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indukcyjnej nocy wydaje się być czynnikiem 
hamującym kwitnienie. Obecność jasmonia-
nów jest także konieczna dla prawidłowej 
morfogenezy, dyferencjacji płci kwiatów oraz 
wytworzenia ziaren pyłku. Koniugat kwasu 
jasmonowego z aminokwasem izoleucyną 
(JA-Ile) pełni jednocześnie rolę pośrednika w 
regulowanej światłem sekrecji nektaru przez 
kwiaty. 

Jasmoniany kontrolują przebieg poszcze-
gólnych faz rozwoju ontogenetycznego ro-
ślin. Biorą także udział w regulacji rozwoju 
generatywnego i to zarówno na etapie in-
dukcji w liściach, jak i morfogenezy kwiatu 
w wierzchołkach wzrostu pędu. Wpływ ja-
smonianów na indukcję kwitnienia jest nie-
jednoznaczny, ponieważ u jednych roślin 
hamuje, zaś u innych stymuluje ten proces. 
Wysoka zawartość jasmonianów w okresie 
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Streszczenie

Jasmoniany są fitohormonami warunkującymi 
prawidłowy przebieg poszczególnych faz rozwojo-
wych rośliny. Prekursorem jasmonianów jest kwas 
α-linolenowy, a ich biosynteza zachodzi w trzech 
strukturach subkomórkowych: chloroplastach, perok-
sysomach i cytozolu.

Niniejsza praca podsumowuje najnowsze osią-
gnięcia dotyczące udziału jasmonianów w reproduk-
cji roślin. U większości gatunków roślin jasmoniany 
hamują kwitnienie. Jednakże, badania prowadzone 
na rzepaku wskazują, że rola tych związków w in-
dukcji generatywnej nie jest jednoznaczna, gdyż, 
w pewnych warunkach, mogą one także przyspie-
szać tworzenie kwiatów. Jasmoniany pełnią również 
istotną rolę w prawidłowym formowaniu płonnych 
i płodnych części kwiatu, a także w otwieraniu pą-

ków kwiatowych. Ponadto, kwas jasmonowy (JA) 
powstający w nitce pręcika synchronizuje dojrzewa-
nie ziaren pyłku z otwieraniem pylników i kwiatów. 
Na podstawie analizy wzorca ekspresji genu DAD1, 
kodującego enzym zaangażowany w powstawanie ja-
smonianów, utworzono model regulacji transportu 
wody do pręcików i płatków korony przez JA. Do-
datkowo, zaobserwowano, że jedna z bioaktywnych 
form kwasu jasmonowego, koniugat z aminokwasem 
izoleucyną (JA-Ile), pełni rolę cząsteczki pośredniczą-
cej w regulowanej przez światło sekrecji nektaru. 
JA-Ile wzmaga wydzielanie nektaru u roślin upra-
wianych na świetle i nie powoduje jej obniżenia u 
roślin uprawianych w ciemności. Zahamowanie bio-
syntezy JA-Ile na świetle zmniejsza sekrecję nektaru, 
a efekt ten można odwrócić przez aplikację JA-Ile.

THE ROLE OF JASMONATES IN THE REGULATION OF GENERATIVE DEVELOPMENT IN PLANTS

Summary

Jasmonates are phytohormones conditioning 
proper functioning of separate plant development 
stages. Jasmonates precursor is α-linolenic acid. 
Their biosynthesis occurs in three subcellular struc-
tures: chloroplasts, peroxisomes and cytosol.

This paper summarizes the most recent achieve-
ments on participation of jasmonates in the field of 
reproduction of plants. Jasmonates hinder flores-
cence among the most species of plants. However, 
researches carried out over rape indicate that the 
role of these compounds in generative induction is 
not explicit, i.e. they may speed up the growth of 
flowers in certain circumstances. Jasmonates are 
also very important in a process of proper forma-
tion of sterile and fertile parts of flower, as well as 
in opening flower buds. Furthermore, jasmonic acid 

(JA) nascent in a thread rod synchronizes matura-
tion of pollen grains with the process of opening 
anthers and flowers. On the basis of gene expres-
sion pattern DAD1 analysis (the one that encodes an 
enzyme involved in the first stage of jasmonates for-
mation), there was created a model of water trans-
port regulation by JA to the stamens and petals of 
the crown. In addition, it was observed that one of 
the bioactive forms of jasmonic acid (JA-Ile) acts as 
an intermediary molecule in the secretion of nectar, 
regulated by the light. JA-Ile increases in the secre-
tion of nectar in plants cultivated in the light and 
does not cause its decrease in plants cultivated in 
the dark. Inhibition of the JA-Ile biosynthesis in the 
light reduces the secretion of nectar. This result can 
be inverted by the application of JA-Ile.
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