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Иващенко И.Е., Козаченко И.В. Влияние стимуляторов роста на 
корнеобразование при вегетативном размножении Thuja plicata Don. 

Приведены результаты вегетативного размножения черенков Thuja plicata Don. 
с применением стимуляторов корнеобразования. Установлено, что полуодревенев-
шие черенки укореняются лучше при использовании в качестве стимулятора процес-
са ризогенеза раствор "Циркона" в концентрации 0,1 мл/л. Посчитаны количествен-
ный и интегрированный показатели укоренения черенков T. рlicata. 

Ключевые слова: черенок, стимуляторы роста, ризогенез, каллус, укоренение. 

Іvaschenko І.Yе., Kozachenko I.V. Influence of stimulators on vegetati-
ve reproduction of Thuja plicata Don. 

Presents the results of vegetative reproduction cuttings of Thuja plicata Don. with 
application of stimulators growth. It is established, that cuttings is rooted in better at using 
as a stimulator solution of "Zircon" in the concentration 0,1 mls/l. The quantitative and in-
tegrated indexes of establishment of T.рlicata. 
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СПОСОБИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ PINUS NIGRA ARN. 
ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ ЇХ У КУЛЬТУРУ IN VITRO 

Наведено результати досліджень з підбору реагентів, їх концентрації та експо-
зиції з метою отримання стерильних експлантів, для подальшого їх культивування. 
Як первинні експланти використовували бруньки та насіння поточного року. Вста-
новлено, що для успішного введення Pinus nigra у культуру in vitro найкраще вико-
ристовувати 2,5 % гіпохлорит натрію з експозицією 6-10 хв. 

Ключові слова: експланти, стерилізація, експозиція, реагент, розмноження in 
vitro. 

Вступ. Хвойні породи є одними з найскладніших об'єктів для культи-
вування in vitro. Це пов'язано з великою кількістю вторинних сполук у їхніх 
тканинах, які пригнічують поділ і ріст клітин, призводячи до загибелі пер-
винного експланта або до зменшення регенеративної здатності тканин з ві-
ком. Проте використання методів культури тканини особливо важливо для 
декоративних форм хвойних порід, які не розмножуються насіннєвим спосо-
бом [1- 4]. Дослідження з розмноження in vitro представників роду Pinus L. зі 
стиглого насіння почалося з 1974 р., а згодом почали розробляти методики 
для окремих видів [5, 6]. 
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується стаття. Одним із найскладніших етапів у розмноженні рослин 
in vitro є отримання стерильної культури. Завдання стерилізації полягає у тому, 
щоб знезаразивши тканину рослини не пошкодити її. Крім цього, дезінфіку-
вальна речовина повинна добре змиватися і не проникати всередину тканин. 

Деякі вчені рекомендують незрілі однорічні шишки Pinus nigra subsp. 
nigra var. caramanica перед основною стерилізацією промивати в мильному 
розчині, а потім простерилізувати 5,25 % гіпохлоритом натрію протягом 
15 хв. Після цього експланти тричі промивають дистильованою водою [7]. 
Колевська-Плетікапіч [8] рекомендує стерилізувати насіння 6 % перекисом 
водню протягом шести хвилин після того, як воно буде попередньо замочене 
на 24-36 год. Тому метою наших досліджень було опрацювання методик і ви-
конання експериментальних досліджень зі знезараження експлантів Pinus 
nigra, для отримання стерильних рослин із подальшим підбором оптимально-
го живильного середовища для індукції морфогенезу. 

Предмет дослідження – особливості росту і розвитку Pinus nigra у 
культурі in vitro. 

Методика досліджень. Як експланти використовували апекси верхів-
кових бруньок, що заготовляли у другій половині грудня та насіння поточно-
го року. У відборі експлантів враховували пору року, за якої є найменша імо-
вірність ураження їх патогенною мікрофлорою. Вважається, що найбільше 
ураження рослинного матеріалу спостерігається в літній період, а наймен-
ше – в зимовий [9]. На першому етапі стерилізації бруньки та насіння проми-
вали у воді з додаванням засобу для миття, потім почергово занурювали їх в 
дезінфікувальні розчини гіпохлориту натрію, перекису водню та етилового 
спирту з різною експозицією. Після закінчення стерилізації експланти 6 разів 
промивали дистильованою водою. У кожному варіанті було по 25 насінин і 
по 25 бруньок. 

Результати досліджень. Упродовж 7 діб у кожному з варіантів визна-
чали ефективність стерилізації, підраховуючи частка стерильних та інфікова-
них експлантів (табл. 1). 

Табл. 1. Способи стерилізації експлантів P. nigra 
Застосований реагент 

Н2О2 С2Н5ОН NaOCl 
Дист. вода 
(контроль) Варіант 

досліду
Екс-
плант

конц., % час, хв конц., % час, с конц., % час, хв час, хв 
1 20 1 6 20 
2 35 2 10 35 
3 

5 
50 

96 
 5 

0,5 
15 50 

4 20 1 6 20 
5 35 2 10 35 
6 

Н
ас
ін
ня

 

20 
50 

70 
 5 

2,5 
15 50 

7 20 1 6 20 
8 35 2 10 35 
9 

5 
50 

96 
 5 

0,5 
15 50 

10 20 1 6 20 
11 35 2 10 35 
12 

Бр
ун
ьк
и 

20 
50 

70 
5 

2,5 
15 50 
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У разі використання реагентів високої концентрації та довшої експо-
зиції, зараження не відбувалось, однак спостерігалось почорніння бруньок, 
внаслідок чого вони втрачали свою життєздатність, а насіння погано пророс-
тало (рис.). 

 
Рис. Інфіковані (А, С) та здорові експланти (В, D) 

І навпаки, за низької концентрації, за коротшого часу стерилізації, 
кількість життєздатних бруньок була висока, однак упродовж 7 діб вони зара-
жувались інфекцією і не розвивались далі (табл. 2). 

Табл. 2. Ефективність стерилізації експлантів P. nigra залежно  
від виду стерилізатора 

Застосований реагент 
Н2О2 С2Н5ОН NaOCl 

Середня к-ть стерильних та життєздатних експлантів, шт. 

В
ар
іа
нт

 
до
сл
ід
у 

Ек
сп
ла
нт

 

стерильні 
експланти 

життєздатні
експланти

стериль-ні 
експланти 

життєздатні
експланти

стерильні 
експланти

життєздатні
експланти 

1 9,3 8,7 10,6 8,2 9,2 6,9 
2 11,2 10,4 12,1 9,3 13,4 10,2 
3 16,4 11,7 13,7 0 17,8 15,6 
4 17,7 16,5 8,8 7,9 20,6 17,7 
5 18,3 6,4 9,7 6,1 22,4 18,9 
6 

Н
ас
ін
ня

 

24 2 11,1 2 22,8 0 
НІР095 2,3 2,1 3,0 2,9 3,1 2,5 
7 8,7 4,1 9,5 6,7 7,8 5,4 
8 10,3 5,3 9,8 4,5 11,2 9,8 
9 12,7 11,2 10,4 0 15,3 11,2 
10 11,4 9,2 8,1 6,9 19,3 12,2 
11 13,2 3,9 9,5 4,5 19,6 5,6 
12 

Бр
ун
ьк
и 

15,6 0 9,8 1 18,9 0 
НІР095 2,6 2,1 2,8 3,2 2,9 2,7 
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У разі зниження тривалості експозиції, за високої концентрації кіль-
кість стерильних експлантів зменшувалась, однак майже усі вони виявились 
життєздатними. Найвищу кількість заражених бруньок та насіння виявлено у 
варіантах № 4 та № 10, де як стерилізатор використовували 70 %-й етиловий 
спирт за експозиції одна секунда. Цей стерилізатор виявився найменш ефек-
тивним з-поміж інших реагентів. 

Це можна пояснити тим, що етиловий спирт містить інгібуючі речови-
ни, які гальмують ріст і розвиток тканин. У разі застосування перекису вод-
ню кількість стерильних експлантів була дещо більша. Найбільший їх частка 
спостерігався у варіантах № 6 та № 12. Однак усі вони в подальшому вияви-
лися нежиттєздатними. Найоптимальнішим варіантом для насіння була кон-
центрація 20 % та експозиція 20 хв. При цьому 66 % експлантів були 
життєздатними. Для бруньок найкращим був варіант № 9, коли за концентра-
ції 5 % при експозиції 50 хв. Життєздатними виявились 44,8 %. Найкращі ре-
зультати дослідження отримано під час стерилізації експлантів 2,5 % гіпох-
лоритом натрію з експозицією 6 хв для бруньок та 10 хв для насіння. Тоді 
життєздатними виявились 75,6 % насінин і 48,8 % бруньок. 

Висновки: 
1. У разі введення Pinus nigra у культуру in vitro як первинні експланти 
можна використовувати достигле насіння та бруньки в стані спокою. 

2. Етиловий спирт та пероксид водню дають менший вихід життєздатних 
експлантів через згубний вплив на рослинні тканини. Тому використову-
вати їх для проведення стерилізації недоцільно. 

3. Найкращі результати виявились при використанні 2,5 % гіпохлориту нат-
рію з експозицією 6 хв для бруньок та 10 хв для насіння. 
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Приведены результаты исследований по подбору реагентов, их концентрации и 
экспозиции для получения стерильных эксплантов, с целью последующего их куль-
тивирования. В качестве первичных эксплантов использовали почки и семена теку-
щего года. Установлено, что для успешного введения Pinus nigra в культуру in vitro 
лучше использовать 2,5 % гипохлорит натрия с экспозицией 6-10 мин. 

Ключевые слова: экспланты, стерилизация, экспозиция, реагент, размножение 
in vitro. 

Adamenko S.A. Methods of sterilization of explants of Pinus nigra Arn. 
during introduction them in tissue culture 

It was adduced the results of research on the selection of reagents, their concentration 
and exposition on purpose to get a sterile explants, for further cultivation. As primary 
explants was used buds and seeds of this year. It was found that the successful introduction 
of Pinus nigra in culture in vitro is best to use 2,5 % sodium hypochlorite with exposition 
6-10 minutes. 

Keywords: explants, sterilization, exposition, reagent, propagation in vitro. 
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НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ FRAXINUS EXCELSIOR L. 
Досліджено способи насіннєвого розмноження Fraxinus excelsior L. Для отри-

мання високої ґрунтової схожості насіння встановлено оптимальний спосіб страти-
фікації, температуру зберігання, терміни збирання, висіву та глибину посіву. Визна-
чено найбільший вихід однорічних сіянців згідно з ДСТУ 3317-90, залежно від гли-
бини посіву. 

Ключові слова: Fraxinus excelsior, глибина посіву, насіння, ґрунтова схожість. 

Вступ. Розмноження насінням є важливим показником функціонуван-
ня генеративної сфери видів та потенційних можливостей їхнього існування 
в неоднорідних умовах середовища. Генеративне розмноження видів, порів-
няно з вегетативним, має значні переваги щодо гетерогенності й тривалості 
розвитку їхніх популяцій. Завдяки статевому розмноженню будь-які наслід-
кові зміни, які виникають в однієї особини, здатні поширюватися на всю по-
пуляцію виду. Останнє прискорює процес еволюційних змін та забезпечує 
переваги в розвитку, плодючості й життєздатності видів. Розмноження насін-
ням є необхідною умовою для продовження існування популяцій, можливос-
ті збільшення чисельності їхніх особин та заселення нових територій [2, 11]. 
Крім цього, насіннєвий спосіб розмноження є простим та економічно вигід-
ним. Відомості про насіннєве розмноження та проростання насіння F. еxcelsi-
or трапляються в роботах багатьох авторів [1, 3-5, 7-9, 12-14]. 

Методика дослідження. Для дослідження впливу стратифікації на 
ґрунтову схожість насіння проводили холодну стратифікацію у підвальному 
приміщенні за температури 5-8 °С у стратифікованих середовищах піску та 
тирси (1:1), у чистому торфі та шляхом снігування. Контролем було зберіган-
ня насіння в підвальному приміщенні в скляних посудинах. Для визначення 
впливу глибини висіву насіння F. excelsior на ґрунтову схожість проводили 
висів на глибину від 1 до 6 см, збір проводили на стадії фізіологічної зрілості 
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(ІІІ декада серпня 2010 р.). Зберігали його за температури 5-8 °С та висівали 
у відкритий ґрунт в ІІІ декаді жовтня того ж року. 

Для вияснення впливу термінів і глибини посіву на ґрунтову схожість 
насіння F. excelsior різних стадій зрілості, посів проводили в ІІІ декаді жов-
тня та квітня. Насіння збирали на стадії воскової зрілості – ІІІ декада серпня, 
а в ІІІ декаді жовтня – дозріле насіння. Насіння на стадії воскової зрілості 
зберігали за температури 5-8 ºС та висівали 25 жовтня та 30 квітня. Стигле 
насіння висівали одразу після збирання та в ІІІ декаді квітня. Зберігали його 
аналогічно до насіння, яке перебувало на стадії воскової зрілості. Посіви 
мульчували тирсою шаром 2-3 см. 

Результати досліджень. Під час вивчення впливу стратифікації насін-
ня на ґрунтову схожість встановили, що сходи з'являються на наступний рік 
після посіву (табл. 1). Так, найкраща частка у всіх варіантах спостерігаємо 
після висівання насіння на глибину 3 см. Найкраща частка ґрунтової схожос-
ті отримали за умови снігування – 51 %. Досить високий показник отримали 
під час стратифікації в піску і тирсі (1:1) та торфі, відповідно 37 % та 43 %. 
Найменший показник – на контролі (20 %), який є достовірно відмінним він 
інших показників під час стратифікації. 

Табл. 1. Вплив стратифікації на ґрунтову схожість насіння F. excelsior, % 
Глибина посіву, см Стратифікація t, °C 

1 2 3 4 5 6 
Контроль 5-8 0,0 15,0 20,0 13,0 11,0 10,0 
Пісок 5-8 6,0 10,0 37,0 17,0 18,0 15,0 
Торф 5-8 6,0 12,0 43,0 22,0 24,0 19,0 

Снігування – 9,0 11,0 51,0 20,0 22,0 22,0 
НІР05 1,6 2,7 6,2 2,8 2,3 2,5 

Насіння, яке збирали 25.10.2010 р. та висівали 30.04.2010 р., проросло 
в перший рік, однак лише під час стратифікації в торфі (7-13 %) та піску 
(4-8 %). Орієнтовно такі самі показники спостерігаємо при зборі насіння 
26.08.2010 р. та посіві їх 30.04.2010 р. Окремо в кінці квітня 2011 р. висівали 
на глибину 3-4 см насіння F. excelsior, яке знаходилось у стані появи зародко-
вого корінця, після стратифікації в піску та тирсі (1:1). Внаслідок отримали 
12 % сходів, чим підтверджуємо результати досліджень [6, 14] про нездат-
ність проростків до подальшого нормального росту. 

Під час вивчення впливу глибини посіву насіння F. excelsior на ґрун-
тову схожість (табл. 2) встановили, що найкращою глибиною посіву насін-
ня F. excelsior є 3-4 см. Ґрунтова схожість при цьому становить відповідно 
59 % та 56 %, а найменший показник схожості (16 % та 21 %) відзначаємо 
при посіві на глибину 1 та 6 см. Середні показники ґрунтової схожості отри-
муємо при висіві насіння на глибину 2 та 5 см – відповідно 33 % та 36 %. 

Згідно з ДСТУ 3317-90 [10], для Лісостепової та Степової зон стандар-
тні однорічні сіянці F. excelsior повинні мати діаметр кореневої шийки не 
менше ніж 3 мм та висоту надземної частини не менше 15 см. На основі отри-
маних даних встановлено, що найбільший вихід однорічних сіянців F. ex-


