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2. INTRODUCCIÓ A LA 
CLAVELLINA

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).

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





3. DESCRIPCIÓ DE LA 
CLAVELLINA

Planta herbàcia plurianual perennifòlia. 
Floreix entre finals de primavera i principi de tardor 
(entre abril i juliol). Precisa d’una lluminositat  
elevada i una temperatura no molt alta.

Multiplicació
Es reprodueix per llavor, però les varietats 
ornamentals poden ser multiplicades, a més, per 
divisió de la mata, esqueix o, darrerament, per 
micropropagació.



3. DISTRIBUCIÓ
GEOGRÀFICA

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



4. EL CULTIU IN VITRO

Un cultiu in vitro és un conjunt de 
tècniques que consisteixen en fer 
créixer un boci de planta (explant) 
en un medi nutritiu artificial en 
condicions estèrils. 



4.1 FACTORS QUE 
INTERVENEN EN EL CULTIU 

IN VITRO

- Explant:
Òrgan, teixit o fragment per 
iniciar el cultiu in vitro.

- Factors físics:
Humitat, llum, temperatura.

- Factors químics:
Sals inorgàniques, compostos 
orgànics, hormones, etc.



4.2  MEDI DE CULTIU IN 
VITRO

Sals: Macro i micronutrients (segons la formulació
de Murashige i Skoog).
Font de carboni: Sacarosa o sucre comercial.
Vitamines: Tiamina, mio Inositol, riboflavina...
Reguladors de creixement: combinacions de 
reguladors ( auxines, citoquinines).
Gelificant: Gerlita o  pitagel.



4.3 PRINCIPALS TÈCNIQUES

Cultiu de meristems
Organogènesi
Micropropagació
Transformació genètica
Embriogènesi somàtica



4.4 APLICACIONS DEL 
CULTIU IN VITRO

Multiplicació vegetativa “en massa.
Sanejament.
Obtenció d’haploides (cultiu d’anteres) i doble 
haploides [línies homozigòtiques].
Suport en programes de millora convencional.
Generació de variabilitat espontània o induïda 
(somaclonal, híbrids).
Sistema complementari a la conservació de 
germoplasma convencional.
Producció de metabòlits secundaris. 
Base inicial de la Biotecnologia.
Investigació bàsica i aplicada.



4.5 PIONERES DEL CULTIU IN 
VITRO

White

Gautheret

Nobecourt

Murashige



5. OBJECTIUS 

Posar a punt diferents tècniques de cultiu in vitro 
aplicant-les a una  mateixa planta.
Conèixer el funcionament del cultiu in vitro i les 
seves possibilitats.
Comparar diferents sistemes de cultiu in vitro. 
Estudiar l’efecte de diferents reguladors de 
creixement sobre el creixement i desenvolupament 
dels cultius in vitro.
Caracteritzar les variables ambientals que poden 
afectar als cultius in vitro.
Desenvolupar un treball experimental: formular una 
hipòtesi de partida, dissenyar, realitzar i interpretar-
ne els resultats d’experiments.



6. EXPERIMENTS 
REALITZATS

Experiment Nº 1: Preparació del medi de 
cultiu
Experiment Nº 2: Monitorització de les 
variables ambientals durant el cultiu
Experiment Nº 3: Posta en cultiu del 
material vegetal
Experiment Nº 4: Inducció de cal·lus i 
morfogènesis indirecta 
Experiment Nº 5: Cultiu de cèl·lules
Experiment Nº 6: Cultiu d’anteres 
Experiment Nº 7: Germinació in vitro
Experiment Nº 8: Germinació in vitro
Experiment Nº 9: Aclimatació



Experiment Nº 1: Preparació del 
medi de cultiu

Objectiu: 
preparar els diferents medis que es faran servir 

en el treball.
Procediment:

Mesclar els components.
Ajustar el pH.
Dissoldre el gelificant.
Dosificar en els tubs de cultiu.
Esterilitzar.



Experiment Nº 2: Monitorització
de les variables ambientals 

durant el cultiu
Objectiu: 

Controlar la temperatura i el fotoperíode de la 
cambra de cultiu.

Procediment
Enregistrar les dades de temperatura i 

il·luminació amb l’ajut del Multilog Pro.
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Experiment Nº 3: Posta en cultiu 
del material vegetal

Objectiu:
Determinar l’efecte de la 
concentració d’hormones en el 
creixement de seccions de 
clavellina.

Procediment
Cultivar seccions de clavellina 
estèrils en diferents medis de 
cultiu.



Resultats i 
conclusions
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Resultats i 
conclusions
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p
cal·lus i morfogènesis 

indirecta 
Objectiu

Obtenció de cal·lus i rediferenciació de tiges i arrels.
Procediment

Cultiu d’explants en medi amb 2,4-D 2 ml/l i NAA/BA.  
Subcultiu dels cal·lus  formats.

Resultats
Formació de cal·lus, compactes especialment en el 

medi amb 2,4-D.



Experiment Nº 5: Cultiu de 
cèl·lules

Objectiu
Obtenció d’un cultiu de cèl·lules a partir dels cal·lus 
formats en l’activitat anterior.

Procediment
Cultiu de cal·lus en medi líquid amb agitació.

Resultats
Tots els cultius es van contaminar per la presencia de 

hifes fúngiques. No es va observar alliberament de 
cèl·lules dels cal·lus.



Experiment Nº 6: Cultiu 
d’anteres 

Objectiu
Obtenir plantes haploides a partir.

Procediment 
Esterilització de les poncelles i cultiu d’anteres en 
medi MS + 3% sacarosa.

Resultats
No s’ha obtingut creixement però tampoc 

contaminació.



Experiment Nº 7: Germinació
in vitro

Objectiu
Obtenir plantes estèril a partir del cultiu in vitro de 
llavors. 

Procediment
Esterilitzar les llavors i posar-les en cultiu amb medi MS 
+ 3% sacarosa.



Resultats i 
conclusions
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Experiment Nº 8: Subcultiu
Objectiu

Micropropagar plàntules de clavellina i determinar la tasa
de micropropagació.

Procediment
Subcultivar plàntules de clavellina en medi MS + 3% 
sacarosa.

Resultats
les tècniques de micropropagació permeten obtenir 
creixements de la població de tipus exponencial (106

plantes en 22 setmanes).
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Experiment Nº 9: Aclimatació
Objectiu

Adaptar les vitroplantes a les 
condicions ambientals de terrasses i 
jardins.

Procediment
Extreure les vitroplantes del medi de 
cultiu, netejar-les de les seves restes i 
posar-les en un substrat de jardineria 
dins d’un minihivernacles.

Resultats
Després de 3 setmanes vam obtenir 
plantes que ja podien creixen en jardins 
o terrasses.



7. CONCLUSIONS
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.
Nivells d`hormones més elevats originen creixements 
anòmals (cal·lus a la base i vitrificació).
Tot i aparèixer contaminació, un percentatge del 40% dels 
explants han resultat no contaminants.
No s’ha aconseguit el desenvolupament de les anteres.
La germinació de llavors in vitro ha donat plàntules estèrils 
però més primes que les obtingudes a partir de seccions.
La micropropagació permet obtenir creixements de la 
població de tipus exponencial.
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.
L’aclimatació de les vitroplantes permet obtenir plantes 
cultivables en un entorn natural





MOLTES GRÀCIES 
PER LA SEVA 
ATENCIÓ
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