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nie ich transportu do wierzchołka wzrostu pędu, 
gdzie następuje ewokacja i morfogeneza kwiatu, w 
pewnym momencie historii badań nad tym proce-
sem gibereliny były uważane za sygnał kwitnieniowy 
u LDP. Zasadniczy postęp w zrozumieniu roli gibe-
relin w regulacji rozwoju generatywnego przyniosły 
jednak badania molekularne. U A. thaliana gibere-
liny uruchamiają jeden z czterech szlaków indukcji 
kwitnienia. Szlak giberelinowy aktywuje ekspresję 
genów związanych z tworzeniem kwiatów na drodze 
bezpośredniej poprzez aktywację genu LFY i FT lub 
pośrednio poprzez pozytywną regulację genu SOC1. 
Wydaje się, że efekty te leżą u podstaw stymulują-
cego wpływu giberelin na kwitnienie u roślin dnia 
długiego, a być może także u niektórych roślin dnia 
krótkiego. Prawidłowo funkcjonujący szlak przeka-
zywania sygnału giberelinowego warunkuje jedno-
cześnie wzrost elongacyjny pędu, który poprzedza 
kwitnienie u roślin rozetowych. Gibereliny biorą tak-
że udział w morfogenezie i dyferencjacji płci tworzą-
cych się kwiatów.

Wyniki badań z zastosowaniem egzogennych gi-
berelin wykazały, że hormony te wpływają w różny 
sposób na kwitnienie roślin dnia długiego i roślin 
dnia krótkiego. U Arabidopsis, jak i u innych roślin 
dnia długiego, gibereliny pełnią rolę stymulatorów 
kwitnienia. U roślin rozetowych oraz niektórych ro-
ślin dnia długiego egzogenne gibereliny są nawet 
w stanie zastąpić długi, indukcyjny fotoperiod. U 
wielu roślin dnia krótkiego, uprawianych w niein-
dukcyjnych warunkach krótkiej nocy, aplikacja gi-
bereliny opóźnia bądź hamuje kwitnienie. Jednakże 
u Pharbitis nil (modelowej rośliny dnia krótkiego) 
uprawianej w warunkach podindukcyjnych, gibere-
liny stymulują tworzenie pąków kwiatowych. Zatem 
obserwowane efekty aplikacji giberelin u roślin krót-
kodniowych nie są jednoznaczne, zależą od gatunku 
rośliny oraz czasu i miejsca aplikacji hormonów. Po-
nieważ u niektórych roślin dnia długiego, jak np. u 
Lolium temulentum, indukcja fotoperiodyczna wpły-
wając na geny 20-oksydazy giberelinowej, prowadzi 
do wzrostu poziomu giberelin w liściach, a następ-
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Streszczenie

The results of studies with exogenous gibberel-
lins application showed that the hormones influ-
ence on flowering of long-day plants and short-day 
plants in different manner. In Arabidopsis, as well as 
other long-day plants, gibberellins stimulate flower-
ing. In rose plants, and also some long-day plants, 
exogenous gibberellins are even able to replace long 
inductive photoperiod. In many short-day plants 
cultivated under non-inductive conditions of short 
night, gibberellin application delays or inhibit flow-
ering. However, in Pharbitis nil (a model short-day 
plant) cultivated under sub-inductive conditions, 
gibberellins stimulate flower bud formation. Thus, 
the effects observed after gibberellins application 
in short-day plants are not unequivocal and depend 
on plant specious as well as  time and place of hor-
mones application. Because in some long-day plants, 
e. g. Lolium temulentum, photoperiodic induction, 
influencing on genes encoding gibberellic 20-oxi-
dase, leads to the increase of gibberellins level in 

leaves, and next their transport to the apex where 
the evocation and flower morphogenesis take place, 
gibberellins were even historically considered as the 
flowering signal in LDP. Nevertheless, the most es-
sential progress in understanding of gibberellins 
role in the regulation of generative development 
comes from molecular studies. In A. thaliana gibber-
ellins trigger one of four flower induction pathways. 
The gibberellic pathway activates the expression of 
genes involved in flower formation both directly, 
through the activation of LFY and FT genes, and 
indirectly, through the positive regulation of SOC1 
gene. It seems that the effects underlie the stimulat-
ing influence of gibberellins on flowering in long-
day plants, and perhaps in some short-day plants, as 
well. In rose plants, correctly functioning gibberellin 
signal transduction pathway determine simultane-
ously stem elongation which is followed by flower-
ing. Gibberellins are also involved in morphogenesis 
and sex differentiation of emerging flowers.
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