un altre aspecte positiu d’aquesta tècnica es que la contaminació del material vegetal ja 
no es un problema. Com que partim de cultius estèrils, és molt més simple mantenir-los 
estèrils. 
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Experiment nº 9: Aclimatació 
 
Objectiu 
 
Traspassar les plantes obtingudes per subcultiu de seccions de clavellina (experiment 8)  
i aclimatar-les per a que pugui adaptar-se a l’ambient exterior i donar lloc a plantes 
cultivables en jardins i terrasses.  
 
Material 

 
Pinces 

            Plantes en els tubs d’assaig 
            Aigua 
            Tests 
            Làmines de plàstic 
            Terra per a plantar 
            Bastonets 
            Cubell per a ficar la terra 
 
Procediment 
 
Les característiques anatòmiques i fisiològiques de les plantes micropropagades fan 
necessària per a la seva supervivència en condicions externes una adaptació gradual o 
aclimatació en hivernacles. 
 
La supervivència final varia molt d’unes espècies a unes altres. Els factors que influiran 
seran la seva pròpia cobertura, els reguladors de creixement si s’han utilitzat ( en aquest 
cas no), i el més important les condicions mediambientals de temperatura, llum i 
humitat. 
 

- Primer de tot, agafarem un cubell de plàstic i abocarem la quantitat necessària de 
terra que veiem convenient per a plantar 30 testos. 

- El següent a fer serà mullar amb aigua la terra per que sigui més humida. 
- Després anirem repartint el terra per 30 testos petits diferents. 
- Agafarem els tubs amb les plantes i les extraure’m amb unes pinces. 
- Rentarem amb aigua la part de les arrels per que no quedi cap resta de sucre del 

agar (medi nutritiu) ja que això pot fer que no creixi la planta.  
- Introduirem una planta a dins de cada test. 
- Ficarem un bastonet que actuarà com a tutor, per a que puguin aguantar-se 

rectes. 
- Finalment cobrirem les plantes amb una làmina de plàstic de manera que actuï 

com a hivernacle. 
- Regarem regularment les plantes 
- Durant les properes dues setmanes anirem retirant el plàstic protector per tal que 

les condicions d’humitat interiors es vagin aproximant a les de l’espai exterior. 
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Figura 50. Procés de preparació del substrat i posta en cultiu. 

 

 
Figura 51. Aspecte general del minihivernacle d’aclimatació. 

 
Resultat i conclusions 
 
En la fase d’aclimatació es pretén que les plantes que han crescut en condicions in vitro 
(només exposades a un microambient escollit per oferir unes condicions mínimes de 
estrès), s’adaptin a condicions externes (on el medi no és asèptic, on la llum, la 
temperatura i la humitat no estan controlades i on el creixement ha de ser autotròfic i no 
heterotròfic com en el cultiu in vitro). 
 
Tot i que aquest experiment es va realitzar de forma qualitativa més que quantitativa, i 
que va coincidir amb les vacances d’estiu, dos mesos després d’iniciat el procés 
d’aclimatació algunes de les vitroplantes ja estaven situades en el balcó de casa. 
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9. Les plantes obtingudes en medi lliure d’hormones han crescut menys que 

les plantes crescudes amb 0.05 g/l de NAA i 0.8 g/l BA. 

10. Nivells d`hormones més elevats originen creixements anòmals (cal·lus a la 

base i vitrificació). 

11. Tot i aparèixer contaminació, un percentatge del 40 % dels explants han 

resultat no contaminants. 

12. No s’ha aconseguit el desenvolupament de les anteres. 

13. La germinació de llavors in vitro ha donat plàntules estèrils però més 

primes que les obtingudes a partir de seccions. 

14. La presencia de 2,4 D en el medi indueix la formació de cal·lus en els explants. 

El subcultiu d’aquests pot realitzar-se tant en medi amb 2,4-D com sense. 

15. El subcultiu de vitroplantes permet obtenir tases de creixement de la població de 

vitroplantes de tipus exponencial. 

16. L’aclimatació de les vitroplantes permet obtenir plantes cultivables en un entorn 

natural. 
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