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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ  
ЕКСПЛАНТІВ УНАСЛІДОК ВВЕДЕННЯ У КУЛЬТУРУ  

IN VITRO CASTАNEA SАTIVA MILL. 
Наведено результати досліджень з підбору хімічних реагентів, їх концентрацій 

та експозицій для отримання асептичної культури внаслідок введення насіння Castа-
nea sаtiva Mill. у культуру in vitro. У разі введення C. sativa в культуру in vitro з на-
сіння необхідно як первинні експланти використовувати їх зародки. Для успішного 
введення C. sativa у стерильну культуру пропонуємо зародки обробляти 2,5 %-м вод-
ним розчином гіпохлориду натрію з експозицією 1,0 хв. 

Збереження рослинного біорізноманіття, раціональне використання 
рослинних ресурсів Землі, збагачення народного господарства України нови-
ми високопродуктивними видами, формами і сортами рослин є актуальними 
проблемами сьогодення. 

Враховуючи сучасний стан довкілля, в озелененні міст використову-
ють деревні рослини, що характеризуються не лише високою декоративніс-
тю, але й здатністю до швидкого росту та тривалого терміну життя. Чільне 
місце серед них займають рослини виду Castаnea sаtiva Mill., роду Castаnea 
Mill., родини Fagaceae Dumort. 

C. sаtiva (каштан їстівний) – дерево заввишки 30-35 м з великою яйце-
подібною або кулеподібною кроною з глибоко проникаючою кореневою сис-
темою. До 25-річного віку кора на стовбурах гладенька, сіро-червонувата, а 
пізніше стає темно-коричневою з глибокими поздовжніми тріщинами. Лис-
тки великі, завдовжки 8-25 см, довгасто-яйцеподібно-ланцентні. Квітки зібра-
ні у колосоподібні суцвіття, які утворюються на кінцях пагонів минулого ро-
ку. Плоди – горіхи одно-, двонасінні, великі з шкірястим оплоднем каштано-
вого кольору. Рослини швидкорослі та досить довговічні. На Кавказі трапля-
ються дерева, вік яких становить 200-300 років [7]. 

Батьківщиною каштана їстівного є Середземномор'я, Причорноморсь-
ка частина Малої Азії, Кавказ, Молдова, Північно-Західна Україна [6]. 

Сучасне поширення каштана (Castanea sativa Mill.) представлено 
трьома відокремленими ареалами: середземноморським, який простягається 
від Атлантичного побережжя Європи до Каспійського моря, східноазійським, 
який охоплює північну частину Азії, зокрема Східний Китай, Корею і Япо-
нію, і північноамериканським, який займає східну частину США. У кожному 
з них зростають ендемічні види каштана, зокрема у середземноморському – 
С. sativa Mill., східноазійському – C. Mollissima Blume, C. crenata Sieb. et 
Zucc., C. seguinii Dode, С.henryii Rehd. et Wils та північноамериканському – 
C. dentata Borkh., C. pumilla Mill. (у південній частині ареалу росте, окрім 
цього, декілька низькорослих видів каштана, надзвичайно близьких до C. pu-
milla, які мало поширені та не мають господарського значення: C. aschei 
Sudw., C. floridana Asche, C. Ozarkensis Asche, C. alnivolia Nutt., C. paucispina 
Asche) [7, 10]. 
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Плоди їстівного каштану характеризуються високим вмістом вітамі-
нів, що визначає їх харчову цінність. Ці рослини здавна використовують у 
народній медицині – при ревматизмі, захворюваннях нирок, хворобах верхніх 
дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту [9]. 

Рослини виду C. sаtiva мають багато декоративних форм, які розміщу-
ють як солітер, групи і гаї, дерева використовують в алейних, придорожніх і 
вуличних насадженнях [6]. Високоякісну деревину каштана їстівного широко 
використовують для отримання струганого шпону й у виробництві меблів 
[10]. Каштан їстівний добре розмножується як генеративно (насінням), так i 
вегетативно (вкоріненням пневої порослі та щепленням). Проте під час роз-
множення насінням найцiннiшi ознаки не завжди успадковуються, тому для 
їх збереження виникає необхідність застосування методу мiкроклонального 
розмноження у культурі in vitro [1]. 

Останнім часом визнано, що саме цей метод розмноження дає змогу 
повною мірою реалізувати морфогенетичний потенціал рослинного організму. 
Використання методу культури in vitro сприяє оздоровленню рослин від пато-
генiв, особливо вірусних, уникненню дефектних ознак, які виникли у генотипі 
під впливом дії негативних мутацій, хвороб або патогенних організмів [5]. 
Особливої актуальності такий спосіб оздоровлення та прискореного розмно-
ження рослин каштана їстівного набуває через значне поширення в Європі та 
Азії грибкового захворювання крифонектрії (Cryphonectria parasitica Murr.) [3]. 

Мета наших досліджень – розроблення ефективних прийомів стерилі-
зації насіння виду C. sаtiva в разі введення в умови in vitro для отримання 
стерильних рослин із подальшим підбором оптимального живильного сере-
довища для індукції морфогенезу. 

Матеріали та методи досліджень. Як первинні експланти використо-
вували насіння каштана їстівного, яке збирали в період повної стиглості у 
Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. 

Дослідження проведено у лабораторії мікроклонального розмноження 
рослин Національного дендропарку "Софіївка" НАН України. Для культиву-
вання рослин in vitro використано метод індукції морфогенезу рослин під 
дією регуляторів росту. Пророщування насіння і культивування експлантів 
здійснювали у культуральній кімнаті з кондиційованим повітрям, на скляних 
стелажах, за температури 25±1°С, відносної вологості повітря 70-75 %, фото-
періоду 16 год і штучного освітлення інтенсивністю 3-5 тис. люкс. Посуд, ма-
теріали, інструменти та живильні середовища стерилізували згідно зі загаль-
новживаними методиками [2, 5]. 

У дослідах було випробувано водні розчини хімічних реагентів, зокре-
ма 2,5 % гіпохлорид натрію (NaOCl) та 0,1 % дихлорид ртуті (HgCl2) за різ-
них експозицій. Для більш ефективної дії до кожного із реагентів додавали 
емульгатор "Твін 80". Після оброблення реагентом експланти тричі промива-
ли дистильованою стерильною водою протягом 10-15 хв, після цього виса-
джували на безгормональне живильне середовище Мурасіге і Скуга МС [11]. 
У кожному варіанті було посіяно 25 шт. насінин. Повторність досліду – 3-
кратна. Упродовж семи діб у кожному з варіантів визначали ефективність 
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стерилізації, підраховуючи відсоток стерильних та інфікованих експлантів. 
Життєздатність введених експлантів оцінювали через 25 діб (табл.). 

Табл. Ефективність введення в культуру in vitro насіння C. sаtiva 
Середня кількість 

стерильних насінин життєздатних насінинЕксплант Реагент  
Експозиція 
стериліза-
ції, хв шт. % шт. % 

2 16,7 66,7 0 0 
4 17,4 69,7 0 0 Насіння 

з перикарпієм 0,1 % HgCl2  
6 17,5 70,0 0 0 
2 11,4 45,8 0 0 
4 14,7 58,9 0 0 Насіння без 

перикарпію 0,1 % HgCl2 
6 15,6 62,3 0 0 

0,5 20,6 82,4 20,0 80,0 
1,0 22,4 89,6 14,2 56,7 Зародки  0,1 % HgCl2 
1,5 22,8 91,3 0,4 1,7 
0,5 16,7 66,8 14,6 58,3 
1,0 24,5 98,0 23,3 93,3 Зародки 2,5 % NaOCl 
1,5 21,2 84,8 19,9 79,7 

Результати досліджень. 0,1 %-м розчином дихлориду ртуті (HgCl2) 
обробляли плоди та насіння без перикарпію, при цьому частка стерильних 
експлантів становила 45,8-70 %, але їх життєздатність після 25 доби культи-
вування на живильному середовищі дорівнювала нулю (рис. 1А, рис. 1Б). 
Ймовірно відсутність життєздатного насіння можна пояснити тим, що під час 
проростання проростка відбувається вихід грибкової інфекції з ендосперму. 

Рис. 1. Інфіковане насіння C. sаtiva після проростання: 
А – з перикарпієм; Б – без перикарпію 

З метою уникнення цього явища ми заклали експеримент, де як 
експланти використовували зародки, які були виділені з насіння. Для їх стери-
лізації застосовували як 0,1 % дихлорид ртуті, так і 2,5 % гіпохлорид натрію. 
Внаслідок оброблення зародків розчином 0,1 % HgCl2 з експозицією 0,5 хв сте-
рильних експлантів у середньому було отримано 22,1 шт. (82,4 %), а 
життєздатних – 20 шт. Збільшення терміну стерилізації до 1,0-1,5 хв спричиняє 
збільшення виходу стерильних експлантів, проте значно знижує їх життєздат-
ність. Це пояснюється тим, що в разі підвищення терміну дії дихлорид ртуті 
згубно впливає на життєздатність зародків і призводить до загибелі рослин. 
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Внаслідок стерилізації зародків водним розчином 2,5 % NaOCl загаль-
на кількість стерильних експлантів та їх життєздатність загалом була вищою, 
ніж з використанням 0,1 % розчину HgCl2. Найкращі результати, зі застосу-
ванням 2,5 % розчину NaOCl, було отримано за експозиції 1,0 хв (рис. 2А, 
рис. 2Б). За такого оброблення стерильних зародків отримано 24,5 шт. 
(98,0 %), а життєздатних – 23,3 шт. (93,3 %). 

 
Рис. 2. Зародки C. sаtiva: 

А – початок розвитку; Б – мікропагін після двох тижнів культивування 
Висновки. У разі введення C. sativa в культуру in vitro з насіння необ-

хідно як первинні експланти використовувати їх зародки. 
Для успішного введення C. sativa у стерильну культуру пропонуємо 

зародки обробляти 2,5 %-м водним розчином гіпохлориду натрію с експози-
цією 1,0 хв. Частка стерильних експлантів за цієї експозиції становила 
98,0 %, життєздатність – 93,3 %. 
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Проблему підвищення продуктивності лісів розглядають як одну з го-
ловних у справі раціонального використання лісових ресурсів нашої країни. 
Для вирішення цієї проблеми велике значення має створення насаджень 
швидкорослих лісових порід. Для скорочення термінів отримання стиглої де-
ревини високої якості, підвищення продуктивності лісів на перше місце вису-
ваються питання використання інтродукованих видів [5]. М.Є. Ткаченко [10] 
зазначав, що серед порід, ареал яких перебуває за межами колишнього СРСР, 
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