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 1. Introducere  
 
 Ferigile se num r  printre primele plante care au fost înmul ite cu succes in 
vitro, în scopul comercializ rii lor ca plante ornamentale. Nephrolepis exaltata (L.) 
Schott cv. bostoniensis a fost prima plant  micropropagat  in vitro în scop 
comercial.  
 În anul 1985, în S.U.A., s-a estimat c  s-au produs prin tehnici de 
micropropagare circa 5 milioane de ferigi. Chu (1986) men ioneaz  c  jum tate 
din produc ia de plante multiplicate in vitro o reprezint  multiplicarea orhideelor, 
circa 20% revenind ferigilor, 30% produc iei de plante ornamentale comercializate 
pentru flori i frunze i 10-16% produc iei de material pentru plantat (Cachi , 
1987).  
 Cultura in vitro a diferitelor tipuri de explante provenite de la ferigi ofer  atât 
posibilitatea înmul irii in vitro  a speciilor de interes ornamental sau a speciilor 
rare, cât i posibilitatea efectu rii unor studii de morfologie, anatomie, fiziologie, 
genetic  etc. Din multitudinea de tipuri de explante ce pot fi utilizate pentru 
cultura in vitro (George &  al. 1987), cultura de sporangi verzi (sori) incomplet 
diferen ia i s-a f cut la foarte pu ine specii, printre care: Dicranopteris linearis 
(Burm.) Underw. din fam. Gleicheniaceae i Platycerium coronarium (D. Konig 
ex O.F. Mull.) Desv. din fam. Polypodiaceae (Henson, 1979), la ambele specii 
ob inându-se protale (gametofi i) i sporofi i (plantule). Utilizarea ca explant a 
sporangilor verzi, incomplet diferen ia i este foarte avantajoas  pentru cercet tor, 
întrucât nu necesit  o cantitate mare de material, de la o singur  frunz  ob inându-
se numeroase explante.  
 
 2. Materiale i metode de cercetare 
 
 Materialul utilizat: sporangi (sori) verzi incomplet diferen ia i de la 
Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (fam. Dryopteridaceae), specie cultivat  
pentru ornament i local naturalizat  în vestul Europei (Tutin &  al., 1993). 
Materialul a fost colectat din serele Gr dinii Botanice D. Brandza din Bucure ti. 
Segmentele de frunze purt toare de sori au fost hidratate, imersate în alcool etilic 
80% timp de un minut i apoi sterilizate cu hipoclorit de calciu  6%, timp de trei 
minute. Dup  sterilizare, materialul a fost sp lat de trei ori cu ap  distilat  steril . 
Sorii au fost preleva i cu ajutorul unui ac lanceolat i au fost inocula i pe mediul de 
cultur  0,5x Murashige Skoog (1962) f r  hormoni, repartizat în cutii Petri. Vasele 
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de cultur  au fost apoi sigilate cu folie adeziv  transparent  i au plasate în camera 
de cre tere la o temperatur  de 250 C i la lumin  fluorescent  timp de 16 ore pe zi.  
 
 3. Rezultate 
 
 Dup  aproximativ dou  s pt mâni de la ini ierea culturii din explant începe 
s  se diferen ieze un esut gametofitic, ini ial sub form  de filamente protaliene 
cloroplastice, mai mult sau mai pu in ramificate. Din fiecare ramifica ie a 
filamentului se diferen iaz  ulterior o lam  protalian  spatulat  i, în final, un 
protal cordat, caracteristic. Protalele mature prezint  peri unicelulari, rizoizi i, 
unele dintre ele, anteridii.  
 Perii unicelulari sunt localiza i atât în regiunea meristemului apical al 
gametofitului (Fig. 1), cât i pe marginile (Fig. 2a), suprafa a i regiunea bazal  a 
protalului (Fig. 2b), unde se diferen iaz  i rizoizii unicelulari (Fig 2b).  
 

 
Figura 1. Peri unicelulari (p) în regiunea meristemului apical al gametofitului 
de Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (original). 
 

 

      
Figura 2. Peri unicelulari (p) pe marginea protalului (a) i în regiunea bazal  a 
protalului (b) i rizoizi unicelulari (r) în regiunea bazal  a protalului de la 
Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (b) (original). 

      
 Anteridiile au structura caracteristic  pentru filicatele leptosporangiate, 
având peretele alc tuit din trei celule: celul  bazal  (cb), celul  inel (ci) i celul  
capac (cc)(Fig. 3).  
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Figura 3. Anteridie de la Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (original). 

 
 Pe protale nu se diferen iaz  arhegoane. Dup  aproximativ trei luni de la 
ini ierea culturii, pe protale au ap rut primele frunze ale tân rului sporofit (Fig. 4).  
 

 
 
Figura 4. Primele frunze diferen iate pe protalele de la Cyrtomium falcatum (L. 
fil) C. Presl (original). 

 
 Sporofitul este superficial i se diferen iaz  pe fa a inferioar  a protalului, în 
regiunea median , posterior meristemului apical, dintr-un esut pluristratificat, 
asem n tor unei cocoa e. Acest esut se formeaz  direct din esutul gametofitic, 
f r  fecunda ie, sporofitul rezultat fiind apogam. Pe suprafa a acestui esut se 
observ  peri unicelulari, asem n tori celor diferen ia i pe protal i peri 
pluricelulari, uniseria i, forma i din 5-7 celule, celula apical  având un con inut 
citoplasmatic dens. Pe prima frunz  a sporofitului apogam se diferen iaz  peri 
unicelulari, peri pluricelulari (pp), atât pe pe iol cât i pe lamin  (Fig. 5), dar i 
stomate, pe fa a inferioar  a limbului (Fig. 6). 
 

 
Figura 5. P r pluricelular (pp) i p r unicelular (p) de pe prima frunz  a 
sporofitului apogam de la Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (original). 
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Figura 6. Epiderma inferioar  a primei frunze a sporofitului apogam de la 
Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl (original). 

  
 Pe m sur  ce prima frunz  se etaleaz , din esutul gametofitic se diferen iaz  
cea de a doua frunz . Primele frunze au lamina întreag  sau foarte pu in lobat , iar 
frunzele de dimensiuni mai mari pot avea lamina trilobat . Cei mai mul i sporofi i 
nu prezint  r d cin  în stadiul cu 1-2 frunze, prima r d cin  diferen iindu-se de 
cele mai multe ori când tân rul sporofit are deja 3-4 frunze.  
 Din partea bazal  a protalelor, chiar a celor care poart  deja tineri sporofi i, 
se formeaz  filamente protaliene din care se diferen iaz  noi protale, fapt care duce 
la cre terea  num rului de protale pe care se pot forma noi sporofi i, astfel încât din 
numai 30 explante am ob inut peste 1100 de plantule.  
 Individualizarea protalelor purt toare de sporofi i tineri din grupele mari de 
protale formate din explant i trecerea lor pe mediu proasp t, duce la necrozarea 
materialului în propor ie de 90-100%. Din acest motiv, grupele mari de protale 
purt toare de sporofi i au fost separate în grupe mai mici i trecute periodic pe 
mediu proasp t, la 6-8 s pt mâni.  
 

  
Figura 7. Plantule de Cyrtomium falcatum  
(L. fil) C. Presl (original). 

Figura 8. Plantule de 
Cyrtomium falcatum  (L. fil) 
C. Presl transplantate în 
ghivece cu amestec de sol 
(original). 
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Dup  ce plantulele au devenit mai viguroase i independente de protal, au 
fost individualizate (Fig. 7) i trecute pe mediu proasp t, iar dup  o perioad  de 6-
8 s pt mâni au fost scoase din vasele de cultur  i trecute în ghivece cu nisip steril. 
Aceste ghivece au fost acoperite cu folie transparent  pentru ca plantulele s  aib  o 
umiditate ridicat . Plantulele din ghivece au fost tratate cu solu ie nutritiv   Knop, 
iar dup  2-3 s pt mâni au fost transplantate în ghivece cu amestec corespunz tor 
de sol (Fig. 8). 
 
 4. Discu ii i concluzii 
 
 Prin cultivarea in vitro a sporangilor (sorilor) verzi, incomplet diferen ia i 
de la Cyrtomium falcatum am ob inut grupe de protale cordate pe care ulterior s-au 
diferen iat sporofi i, rezultatele fiind similare celor ob inute de Henson (1979) la 
Dicranopteris linearis i Platycerium coronarium.  
 Protalele de la Cyrtomium falcatum prezint  peri unicelulari, rizoizi i 
anteridii cu structur  caracteristic  pentru filicatele leptosporangiate; pe protale nu 
se diferen iaz  arhegoane.  
 Sporofitul se formeaz  pe cale apogam , dintr-un esut pluristratificat, 
diferen iat direct din esutul gametofitic, a a cum se formeaz  i în cazul altor 
specii, a a cum sunt Pellaea viridis (Forst.) Prantl, P. flexuosa (Klf.) Link,  
Notholaena sinuata (Lag.) Klf. ( Nayar & Nisha Bajpai, 1964).  
 Individualizarea protalelor purt toare de sporofi i tineri, cu 1-2 frunze, din 
grupele mari de protale, duce la necrozarea în mas  a materialului, motiv pentru 
care recomand m fragmentarea grupelor mari de protale, în grupe mai mici, care 
sunt trecute pe mediu proasp t i individualizarea plantulelor în momentul când 
devin mai viguroase, eventual independente de protal.  
 Ulterior plantulele individualizate sunt trecute în ghivece cu nisip steril i 
dup  2-3 s pt mâni sunt transplantate în ghivece cu amestec corespunz tor de sol..  
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 Abstract  
  
 Researches about in vitro culture of ferns 
 
 It was obtained gametophytic tissue and apogamous sporophytes through in 
vitro culture of green sporangia from Cyrtomium falcatum (L. fil) C. 
(Dryopteridaceae). 
 Keywords: Cyrtomium falcatum (L. fil) C. Presl, green sporangia, 
gametophytes, apogamous sporophytes.  
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