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conservatIon and maIntenance of rare plants through 
vItroculturepr In vItrocultură

The increase of cultivated areas, the construction of industrial objects, and 
other human activities have a negative impact on the flora and vegetation of the 
Republic of Moldova.

Preservation and protection of rare species is one of the most important prob-
lems of contemporary botany, which is attracting more and more attention from 
scientists around the world. Rare and endangered plants are the most vulnerable 
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component in the conservation of phytodiversity and their loss is irrecoverable. 
These rare species from the spontaneous flora of the Republic of Moldova are 
the object of research of the Laboratory of Embryology and Biotechnology of 
GBNI. Especially the highly decorative plants with beautiful attractive flowers, 
the vernal ephemeroids of the fam. Amarillydaceae: Liliummartagon L., Fritil-
lariamontana Hoppe, Bellevaliasarmatica (Georgi) Woronov, Galanthus.nivalis 
L., Galanthus Elwesi Hook, GalanthusplicatusBieb., Leucojumaestivum L, Stern-
bergiacolchicifloraWaldst et Kit. are abusively collected.

The application of in vitro propagation methods is a safe possibility to pro-
tect these endemic species in botanical gardens and their repatriation to natural 
niches. Viticulture has a number of advantages compared to classical methods of 
regeneration and their maintenance in collections. The morphogenetic potential 
of species regeneration is induced by several factors: explant genotype, regenera-
tive capacity, biotic and abiotic conditions (temperature, light, humidity, season), 
chemical composition of the nutrient environment, presence or absence of ap-
propriate growth regulators, with important role in the induction and initiation 
of regeneration processes and organogenesis is indisputable.

Preserving the cultures in in vitro conditions, allows the management with 
the development process of the cultivated species slow or more increased and 
safe possibility to maintain the collections of rare and endangered plants for a 
long time in viticulture, this stagnation is not detrimental to viability and does 
not reduce the number of productive subcultivations. The laboratory managed 
to carry out projects on the introduction of rare species in vitro culture and the 
development of microcloning and micropropagation technologies, description of 
multiplication protocols at all stages of obtaining rare plant propagation material 
from plant selection and inoculation on nutrients to acclimatization and adapta-
tion to ex vitro conditions of seedlings.
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conservarea șI mențInerea plantelor rare 
prIn vItrocultură

Mărirea suprafețelor cultivate, construcția obiectelor industriale, și alte 
activități a omului se reflectă negativ asupra florei și vegetației Republicii Moldo-
va. Păstrarea și ocrotirea speciilor rare este una din cele mai importante probleme 
al botanicii contemporane, care atrage tot mai mare atenție savanților din toată 
lumea. Plantele rare și cele pe cale de dispariție sunt componentul cel mai vul-

nerabil în conservarea fitodiversității și pierderea lor este nerecuperabilă. Aceste 
specii rare din flora spontană a Republicii Moldova sunt obiectul de cercetare 
a laboratorului de Embriologie și Biotehnologie a GBNI. În special plantele de 
înaltă decorativitate cu flori frumoase atrăgătoare, efemeroidele vernale din fam. 
Amarillydaceae: Lilium martagon L., Fritillaria montana Hoppe, Bellevalia sarma-
tica (Georgi) Woronov, Galanthus. nivalis L., Galanthus Elwesi Hook, Galanthus 
plicatus Bieb., Leucojum aestivum L, Sternbergia colchiciflora Waldst et Kit. sunt 
abuziv colectate.

Aplicarea metodelor de înmulțire in vitro reprezintă o posibilitate sigură pen-
tru a ocroti aceste specii endemice în grădini botanice și repatrierea lor în nișele 
naturale. Vitrocultura are un șir de avantaje în comparație cu metode clasice de 
regenerare și menținerea lor în colecții. Potențialul morfogenetic de regenerare a 
speciei este indus de mai mulți factori: de genotipul explantului, capacitatea rege-
nerativă, condițiile biotice și abiotice (temperatura, lumina, umiditatea, anotim-
pul), componența chimică mediului nutritiv, prezența sau absența regulatorilor 
de creștere corespunzători, cu rol important în inducerea și declanșarea procese-
lor de regenerare și organogeneza este indiscutabil.

Păstrarea culturilor în condițiile in vitro, permite dirijarea cu procesul de dez-
voltare speciilor cultivate lentă sau mai sporită și posibilitate sigură de a menține 
colecțiile de plante rare și pe cale de dispariție timp îndelungat în vitrocultură, 
această stagnare nu este în detrimentul viabilității și nu reduce numărului de sub-
cultivări productive. 

Laboratorul respectiv a reușit să realizeze proiecte privind introducerea în cul-
tura in vitro speciilor rare și elaborarea tehnologiilor de microclonare și micro-
propagare, descrierea protocoalelor de multiplicare la toate etapele de obținerea 
materialului săditor de plante rare începând cu alegerea explantului și inocularea 
pe medii nutritive până la aclimatizarea și adaptarea la condițiile ex vitro plantu-
lelor.
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