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Pentru investigarea şi ilustrarea diferitelor procese biologice, cultura in
vitro are o importanţă deosebită. Ferigile constituie sisteme experimentale
versatile pentru studierea morfogenezei plantelor vasculare (DYER, 1979), fiind
utilizate ca material experimental atât în formă unicelulară, în stadiul de spor, cât
şi ca ţesuturi cu diferenţiere celulară complexă (NAKAMURA şi MAEDA,
1994). Gametofitul sau protalul ferigilor este efectiv considerat un „instrument“
pedagogic interesant atât pentru experimente mai simple accesibile elevilor şi
studenţilor cât şi pentru diferite proiecte de cercetare.
Pentru obţinerea gametofitului pteridofitelor se realizează culturi de spori – pteridospori
pe diferite medii nutritive. Cultura de pteridospori reprezintă metoda cea mai veche de cercetare
a morfogenezei gametofitului. A fost menţionată pentru prima dată de către MORISON (1699)
în lucrarea „Historia plantarum“, autorul observând faptul ca sporii de „Scolopendre“ –
Asplenium scolopendrium cultivaţi pe pământ umed produc numeroase plantule, care au ca
debut o delicată frunză rotundă – protalul. Cultura sporilor se poate realiza atât în laboratoare
moderne de culturi in vitro, cât şi în laboratoare mai puţin dotate, materialul obţinut ajutând
cadrul didactic sa ilustreze elevilor sau studenţilor diferite procese biologice.
Etapele realizării unei culturi de spori sunt:
1. identificarea speciei de la care se colectează sporii,
2. sterilizarea frunzelor purtătoare de sporangi maturi,
3. colectarea sporilor,
4. cultivarea sporilor pe mediul de cultură.
1. Identificarea speciei. Sporii se pot colecta de la plante provenite din mediul natural
sau de la specii de ferigi aflate în colecţiile grădinilor botanice. Pentru identificarea speciei alese
se utilizează diferite determinatoare, unul dintre cele mai noi fiind „Flora ilustrată a României –
Pteridophyta et Spermatophyta“ (CIOCÂRLAN, 2000). Pentru determinarea speciilor care nu
vegetează în România se poate utiliza „Flora Europaea“ (TUTIN şi colab., 1993).
2. Sterilizarea frunzelor purtătoare de sporangi maturi. După ce specia aleasă a fost
determinată frunza se fragmentează şi apoi se hidratează menţinând fragmentele în curent de
apă, timp de o jumătate de oră, într-un pahar Berzelius acoperit cu o bucată de tifon. Sterilizarea
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se face cu hipoclorit de calciu 6%, preparat înaintea utilizării sau cu apă oxigenată 10%
(CACHIŢĂ-COSMA şi PETRESCU, 1985; CACHIŢĂ-COSMA, 1987; FAY, 1994;
FERNÁNDEZ şi REVILLA, 2003). Timpul de expunere la agentul sterilizant poate fi cuprins
între 3 şi 10 minute, fiind mai mic în cazul materialul provenit din sere, care are o încărcătură
mai mică de germeni şi mai mare în cazul celui provenit din mediul natural. După sterilizare,
fragmentele de frunze se spală de trei ori cu apă distilată sterilă pentru înlăturarea completă a
agentului sterilizant.
3. Colectarea sporilor. Fragmentele de frunze sterilizate se pun în cutii Petri sterile, cu
faţa inferioară (pe care se află sporangii) în jos. Aici se menţin până la eliberarea sporilor din
sporangi, sporii observându-se sub forma unei pulberi fine.
4. Cultivarea sporilor pe mediul de cultură. Sporii obţinuţi se pot cultiva pe diferite
medii nutritive, atât lichide cât şi solide. Unul dintre cele mai populare medii lichide, uşor de
preparat, este mediul KNOP (1865). După preparare, mediul se sterilizează şi apoi se
repartizează în cutii Petri sterile. Sporii se cultivă pe suprafaţa mediului, cutiile Petri se acoperă
cu capacul şi se înfăşoară în folie adezivă transparentă pentru a reduce evaporarea apei din
mediu. Cutiile Petri se plasează într-o cameră de creştere la 25±10C şi fotoperioadă de 16 ore
lumină / 8 ore întuneric (BERTRAND şi colab., 1999; FERNÁNDEZ şi colab., 1999, etc.) sau,
în lipsa acesteia, într-o cameră obişnuită, unde sunt menţinute la lumină solară indirectă şi la o
temperatură de 22-300C (VLADESCO, 1934). Culturile realizate sunt analizate periodic, în
diferitele stadii de diferenţiere a gametofitului fiind observate diferite procese biologice.
Procese biologice ce pot fi ilustrate pe parcursul diferenţierii gametofitului
 Diviziunea mitotică inegală a celulelor. Se observă în cazul primei diviziuni mitotice a
sporului; în urma acestei diviziuni se formează două celule inegale: cea mai mare fiind
iniţiala protalului, iar cea mai mică, iniţiala rizoidului. În urma unor diviziuni mitotice
inegale se formează toţi rizoizii protalieni, dar şi trihomii protalieni.
 Constituirea filamentului protalian, alcătuit dintr-un număr variabil de celule, în funcţie de
specie. Se face prin diviziuni mitotice ale iniţialei protalului, diviziuni care au loc în plan
paralel cu planul ecuatorial al sporului.
 Diviziunea cloroplastelor sau cloroplastotomia. Celulele care alcătuiesc gametofitul conţin
numeroase cloroplaste, motiv pentru care se mai numesc şi clorocite protaliene.
Cloroplastele care se divid se alungesc şi se strangulează în regiunea mediană formându-se
în final două cloroplaste.
 Formarea plăcii (lamei) protaliene. Se observă că trecerea de la stadiul de filament protalian
la cel de lamă (placă) protaliană se face prin diviziunea longitudinală a unor celule distale
ale filamentului. În unele cazuri se formează chiar o celulă meristematică în formă de pană
sau ic.
 Formarea şi alcătuirea protalului cordat. Se poate observa înlocuirea celulei meristematice
apicale cu un meristem multicelular situat în scobitura protalului.
 Formarea, alcătuirea şi localizarea anteridiilor.
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Eliberarea anterozoizilor din anteridie şi deplasarea acestora pe suprafaţa gametofitului cu
ajutorul flagelilor.
Formarea, alcătuirea şi localizarea arhegoanelor.
Formarea, alcătuirea şi localizarea trihomilor protalieni, la speciile la care aceştia sunt
prezenţi.
Influenţa diferiţilor factori asupra diferenţierii gametofitului, etc.
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