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Таблиця 6.1 – Вплив температури на ріст in vitro регенерантів

павловнії

Температура,

культивування, 0С.

Висота регенеранту, мм Кількість мікропагонів

у конгломераті шт.

22 54,2 1,9

24 62,1 2,3

26 60,5 2,7

28 51,4 2,8

30 48,6 2,1

Нами також випробувано температури культивування 10, 12, 16 0С. За

температури 10 0С регенеранти зупиняли елонгацію пагона. Натомість

відбувалося потовщення бруньок. Тобто, така температура індукувала

перехід рослин до стану спокою. Посилювався цей процес за зниження

вологості повітря та восьмигодинному фотоперіоді аж до скидання листя

(рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Поліморфність листків
павловнії, де: 1 – звичайне листя
розсади, 2 – ювенільні листки після
виходу мікродерев із стану спокою;
3– відновлення росту у мікродерева.
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Якщо регенеранти павловнії за два три тижні висадити в теплицю і

потім знизити температуру та вологість, як наслідок формуються

мікродерева з напівздерев’янілими пагонами. За таких умов впродовж трьох

тижнів наступав стан спокою. З цього стану рослини за збільшення

температури і вологості виходили не раніше, як за місяць. З пробуджених

бруньок утворювалися ювенільні листки без «зазубрин» .

Детермінація бульбоутворення регенерантами картоплі. Зазвичай

експланти з старіших донорів швидше формують цілісний організм. У

таких донорних рослинах накопичується значна кількість гіберилінів та

абсцизинів [244, 277]. Тобто, в них, зокрема в картоплі, гормональна

система “підготувала хід метаболізму” (детермінувала) до столоно- та

бульбоутворення. Однак, якщо цим регенерантам створити умови, що не

сприяють індукції бульбоутворення (довгий світловий день, низький вміст

сахарози в живильному середовищі), то вони формують витягнуті рослини з

невеликими листками.

Наприклад, за відсутності факторів індукуючих зміни в розвитку під

час МКР рослини картоплі живцюються і ростуть в культурі впродовж 10-15

і більше років, не втрачаючи регенераційні властивості [109]. Це пов’язано з

тим, що вони знаходяться постійно на ювенільному етапі органогенезу. Але

після переходу рослин in vitro в звичайні умови ювенільність втрачається.

Наприклад, живці з рослин ex vitro віком 20-40 діб нормально регенерують,

а вже починаючи з віку в 60 і більше діб, показники регенерації різко

вповільнюються. Це пов’язано з дією індукуючих факторів в умовах in vivo,

що призводить до переходу меристем пагонів (бруньок) вихідних рослин до

генеративних етапів органогенезу [15, 122].

Однак і в in vitro можна створити певні умови, які б індукували зміни

в онтогенезі. Наприклад, на фоні високого вмісту сахарози в живильному

середовищі (6-8 %) та цитокінінів інкубація живців пониженими

позитивними температурами індукує в бруньці живця відразу розвиток
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столона, бульби без утворення рослиною звичайного стебла (рис. 6.2) [97,

123].

Розвиток бруньки живця Бульбоутворення

Рисунок 6.2 – Відмінності в регенерації рослин картоплі in vitro з

живців:

а – контроль (вирощування живців за температури 18–26 оС);

б – живці індуковані пониженими позитивними температурами.

Вплив хімічних та фізичних факторів на бульбоутворення. Серед

факторів, які змінюють процеси розвитку картоплі in vitro слід відмітити

дію світла, температури та вплив різноманітних хімічних речовин. Зокрема,

в картоплі детермінацію бульбоутворення, в тому числі й зміну донорно

акцепторних відносин, спричиняють факторів фізичної та хімічної природи.

Так, утворення бульб прискорюють короткий фотоперіод, понижені

позитивні температури, концентрація вуглеводів в клітинах, співвідношення

фітогормонів та інших рістрегулюючих речовин [198, 24]. Скоростиглість

сорту та майже всі фактори, що прискорюють розвиток та вповільнюють

ростові процеси також скорочують період вегетації, обумовлюють менші

розміри рослини та меншу урожайність [27]. Подовжити період
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бульбоутворення може вирощування мікробульб в темноті, або освітлення

лише в перші 7-10 діб, але розміри цих бульб збільшуються [123].

Нами за вивчення впливу фізичного (термоіндукція) та хімічного

(додавання в середовище хлорхолінхлориду 2 мг/л.) факторів встановлено

(рис. 6.3), що понижені позитивні температури і хлорхолінхлорид порівняно

з контролем обумовлюють скорочення періоду культивування рослин

картоплі сортів Подолянка від 79,7 до 46,5 діб і сорту Забава, відповідно,

89,4 і 49,2 діб. Дія цих чинників проявляється за умов застосуванні їх як

окремо, так і сумісно.

На нашу думку, обробка рослин in vitro пониженими температурами

(термоіндукція) викликає стрес, що посилює відповідь організму на

додавання в живильне середовище хлорхолінхлориду. Більшість рослин в

стресових умовах, як правило, прискорює свій розвиток [27], а, отже, на

прикладі картоплі швидше формує бульби. Але прискорення розвитку

відбувається часто із зниженням ростових процесів. Так, зменшуються

розміри рослин, а в нашому випадку кількість і розмір мікробульб. 
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Рисунок 6.3 – Вплив хлорохолінхлориду та термоіндукції на

період культивування рослин картоплі в умовах in vitro

Варіанти: 1. Контроль, 2. Термоіндукція, 3. Хлорхолінхлорид,
4. Термоіндукція + хлохолінхлорид
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Однак, згідно з отриманими даними, застосування термоіндукції,

порівняно із контролем, прискорює утворення бульб in vitro і одночасно

збільшує відсоток бульб розміром 8 і більше мм, тобто кондиційних [198]

сорту Подолянка з 89,7% до 94,9% і в сорту Забава з 93,1 до 96,4% (табл.

6.2).

Таблиця 6.2 – Вплив хлорохолінхлориду та термоіндукції на

бульбоутворення в рослин картоплі в умовах in vitro

Варіант сорт Подолянка сорт Забава

Отримано мікробульб Отримано мікробульб

всього, шт. кондиційних*, % всього, шт. кондиційних, %

Контроль 112,3 89,7 124,7 93,1

Термоіндукція 117,4 94,9 121,3 96,4

Хлорхолінхлорид 97,3 64,1 102,4 65,9

Термоіндукція +

хлохолінхлорид

104,1 61,0 94,8 67,4

НІР 05 3,9 4,2

Також нами досліджено вплив хлорхолінхлориду та відсутності

тривалого освітлення на отримання темнових мікробульб (“культура одного

вузла”). Комбінування цих факторів, незважаючи на подовження періоду

культивування, збільшує як кількість, так і розміри бульб (табл. 6.3). Однією

з причин цього в разі культивування картоплі in vitro за технології

“культура одного вузла” на середовищах збагачених сахарозою [123] може

бути те, що фермент(ти), які синтезують крохмаль мають найвищу

активність в темноті [26].

Відмінністю у розвитку рослин за отримання темнових бульб є те, що

вони, не утворюючи стебла, відразу формують столони та бульби. Тобто,

акцептором вуглеводів з штучних живильних середовищ є лише бульба (рис.

6.4). Хлохолінхлорид, як і за звичайної технології, так і за “культури одного
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вузла” зменшує кількість бульб і їх розміри, однак скорочує період

культивування і на варіанті отримання темнових мікробульб (рис. 6.5).

Таблиця 6.3 – Вплив хлорохолінхлориду та термоіндукції на

бульбоутворення в рослин картоплі в умовах in vitro

Варіант Подолянка Забава
отримано мікробульб отримано мікробульб
всього,
шт.

%
кондиційних

всього,
шт.

%
кондиційних

Контроль 112,3 89,7 124,7 93,1

“Культура одного вузла” 149,1 98,3 165,5 97,0

Хлохолінхлорид 97,3 64,1 102,4 65,9

“Культура одного вузла”
+ хлохолінхлорид

124,1 81,0 137,4 88,1

НІР 05 3,6 3,9

Рисунок 6.4 – Особливості

бульбоутворення

in vitro за культури одного вузла
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Рисунок 6.5 – Вплив хлорохолінхлориду та “культури одного вузла” на

період культивування рослин картоплі в умовах in vitro, діб

Отже, термоіндукція рослин картоплі in vitro прискорювала утворення

бульб і збільшувала відсоток кондиційних мікробульб. Додавання 2 мг/л

хлорохолінхлориду в живильне середовище також прискорювало

бульбоутворення, однак бульб утворювалось менше і з більш низьким

відсотком кондиційних. Вирощування мікробульб за технологією “культури

одного вузли” подовжує період культивування, але збільшує продуктивність

рослин в умовах in vitro.

Детермінація онтогенезу тривалістю освітлення. Світло є

фактором, що детермінує перебіг онтогенетичних процесів у регенерантів.

Воно впливає на метаболізм й формоутворення рослинного організму.

Наприклад, за нашими спостереженнями, регенеранти in vitro, що
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культивувались на середовищах з екзогенними вуглеводами все-таки

потребували світла, хоча б в перші тижні.

Так, за порівняння особливості регенерації експлантів міскантусу

(Miscanthus giganteus) за освітлення від 8 до 24 годин на добу встановлено,

що довший фотоперіод збільшує розміри регенерантів, але достовірно

зменшує кількість пагонів: з 3,3 шт. за цілодобового освітлення до 1,4 шт. за

освітлення 8 годин на добу (табл. 6.4). Зменшення фотоперіоду з 24 до 8

годин на добу обумовлює зменшення довжини кореневої системи

регенерантів з 18,0 до 3,3 мм.

Таблиця 6.4 – Вплив довжини освітлювального періоду на

регенерацію експлантів міскантусу на 50 добу культивування

Освітлювальний

період, годин на

добу

Висота

рослин, мм

Кількість

пагонів, шт.

Довжина

кореневої

системи, мм

Прижилось

рослин, %

24 75,0 1,4 18,0 97,0

16 63,0 1,6 13,5 96,0

12 54,5 2,5 4,8 91,0

8 46,5 3,3 3,3 88,7

НІР05 3,6 0,2 1,1 3,8

В дослідженнях з кактусами встановили вплив тривалості фотоперіоду

на морфогенні особливості регенерантів в післядії на живці (табл. 6.5, рис.

6.6). Довший освітлювальний період, хоча й в різній мірі, в обох видів

індукував калюсогенез. Зокрема експланти Sclerocactus spinosior ssp. blainei

“schleseri” в 78 % випадків формували калюси, при 37 % в Astrophytum

myriostigma v. monstrosa cv. "Lotus Land".

Тобто, Sclerocactus spinosior ssp. blainei “schleseri” був більш

схильним до калюсоуторення. Скорочення тривалості освітлення
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стимулювало утворення точок росту, навіть в дедиференційованих

калюсних тканинах (рис. 6.6), які в подальшому легко відокремлювалися і

висаджувалися як окремі рослини або ділилися на живці-пагони.

Рисунок 6.6 – Вплив довжини освітлювального періоду Sclerocactus
spinosior ssp. blainei “schleseri”, годин на добу

В природних умовах існує зв ’ язок між інтенсивністю фотосинтезу

листка та експортом з нього продуктів асиміляції. Тому детермінуючий

ефект світла в умовах in vitro більш проявляється через регулювання

різноманітних фізіологічних процесів [27]. Так, збільшення тривалості

освітлення істотно вплинуло на висоту пагона рослини регенеранта

павловнії на 15 добу асептичного культивування (табл. 6.6). З 18,6 мм за 8

годинного фотоперіоду величина показника збільшувалась до 67,6-68,2 мм

за освітлення 16 годин на добу і більше.
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Таблиця 6.5 – Вплив тривалості фотоперіоду на морфогенну

активність експлантів кактусів in vitro (1 мг/л БАП та 1 мг/л ІБК)

Тривалість

фотоперіоду, годин
Калюсогенез, % Морфогенез,%

Загинуло

експлантів, %

Astrophytum myriostigma v. monstrosa cv. "Lotus Land"

24 37 52 11

12 29 62 9

8 26 64 10

НІР05 3 4 2

Sclerocactus spinosior ssp. blainei “schleseri”

24 78 20 2

12 12 87 1

8 11 85 4

НІР05 5 4 2

Таблиця 6.6 – Вплив тривалості освітлення на висоту пагона та

кількість міжвузлів у регенерантів павловнії на 15 добу культивування in

vitro*, Clone in vitro 112

Освітлення

годин на добу

Висота регенеранта Кількість міжвузлів на одному пагоні

мм % шт. %

8 18,6 ± 4,1 100 2,6±0,3 100

12 32,4 ± 4,0 174 2,7±0,2 103

16 67,6 ± 5,1 363 3,3±0,4 127

16+ 98,4 ± 6,6 529 3,1±0,4 119

20 68,1 ± 4,6 366 3,3±0,3 127

24 68,2 ± 4,7 367 3,4±0,3 131

Особливо в цьому відношенні виділявся варіант «16+». Він передбачав

фотоперіод 16 годин щодоби, але кожну сьому добу світло не включали.
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Висота регенерантів, порівняно з восьми годинним фотоперіодом

збільшувалась до 98,4 мм. Різниця між варіантами «16», «20» і «24» була в

межах декількох відсотків, що відповідало середньому квадратичному

відхиленні. Таким чином, можна вважати, що згаданий освітлювальний

період серед досліджуваних регенерантів виявився оптимальним. Якщо

виникає потреба видовжити міжвузля регенерантів, вважаємо доцільним

витримувати рослини без світла раз на тиждень.

Світлоносії. Світло дуже потужний регулятор росту і розвитку.

Багато ростових процесів і розвитку, у тому числі перехід до спокою та

старіння регулюються світлом. Крім забезпечення фотосинтезу енергією

світло виконує сигнальну та регуляторну функцію [27, 164].

З появою нових штучних світлоносіїв (“енергозберігаючих ламп”)

постало питання можливості їх застосування на заміну традиційних

люмінесцентних ламп типу ЛБ 40 або ЛБ 36 (рис. 6.7). Досліджено

особливості онтогенезу регенерантів картоплі in vitro та ex vitro за

вирощування їх з освітленням лампами ЛБ та Промінь (енергозберігаючі).

Вони встановлюються на металевих каркасах світлових стелажів

мають характеристики, які наведені в таблиці 6.7. Порівняно із

контрольними, енергозберігаючі лампи вже за характеристиками виробників

поступаються з таких показників: відношенням між затратами

електроенергії і світловим потоком.

У контролі на 1W затраченої потужності приходиться 68,06 lm, тоді як

в дослідних ламп лише 54,0 lm, що є на 20,6 % менше.Згідно із

характеристиками виробників дослідні лампи поступались ЛБ 36 за

номінальною тривалістю горіння – 8 тис. годин проти 12 тис. годин, тобто

ресурс таких ламп менший на 33,3 %. ЛБ 36 також дешевші, порівняно з

дослідними, але дещо дорожчим монтаж таких ламп на освітлювальних

стелажах. У цілому, витрати (ціни станом на 01.03.2008) на придбання ламп

та супроводжуючого обладнання (пускові механізми, провід, і таке інше) на
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один освітлювальний стелаж з 10 полицями ламп ЛБ 36 становили в

контролі 1284 грн., а з лампами Промінь 30 - 1485 грн.

Рис. 6.7 – Освітлювальний стелаж та способи комплектування його

лампами: а) металевий каркас, б) полиця з 5 лампами ЛБ 36, в) полиця з 6

лампами Промінь 30.

У результаті дослідження впливу вище згаданих ламп на рослини-

регенеранти in vitro (рис. 6.8) та ex vitro встановлено наступне (табл. 6.8):

рослини, вирощені за освітлення лампами з меншим світловим потоком

(Промінь 30), порівняно з контрольними (ЛБ-36), мали витягнуті стебла та

меншу кількість листків, але з більшими листковими пластинками. За

освітлення ЛБ-36, навпаки переважав розвиток над ростом: рослини були

меншими, але з більшою кількістю міжвузлів. Ця залежність зберігалась як

у процесі вирощування регенерантів in vitro, так і ex vitro.

На нашу думку, для освітлення досліджувані типи ламп за МКР

картоплі необхідно використовувати диференційовано: ЛБ-36 для

прискорення розвитку, а лампи Промінь 30 для отримання регенерантів з

більшими розмірами.
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Таблиця 6.7 – Технічні характеристики ламп для обладнання світлових
стелажів

Показник ЛБ-36

(контроль)

Енергозберігаюча

лампа «Промінь 30»

Виробник, країна ОАО «Свет»,

Росія

Союз-Світло,

Україна

Кількість ламп, що розміщується на

одну полицю світлового стелажа

5 6

Затрати

електроенергії, W

на 1 лампу 36 30

на 1 полицю 180

Світловий потік однієї лампи, lm 2450 1620

Співвідношення між затратами

електроенергії (W) і світловим

потоком (lm)

68,06 54,0

Номінальна тривалість роботи,

годин

12000 8000

Вартість, грн. 1 лампи 6,75 19,60

ламп на 1

полицю

33,75 117,6

Затрати на

встановлення,

грн.

1 лампи 21,40 5,15

ламп на 1

полицю

107,0 154,5

Номінальна тривалість роботи,

годин

12000 8000

Затрати на комплектування 1

освітлювального стелажа, грн.

1284 грн. 1485 грн.
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Рисунок 6.8. – Вплив спектру

освітлення на ріст і розвиток

регенерантів картоплі живців на 15

добу (сорт Подолянка):

а) рослина-регенерант вирощена за

освітленні лампами ЛБ 36;

б) рослина-регенерант вирощена за

освітленні лампами Промінь 3.

Таблиця 6.8 – Вплив світлоносіїв на розвиток регенерантів картоплі на

15 добу, сорт Подолянка

Вид

освітлювальних

ламп

Рослини-регенеранти in

vitro

Рослини-регенеранти ex
vitro

Висота,

см

Кількість
міжвузль на
стеблі, шт.

Висота,

см

Кількість
міжвузль на
стеблі, шт.

ЛБ 36 12,3 6,7 16,3 7,3

Промінь 30 14,4 5,2 18,8 5,6

НІР05 1,1 0,8 1,8 0,9

Отже, в якості світлоносіїв лампи ЛБ-36 та Промінь 30 відрізняються

як за технічними характеристиками, так і за впливом на рослини-

регенеранти.

Вплив спектра світла на онтогенез павловнії in vitro. Інтенсивність

світла і спектральний склад значною мірою визначають проходження

окремих фаз росту і розвитку рослин. Спектральний склад штучного світла

має значний вплив на ріст стебла і його діаметр. За довгохвильового спектру,

який формується в результаті використання лампами розжарювання стебла
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подовжуються, а в результаті використання короткохвильового – під

люмінесцентними лампами спостерігається укорочення міжвузлів [185, 221].

Якщо в умовах плантацій цей процес регулювати і досліджувати

складно, то культура тканин дозволяє виокремити впливи цих чинників на

ріст і розвиток регенерантів. Якісний спектральний склад світла впливає не

тільки на інтенсивність фотосинтезу, але й на хімічний склад асимілятів [98].

Наприклад, за синього світла у листках, крім вуглеводів, утворюються і

невуглеводні продукти (органічні кислоти та ін.), і швидкість фотосинтезу

зростає. У наших дослідженнях мікроклонального розмноження павловнії

встановили, що не лише тривалість освітлення, але й якість освітлення

впливали на ростові процеси в регенерантів.

Порівнювали ріст за культивування рослин in vitro під

освітлювальними лампами з різними співвідношеннями монохроматичних

світлодіодів (виробник ledmax): світле (контроль); комбінація червоних і

синіх діодів 1+1; червоних та синіх 4 + 2. У варіанті із більшою кількістю

синіх світлодіодів («1+1» регенеранти були порівняно нижчими, але в

конгломераті було більше мікропагонів (табл. 6.9).

Таблиця 6.9 – Вплив спектру світла на ріст in vitro регенерантів

павловнії, Clone in vitro 112

Спектр світла Висота регенеранту, мм Кількість мікропагонів

у конгломераті, шт.

Біле (контроль) 60,5 2,7

«1+1» 39,8 3,3

«4+2» 45,9 2,9

Встановили, що, порівняно з контролем, за схеми «1 + 1» утворилось

більше конгломератів мікропагонів у 1,2 рази (2,9-4,8 шт.) без чітко

вираженого апікального домінування. У варіанті «4 + 2» регенеранти,
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порівняно з контролем, мали візуально товщі пагони, однак поступались за

висотою.

6.2. Фітогормональна детермінація

На вершині більшості регуляторних систем присутній вплив

фітогормонів. Від її перебігу залежить проростання, пробудження рослини,

утворення та диференціація органів, проходження відповідних стадій

розвитку, пригнічення або стимулювання атрагуючих центрів, перерозподіл

асимілятів, старіння рослини.

6.2.1. Застосування цитокінінів за МКР ягідних культур

Розмноження in vitro можливе прямим та непрямим морфогенезом.

Утворення рослин-регенерантів з калюсу характерне для непрямого

морфогенезу. Прямий морфогенез характеризується активацією існуючих

меристем, утворенням бруньок.

Пробудження для росту пазушних бруньок і використання пазушних

пагонів – найпоширеніший тип МКР. На рослині в нативних умовах ріст цих

бруньок пригнічується апікальним домінуванням. Ріст пазушних меристем

стимулюється видаленням верхівки стебла або обробкою цитокінінами [92].

У технологіях клонування “прямим морфогенезом” утворюється два типи

пагонів, один з яких характеризується чітко вираженим домінуванням.

За поділу такого пагону утворюються живці, що мають шматок стебла,

листок в пазусі якого є брунька. Із цієї бруньки утворюється пагін

майбутнього регенеранту (в рослин з дихотомічним галуженням часто

утворюється два пагони), а з базальної частини стебла утворюються

адвентивні корені. Такий шлях розмноження в асептичних умовах

притаманний трав’янистим культурам: картопля, гвоздика, хризантема [85,

122].

Такий спосіб МКР для частини для частини досліджуваних культур є

майже неприйнятним. Наприклад у R. Grossularia ростові бруньки
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формуються на верхівковій частині бічних і прикореневих пагонів. За поділу

таких рослин на одновузлові пагонові живці частина із них (окрім

верхівкових) гинула [182]. Найбільш прийнятним у подібних випадках

виявився спосіб МКР з утворенням розетки пагонів (конгломератів).

Для частини трав’янистих культур з вкороченим пагоном такий спосіб

є малопродуктиним або взагалі неприйнятним. Це, зокрема, такі культури,

як гербера та хоста [98, 216]. Тому, застосовують технологічні прийоми, що

передбачають утворення конгломератів пагонів.

Введення в живильне середовище цитокінінів пробуджує бічні

бруньки і спричинює розвиток численних нових бруньок, з яких

утворюються пагони. Водночас, завеликі концентрації цитокінінів сприяють

розвитку пазушних бруньок, призводячи до появи аномальних і вироджених

форм. Внаслідок токсичної дії високих концентрацій цитокінінів експланти

можуть, навіть, загинути.

Це спонукало дослідити реакцію різних видів ягідних культур на

екзогенні цитокініни in vitro та спосіб поділу маточних рослин на експланти

(рис. 6.9.). Асептичне культивування проводили за загальноприйнятою

методикою [98]. Живильне середовище за прописом Мурасіге-Скуга.

Вирощували такі види рослин: Rubus fruticosus L. (сорт Рубен), Ríbes nígrum

L. (сорт Ювілейна Копаня), Ríbes rubrum L. (сорт Йонкер Ван Тетс), Ríbes

Grossularia (сорт Черномор). Як цитокінін використовували

бензиламінопурин (далі БАП), на фоні 0,25 мг/л ІМК.

Встановили, що частина цих рослин може розмножуватися двома

типами живців, наприклад, ожина. Проте, за утворення пагона з апікальним

домінуванням формується менша кількість живців. Таким живцям потрібно

більший час для пробудження сплячих пазушних бруньок, тоді як другий

тип експлантів вже має сформовані мікропагони. Так, для ожини сорту

Рубен такою концентрацією виявилась 1,0 мг/л. Утворений пучок пагонів

швидко ріс. Його розділяли на дрібніші пучки.
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Рисунок 6.9 – Вплив концентрації екзогенного цитокініну
бензиламінопурину на розвиток регенерантів Rubus fruticosus 'Reuben'”
1, 2 Різні типи розвитку пагона регенеранту за прямого морфогенезу: 1 – з
вираженим апікальним домінуванням; 2 – з утворенням розетки пагонів.
1 - банзиламінопурин 0,5 мг/л; 2 - бензиламінопурин 1,0 мг/л; a –
регенерант; b – поділ регенеранта на живці; с – регенерант після 15 діб
дорощування на гідропоніці та придатний для висадки в ґрунт.

Рисунок 6.10 – Реакція рослин на

екзогенний цитокінін (БАП - 0,5

мг/л) залежно від виду: 1 – пагін з

апікальним домінуванням Ríbes

nígrum L.; 2 – розетка пагонів в

Ríbes rubrum L.

Натомість, регенеранти за малого вмісту цитокінінів мали розвинену

кореневу систему, що робило їх морфологічно більш придатними для
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постасептичного вирощування. Реакція рослинного організму на цитокінінін

(БАП) залежала від виду рослин. Так, за найменшої концентрації в досліді

(0,5 мг/л) в R. fruticosus та R. nígrum (рис. 6.10, табл. 6.10) утворювались

пагони з вираженим апікальним домінуванням.

Таблиця 6.10 – Реакція рослин на екзогенний цитокінін залежно від

виду рослини (вік донорських рослин 45 діб)

Культура Концентрація

БАП, мг/л

Висота
регенерантів,

мм

Кількість
пагонів в
розетці,
шт.

Вітрифіковани

х рослин, %

Rubus

fruticosus L.

0 67,9 ±4,3 1,0 ±0,1 0

0,5 75,3 ±2,6 1,4 ±0,2 0

1,0 56,7 ±3,8 5,2 ±0,4 3 ±0,6

2,0 43,1 ±2,4 3,8 ±0,2 28 ±0,9

Ríbes nígrum L. 0 82,3 ±4,9 1,0 ±0,2 0

0,5 87,7 ±5,1 1,1 ±0,3 0

1,0 64, 0 ±4,2 4,1 ±0,3 1 ±0,2

2,0 52,7 ±3,8 3,1± 0,5 16 ±0,7

Ríbes rubrum L. 0 71,07 ±3,1 2,7 ±0,1 0

0,5 52,4 ±4,0 4,9±0,4 0

1,0 46,8 ±4,7 5,7 ±0,6 9 ±0,5

2,0 32,1 ±3,9 1,2 ±0,3 40 ±0,5

Ríbes

Grossularia L.

0 64,3 ±3,5 1,1 ±0,2 0

0,5 56,1 ±3,1 4,7 ±0,4 2 ±0,4

1,0 48,7 ±3,7 2,1 ±0,3 47 ±1,7

2,0 25,1 ±2,8 1,8 ±0,3 69 ±3,8

Кількість пагонів на регенерант у цих видів рослин була близькою до

одиниці: R. fruticosus – 1,4 та R. nígrum 1,1. За таких же умов у R. rubrum R. і
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Grossularia апікальне домінування було відсутнє і вони утворювали розетки

пагонів в кількості 4,9 та 4,7 шт., відповідно.

Зростання концентрації БАП до 1,0 мг/л збільшувало кількість пагонів

у розетках, проте відмічалась незначна частина пагонів з ознаками

вітрифікації. Найбільше вітрифікованих рослин (47%) відмічено в Ríbes

Grossularia. У інших досліджуваних видів кількість їх була від одного до

трьох відсотків. За подальшеого збільшення вмісту БАП до 2,0 мг/л значно

зростала кількість вітрифікованих рослин. Найбільше їх виявилось у R.

Grossularia – 69 %, а найменше в R. Nígrum – 16%.

За субкультивування рослин на середовищі з високим вмістом БАП

(2,0 мг/л) негативний вплив посилювався. Так, зокрема, регенеранти R.

fruticosus мали менші розміри та знижувалась кількість пагонів ву розетках

(рис. 6.11). За таких умов R. Grossularia регенеранти набували хлоротичного

забарвлення і впродовж 10-15 діб гинули.

Рисунок 6.11 – Дія надлишкової концентрації екзогенного цитокініну

(БАП - 2,0 мг/л) за субкультивування: 1. Rubus fruticosus L. перший пасаж;

2. R. fruticosus другий пасаж; 3. Ríbes Grossularia L. другий пасаж.

Негативна дія цитокінінів також залежала від віку материнських

рослин – донорів експлантів (табл. 6.8). Збільшення віку вихідних рослин

зменшувало фітотоксичність надлишкової концентрації БАП у обох
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досліджуваних видах рослин. У R. Grossularia за використання 15 денних

материнських рослин майже всі (98%) регенеранти були вітрифіковані.

Таблиця 6.11 – Реакція регенерантів на надлишкову кількість

екзогенного цитокініну (БАП, 2,0 мг/л) залежно від віку материнських

рослин-донорів експлантів

Вік материнської

рослини, діб

Кількість вітрифікованих регенерантів, %
Rubus fruticosus L. Ríbes Grossularia L.

15 61 98

30 43 74

45 28 69

60 13 27

НІР05 3 7

Отже, для розмноження in vitro досліджуваних видів ягідних культур

доцільно використувати метод з утворенням у вихідних рослин

конгломерату розеток. Індуктор утворення їх – додавання в середовище

БАП у кількостях від 1,0 до 2,0 мг/л. Більші концентрації є токсичними.

Зроостання віку донорів експлантів зменшувало токсичність.

6.2.2. Застосування цитокінінів за МКР енергетичної верби

Енергетична безпека держави в останнє десятиліття – досить

актуальна проблема як в промисловості, так і в науці. З’являються нові

культури, форми та гібриди, зокрема, однією з найбільш поширених і

перспективних культур в Україні у цьому відношенні виступають

енергетична верба, міскантус павловнія. Для зберігання генетичного

матеріалу у відкритому ґрунті необхідні земельні ділянки та витрати на

вирощування. Також за польових умов існує загроза ураження рослин

збудниками хвороб та шкідниками.
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Тому, актуальною є розробка методів для зберігання без

перезараження, довготривалого підтримання в колекція in vitro та швидкого

розмноження в промислових об’ємах (мільйон штук в рік і більше) цих

культур, зокрема, енергетичної верби. У дослідженні використано Salix

viminialis (природна форма), Salix triandra х viminialis (сорт Інгер), які

культивували на живильному середовищі за прописом Мурасіге-Скуга у

власній модифікації зі змінами в кількості бензиламінопурину, хелатнного

заліза.

Як відомо, основними перевагами МКР є високі коефіцієнти

розмноження вільного від збудників хвороб посадкового матеріалу.

Основними детермінантами пробудження пазушних бруньок є цитокініни.

Як раніше вказувалось діапазон практичного використання цих речовин

дуже вузький через те, що в малих концентраціях вони не діють а більші –

фітотоксичні. Тому, перед введенням нового виду і, навіть, сорту рослин в

культуру постає виробнича потреба підбору оптимальної концентрації цього

гормону [98].

Для досліджуваних нами об’єктів серед концентрацій від 0,1 до 2,0

мг/л оптимальною була в 0,2 мг/л. Менша концентрація не відрізнялась від

контролю. Рослинам виявилось притаманне інтенсивне коренеутворення

(табл. 6.12, рис. 6.12). За вищих концентрацій зменшувались як розміри

регенерантів, так і коефіцієнт розмноження.

Високі концентрації БАП обумовлювали появу вітрифікованих рослин,

які після перенесення на середовище без цього гормону набували типового

для рослин стану (рис. 6.13). Детермінантний вплив цитокінінів залежав від

кількості халатного заліза в живильному середовищі (табл. 6.13).

Збільшення останнього компоненту в 1,5 рази без додавання БАП

(цитокінін) обумовлювало збільшення розмірів листкових пластинок та

набуття ними інтенсивного зеленого кольору. У поєднанні з невеликими

кількостями БАП (0,1-0,2 мг/л) згадана концентрація халатного заліза

збільшувала коефіцієнт розмноження з 3,3 до 7,8. Це дозволило отримати
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високий коефіцієнт розмноження за меншої кількості БАП. Подальше

зростання концентрації як хелаьного заліза, так і цитокінінів обумовлювало

збільшення кількості вітрифікованих рослин.

Таблиця 6.12 – Вплив концентрації БАП на регенерацію рослин верби

на 30 добу культивування

Концентрація,

мг/л

Висота

регенерантів,

мм

Довжина

коренів, мм

Коефіцієнт

розмноження

Гіпер-

гідратованих

рослин, %

Вид верби Інгер прут. Інгер прут. Інгер прут. Інгер прут.

- 105 49 183 27 3,3 2,8 2 1

0,1 121 50 185 23 5,6 3,1 3 2

0,2 104 41 172 11 6,2 4,4 2 2

0,3 58 36 13 3 3,2 2,9 6 3

0,5 51 19 4 - 2,7 1,8 63 19

1,0 42 20 - - 1,1 0,6 91 26

2,0 43 11 - - 0,6 0,3 95 72

НІР05 7 9 - - 0,3 0,4 8 5

Примітка: * скороченню «Інгер» віідповідає сорт Інгер Salix triandra х

viminialis; «прут.» – природна форма верби прутовидної Salix viminialis.

Для захисту від вітрифікації застосовували поєднання наступних

прийомів: 1. Збільшення віку материнських рослин з 30-и до 45-и діб, 2.

Додавати в живильне середовище 1 мг/л AgNO3. Це дозволило в

послідуючому знизити кількість вітрифікованих рослин у кожному варіанті

(уміст халатного заліза 1,5 мг/л та 0,2 мг/л БАП) з 31 % до 4 %.
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Без БАП, сор Інгер 0,2 мг/л БАП, сорт Інгер

1,0 мг/л БАП (зліва Інгер; справа прутовидна)

Рисунок 6.12 – Вплив концентрації бензиламінопурину на

особливості регенерації експлантів верби

.
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Рисунок 6.13 – Відновлення

вітрифікованих рослин на

середовищі без цитокінінів: 1 -

старі вітрифіковані листки; 2 -

новоутворенні нормальні

Таблиця 6.13 – Особливості росту і розвитку регенерантів енергетичної

верби сорту Інгер за різних концентрацій БАП та хелату заліза

Концентра-

ція

БАП, мг/л

Висота

регенерантів,

мм

Довжина

коренів, мм

Коефіцієнт

розмноження

Гіпер-

гідратованих

рослин, %

Кількість

Fe-хелату*

1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0

Без хелату 105 112 72 183 189 116 3,3 4,2 5,8 2 3 19

0,1 121 130 51 185 103 51 5,6 7,6 9,2 3 3 27

0,2 104 103 36 172 23 7 6,2 7,8 9,5 2 5 31

0,3 58 47 12 13 9 5 3,2 8,6 9,9 6 7 82

0,5 51 36 7 4 3 1 2,7 1,3 1,1 63 93 100

НІР05 7 9 6 9 5 7 0,2 0,3 0,2 7 9 9

Примітка: * Кількість Fe-хелату за “1,0” взято згідно пропису Мурасіге-
Скуга (1962) FeSO4x7H2O 27,78 мг/л та відповідну кількість NaЕДТА;–
збільшено 1,5 рази згідно цього пропису (27,78 мг/л х 1,5 = 41,67 мг/л),
“2,0” – збільшено в 2 рази.
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Враховуючи вище сказане для масового мікроклонально розмноження

верби соту Інгер зроблені наступні зміни в середовищі: вміст Fe-хелату

збільшено в 1,5 рази, кількість БАП – 0,2 мг/л та додавання 1 мг/л AgNO3.

6.2.3. Реакція павловнії in vitro на цитокініни

Досліджено вплив двох синтетичних цитокінінів на етапі

мультиплікації павловнії (табл. 6.14). Оптимальним виявився варіант з

використанням 1,0 мг/л кінетину. Вищі концентрації і БАП переважали за

кількістю мікропагонів однак зростав відсоток регенерантів із ознаками

вітрифікації (рис. 6.14). Також виявлено накопичення фітоксичності

надлишку БАП і змненшення ризогенезу після пятого субкультивування на

середовищах з цим цитокініном (таб. 15).

Встановили зміну фітотоксичності надлишку цитокінінів за освітлення

монохромними світлодіоцадми. Зокрема культуральні ємнонсті розміщували

за такими варіантами освітлення: біле (контроль); комбінація червоних і

синіх діодів (далі 1+1) ; червоних та синіх (далі 4 + 2).

Рисунок 6.14 – Регенеранти павловнії із гіперегідратованими

(вітрифікованими) тканинами
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Таблиця 6.14 – Вплив синтетичних цитокінінів на розвиток

регенерантів павловнії (третє субкультивування)

Цитокінін Кількість мікропагонів в

когломераті

Вітрифікованих регенрантів,

%

1,0 мг/л 1,5 мг/л 2,0 мг/л 1,0 мг/л 1,5 мг/л 2,0 мг/л

Контроль, без
цитокініну

1,9±0,4 2,3±1,2

БАП 4,4±1,6 6,9±1,9 5,3±0,7 15±4 37±3 58±4

Кінетин 4,1±0,4 5,4±0,4 5,6±0,5 5±2 11±2 32±3

Таблиця 6.15 – Вплив синтетичних цитокінінів в концентраціях 1,0 мг/л

на розвиток регенерантів павловнії за різних субкультивуваннь

Цитокінін Кількість мікропагонів в

когломераті

Кількість коренів на фоні

0,25 мг/л ІМК на 15 добу

субкультивування субкультивування

пяте сьоме десяте пяте сьоме десяте

Контроль, без

цитокініну

2,1±0,2 2,6±0,2 2,9±0,4 4,3±0,5 4,0±0,3 4,4±0,4

БАП 4,6±0,4 3,6±0,3 3,2±0,3 2,1±0,6 1,8±3 0

Кінетин 5,2±0,4 5,3±0,5 5,3±0,2 3,9±0,4 4,3±0,5 3,9±0,2

У обох дослідних варіантах, порівняно з контролем, за додавання

1 мг/л бензиламінопурину був не значний відсоток вітрифікованих

регенерантів. У той же час у контролі кількість їх виявилась більше 7%. Це,

та збільшення коефіцієнта розмноження (зростання кількості мікропагонів у

конгломераті), стало основою подальшого дослідження впливу спектру

світла та цитокінінів на регенеранти павловнії.

У контролі регенеранти були найвищими, відмітився ризогенез (табл.

6.16). У різних варіантах освітлення регенеранти, вирощені з додаванням

кінетину, переважали за висотою пагонів подібні варіанти з
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бензиламінопурином. Проте, в останніх відмічена більша кількість

мікропагонів у конгломераті. Концентрації БАП більше 1,0 мг/л та кінетину

більше 1,5 мг/л. були фітотоксичними, що проявилось у гіпергідратації та

зменшенні розмірів і кількості пагонів.

Таблиця 6.16 – Особливості взаємного впливу цитокінінів та червоно-

синього освітлення на регенерацію у павловнії in vitro

Варіант Варіанти «освітлення»

Біле світло 1+1 4+2

висота

пагона,

мм

мікропагонів

у конгломе-

раті, шт.

висота

пагона,

мм

мікропагонів

у конгломе-

раті, шт.

висота

пагона,

мм

мікропагонів

у конгломе-

раті, шт.

Без

цитокінів

74,4 1,3 66,2 1,9 69,8 1,7

Кінетин 1,0

мг/л

68,9 2,4 63,2 2,7 67,8 2,1

Кінетин 1,5

мг/л

67,9 2,5 51,3 3,0 62,3 2,6

Кінетин 2,0

мг/л

64,6 2,5 44,6 3,0 55,4 2,7

БАП 1,0

мг/л

61,1 2,7 39,4 3,3 46,3 2,9

БАП 1,5

мг/л

51,5 3,9 31,2 2,8 41,2 2,9

БАП 2,0

мг/л

22,3 1,8 21,7 2,6 39,7 2,8

Кількість гіпергідратованих регенерантів залежала як від варіанту

цитокінінів, так і варіантів освітлення (рис. 6.15). У процесі культивування

регенерантів на середовищі без цитокінінів на всіх варіантах освітлення не
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відмічалося регенерантів з ознаками гіпергідратації тканин. Проте,

культивування їх на середовищах без цитокінінів не технологічне, зокрема,

через малий коефіцієнт розмноження, швидке старіння культури, тобто

втрата ювенільності [182].

Рисунок 6.15 – Вплив цитокінінів за різного освітлення на кількість

вітрифікованих регенерантів павловнії, %

Також за вирощування на середовищах з високим умістом цитокінінів

та освітлення з варіантами «1 + 1» так і «4 + 2», порівняно з контролем,

зменшувалась кількість регенерантів із гіпергідратованими тканинами.

Отримана залежність потребує подальших досліджень, оскільки може бути

корисною як технологічний прийом застосування монохроматичного

освітлення для зменшення фітотоксичності надлишку синтетичних гормонів.

У попередніх дослідженнях встановлено, що екзогенні цитокініни в

рослинних об’єктах in vitro можуть відкладатися «про запас» аж до прояву

цитокінінової фітотоксичності. Вона за мікроклонального розмноження

передається в поколіннях, а їх ефект має тенденцію до наростання [221].
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Регенероване з таких маточних рослин потомство втрачає здатність до

розгалуження пагону та ризогенезу (рис. 6.16). При гострій формі токсикації

ізольовані експланти гинуть.

Рисунок 6.16 – Кількість вітрифікованих регенерантів павловнії за

використання цитокінінів, різного спектру освітлення та тривалості

субкультивування

Раніше на інших культурах (малина, ожина, картопля) нами

встановлено, що інтенсивність гіпергідратації, наростання сили фітоксичної

дії, кількість вітрифікованих регенерантів поряд із вмістом азоту та

цитокінінів залежать й від кислотності штучного живильного середовища

[182, 221]. Подібне спостерігали й за регенерації павловнії на середовищах з

різними величинами рН: кисле (5,2-5,4); слабокисле (5,6-5,8); нейтральне

(6,5-7,0); слабо лужне (7,3-7,5). Оцінювали фітотоксичність за таких

концентрацій: кінетин – 1,5 мг/л; бензиламінопурин 1,0 мг/л (табл. 6.17) за

білого штучного освітлення.
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Таблиця 6.17 – Прояв фітотоксичності цитокінінів за різної

кислотності живильного середовища (штучне біле світло).

рН середовища Вітрифікованих

регенерантів, %

Висота

регенерантів, мм

Кількість

мікропагонів, шт.

Гормон кінетин,

1,5 мг/л

БАП, 1,0

мг/л

кінетин,

1,5 мг/л

БАП,

1,0 мг/л

кінетин,

1,5 мг/л

БАП, 1,0

мг/л

5,2-5,4 1 пасаж 6,9 46,7 41,6 39,3 2,9 3,2

5 пасаж 74,3 91,5 31,6 22,6 1,3 1,1

5,6-5,8 1 пасаж 5,6 7,8 68,1 61,2 2,5 2,8

5 пасаж 12,3 15,3 64,1 57,0 2,3 2,2

6,5-7,0 1 пасаж 1,9 4,1 49,3 46,7 2,1 2,2

5 пасаж 0,9 3,9 44,6 40,6 2,1 2,0

7,3-7,5 1 пасаж 0,8 3,4 11,4 5,4 1,3 1,3

5 пасаж 0,4 2,7 10,4 4,2 1,1 1,0

На кислому середовищі кількість мікропагонів за першого пасажу,

порівняно з іншими варіантами, виявилась найбільшою: 2,9 мікропагонів на

середовищі із 1,5 мг/л кінетину і 3,2 мікропагони на середовизі з 1,0 мг/л

БАП. Однак після п’ятого субкультивування їх кількість зменшувалась,

відповідно до 1,3 і 1,1 мікропагони на один висаджений експлант.

На середовищі з рН 5,2-5,4 вже за першого пасажу візуально на нижніх

листках діагностувались проблеми із засвоєнням фосфору – інтенсивне

зелене забарвлення листкової пластинки і відмирання її країв. За п’ятого

пасажу довжина пагону зменшилась майже вдвічі: з 41,60 мм у варіанті з

кінетином і 39,32 мм у варіанті із БАП до 31,62 і 22,63 мм, відповідно. У

регенерантів відмирали верхівки пагонів, в окремих (близько 5-10%)

обпадала частина листків, що є ознакою недостатнього засвоєння кальцію.

Водночас у варіантах із рН 7,3-7,5 вже за першого пасажу відмічено

ознаки складності засвоєння заліза: хлороз молодих листків. За п’ятого
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пасажу пожовтіння мало місце і на нижніх листках, що свідчить про

складність засвоєння азоту.

В умовах слабо лужного середовища фітотоксичність надлишку

цитокінів проявилось у особливій формі: регенеранти мали вкорочені,

потовщені пагони. Стебло було знизу сіро-зелене, а верхівка чорна з

гальмуванням росту або відмиранням бруньок.

Таким чином, зміна кислотності як у кислу, так і в лужну сторону

підсилювала фітоксичність надлишку цитокінінів. Порівняно з кінетином,

бензиламінопурин мав більшу синергічну дію разом зі зміною кислотності.

Транспортування рослинних гормонів по організму може відбуватися в

різних формах. У рослині цитокініни найчастіше зв’язуються з транспортною

формою РНК, глюкозою і утворюють різні форми [98, 221]. Молекули

гормону з певними варіаціями структури бічного ланцюга, вірогідно,

медіюють різні біологічні сигнали. Якщо змінюється метаболізм, чи

додається екзогенний гормонів одного класу, то це є причиною зміни в

індукції та активності майже всіх інших груп гормонів [27, 98,147, 164].

Вище згадане та часті випадки фітотоксичності бензиламінопурину за

мікроклонального розмноження павловнії обумовили необхідність порівняти

ефективність застосування комбінацій екзогенних цитокінінів на фоні

безцитокінінового контролю (табл. 6.18). Комбінації формувались за такими

принципами: за контроль взяли оптимальну концентрацію

бензиламінопурину – 1,0 мг/л; і дві кращі концентрації застосування кінетину

- 1,0 мг/л і 1,5 мг/л. У поєднанні регуляторів росту використовували 80 %

концентрації одного гормону і 20 % іншого.

Найвищі регенеранти, порівняно з іншими варіантами досліду,

отримані з додаванням у середовище мінімальної кількості кінетину (0,20

мг/л). Хоч не суттєво (в межах середнього квадратичного відхилення), але

цей варіант переважав контроль. Використання мінімальної концентрацій

БАП дозволило перевищити контроль за кількістю мікропагонів у

конгломераті.
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Це проявилось у пробудженні більшої кількості бічних бруньок на

центральному мікропагоні конгломерату. Однак, варіанти із застосуванням

цього синтетичного цитокініну поступалися контролю і варіантам із

кінетином за висотою пагону. Також варіанти з БАП мали тонші стебла та

листки з найменшою пластинкою. Кількість мікропагонів та більше

пробуджених бруньок було у варіантах із бензиламінопурином. Натомість,

найбільші за розмірами листки виявлені у варіантах з кінетином. Тобто,

синтетичні аналоги одного й того ж класу гормонів відрізнялися за впливом

на регенерацію пагонів.

Таблиця 6.18 – Ріст пагону регенерантів павловнії за різних

концентрацій цитокінів у штучному живильному середовищі (освітлення за

схемою 4+2)

Цитокініни, мг/л Висота

регенеранту,

мм

Кількість

мікропагонів,

шт.

Вітрифікованих

регенерантів, %

Без цитокінів 70,3±3,3 1,6±0,2 не виявлено

БАП 0,2 68,6±3,6 1,8±0,4

Кінетин 0,2 72,7±4,2 1,6±0,3

БАП 1,0 48,3±3,3 2,8±0,4 1,5

Кінетин 1,0 68,3±3,0 2,1±0,3 0,1

Кінетин 1,5 62,0±3,1 2,6±0,4 0,3

БАП 0,8 + 0,2 кінетин 57,82±4,1 2,9±0,4 0,9

Кінетин 0,8 + 0,2 БАП 70,86±3,8 3,1±0,3 0,2

Кінетин 1,25 + 0,25 БАП 62,07±4,1 3,1±0,4 0,6

Варіант із додаванням у живильне середовище кінетину 0,8 мг/л

сумісно з бензиламінопурином у кількості 0,2 мг/л серед порівнюваних

виявився оптимальним для етапу мультиплікації павловнії. Висота пагона у
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цьому варіанті була найбільша в досліді за значної кількості мікропагонів у

конгломераті – 3,8 шт. Більше число мікропагонів відмічене за додавання

кінетину 1,25 мг/л та 0,25 мг/л БАП. Однак, у цих умовах зростала кількість

вітрифікованих регенерантів та зменшувалась висота пагона.

Таким чином, за співвідношення кінетин 0,8 + 0,2 БАП та кінетин 1,25

+ 0,25 БАП проявився синергічний вплив цих синтетичних аналогів

цитокінінів на регенеранти павловнії.

Гормональний рівень детермінації онтогенезу є складним. До

останнього часу досконало вивчено дію окремого гормону чи класу. Однак,

дослідити взаємодію, післядію декількох класів гормонів складно. Це

пов’язано з багатофункціональністю фітогормонів порівняно із подібними

біологічно активними речовинами в тваринному світі [182, 221]. Два класи

гормонів можуть проявляти як синергічну так і антагоністичну взаємодію.

На регенерантах павловнії дослідили післядію різних концентрацій

синтетичних цитокінів на ризогенез на фоні додавання в живильне

середовище, в яке висаджувалось потомство, штучного ауксину

індолілмасляної кислоти в кількості 1,0 мг/л (табл. 6.19). Додавання в

живильне середовище для культивування маточних рослин донорів

стеблових БАП у в кількостях 1,0 мг/л і 1,5 мг/л мало пригнічуючи дію,

порівняно з безцитокінніновим контролем. За освітлення білим світлом на

контролі довжина кореневої системи на 15 добу культивування становила в

середньому 7 мм, а у варіанті з 1,0 мг/л потомство мало кореневу систему в 3

мм.

У процесі вирощування донорів за більшої концентрації потомство

формувало за відповідний період лише калюсне потовщення в базальній

частині пагона. За період більше місяця (40-50 діб) у них формувалась

коренева система, але значно менша, ніж у інших варіантах. Отже, високі

концентрації бензиламінопурину при вирощуванні материнських рослин

пригнічували ріст коренів у вегетативного потомства. Ця негативна післядія

була найбільшою за освітлення червоними та синіми діодами за схемою 1+1.
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У варіантах з білим світлом рослини мали довші корені. Серед варіантів з

різним співвідношенням червоного і синього освітлення кращий ризогенез

був за більшої частки червоних світлоносіїв. Тому, для подальших

досліджень доцільно застосовувати схеми поєднання червоних та синіх

світлодіодів на зразок 3+1 або 4+1.

Таблиця 6.19 – Післядія при застосуванні для маточних рослин

цитокінінів на довжину кореневої системи у потомства, регенерованого з

стеблових живців, мм

Цитокініни, концентрація Варіанти освітлення

біле світло 1+1 4+2

Без цитокінів 7 6 7

БАП 1,0 мг/л 3 калюс 3

БАП 1,5 мг/л калюс 0 0

Кінетин 1,0 мг/л 14 3 8

Кінетин 1,5 мг/л 6 2 4

Кінетин 0,8 + 0,2 БАП 16 9 13

Кінетин 1,25 + 0,25 БАП 11 6 8

У варіантах з кінетином у кількості 1,0 мг/л і сумісним додаванням

кінетину і БАП (0,8 і 0,2 мг/л) регенеранти перевищили контроль за

довжиною кореневої системи. Вважаємо, що залишкові концентрації

кінетину проявляли позитивний синергічний вплив спільно із

індолілмасляною кислотою на ріст коренів у довжину.

6.2.4. Детермінація онтогенезу ківі in vitro цитокінінами

Порівняли цитокініни: бензиламінопурин (БАП), кінетин,

форхлорфенурон (КТ-30). Бензиламінопурин і кінетин є похідними 6-

амінопурину, а КТ-30 похідною фенілсечовин яким властивий також
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цитокініновий ефект. За попереднього добору концентрацій встановлено, що

для БАП оптимальною було 0,50 мг/л, кінетину 1,0 мг/л і 1,5 мг/л для КТ-30.

Встановлено відмінності в онтогенезі регенерантів за різних

цитокінінів (рис. 6.17, 6.20). На середовищах з БАП рослини in vitro мали

дрібні листки, вкорочені ланцетоподібні листк. Цей гормон серед трьох

порівнюваних синтетичних гормонів відрізнявся найбільшим коефіцієнтом

розмноження. Залежно від біологічних особливостей коефіцієнт

розмноження становив від 2,7 (Ауром Карпат СтратонаI) до 3,3 (Ківі Карпат

Стратона Валентайн). Однак високою була найбільша кількість рослин з

ознаками гіпергідратації тканин (65-98%), яку ще називають як надмірна

обводненість або скляніння чи вітрифікація. У випадку із БАП проявляється

фітотоксичний ефект повязаний із розтягуванням клітинних стінок і як

наслідок легкої проникності води в клітину [182]. З покоління в покоління

цей токсичний ефект лише підсилювався і вже після третього-четверого

пасажу становив 100%.

Регенеранти на середовищі з КТ-30 відрізнялися візуально за наявністю

в базальній частині пагона “калюсної шишки”. Цей калюс був білим або

світлозеленим, помірно пухким. Стебло і листкові черешки порівняно з

такими на інших варіантах відрізнялися більшими розмірами, та більшим

опушенням. В цілому рослини in vitro на середовищі з форхлорфенуроном

були схожі на весняні ювенільні пагони ківі in vivo які утворються після

пробудження рослин у відкритому грунті. Рослина формувалася в один пагін.

Конгломератів пагонів які були на інших варіантах не виявлено. Це та

мала кількість міжвузль були причинами найменшого коефіцієнта

розмноження (2,0-2,2). Вказана величина була близькою до контролю без

цитокінів. Цитокініни стимулюють ріст листкової пластинки і пробуджують

сплячі бруньки та виконуюють інші морфорегулюючі функції. Досить часто

для виконання різних функцій гормон використовується в різних формах

[221].
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Рисунок 6.17 – Розвиток регенерантів ківі на середовищах з різними

цитокінінами: ліворуч форхлорфенурон (КТ-30) 1,0 мг/л; праворуч БАП 0,25

мг/л+0,75 мг/л.

Це є одним з поясненнь різної дії синтетичних цитокінінів. Зокрема,

кінетин і КТ-30 порівняно з БАП стимулювали розростання листкової

пластинки, але коефіцієнт розмноження із-за пробудження меншої кількості

бруньок був меншим. Кінетин за досліджуваними показниками займав

проміжне положення між БАП і КТ-30.
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Таблиця 6.20 – Вплив цитокінінів на розвиток пагону ківі in vitro на 30

добу спостережень

Сортозразок/

цитокінін

Висота,

рослини,

мм

Ширина

листка,

мм

*Коефіцієнт

розмноження

Вітрифікованих,

%

Фаворит контр. 50 22 1,9 2

БАП 34 9 3,2 77

Кін. 49 19 2,6 16

КТ-30 51 28 2,0 5

Ботанічна-1 контр. 44 16 1,8 7

БАП 28 8 3,0 94

Кін. 35 14 2,2 21

КТ-30 39 27 1,9 7

ККСВ контр. 69 27 2,0 3

БАП 39 7 3,3 65

Кін. 57 24 2,5 11

КТ-30 64 32 2,2 3

АКСI контр. 58 20 1,6 6

БАП 32 7 2,7 98

Кін. 51 20 2,3 31

КТ-30 59 29 1,9 14

*Коефіцієнт розмноження вираховували за кількістю міжвузлів на які можна

було розділити окремий пагін або конгломерат пагонів донорної рослини.

Скорочення: “контр.” - безцитокініновий контроль; “кін.” - кінетин.

Варіант із додаванням БАП забезпечував найбільший коефіцієнт

розмноження. Але порівняно з іншими варіантами поступався високим

відсотком вітрифікованих рослин. Інші гормони поступаючись в коефіцієнті

розмноження переважали БАП за розмірами листка і мали нижчий показник
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вітрифікації. Застосування КТ-30 мало недолік в утворенні калюсного

напливу в базальній частині пагону. Тому нами випробувано сумісне

застосування кінетину і БАП (табл. 6.21). Для цього поєднано половинні

концентрації БАП і кінетину з попередніх дослідів: 0,25 і 0,5 мг/л відповідно.

Таблиця 6.21– Вплив бензиламінопурину, кінетину і їх поєднання на

коефіцієнт розмноження ківі in vitro

Сортозразок Цитокінін Коефіцієнт

розмноження

Вітрифікованих

регенерантів, %

1 пасаж 5 пасаж 1 пасаж 5 пасаж

ККСВ БАП 0,5 мг/л 3,3 3,0 67 89

Кінетин 1,0 мг/л 2,4 2,9 13 9

БАП (0,25 мг/л)

+кінетин (0,5 мг/л)

3,0 3,9 18 9

Фаворит БАП 0,5 мг/л 3,2 2,8 74 96

Кінетин 1,0 мг/ 2,7 2,7 17 11

БАП (0,25

мг/л)+кінетин (0,5

мг/л)

3,0 3,6 19 13

Вже було встановлено повільну реакцію регенерантів ківі на зміну

вмісту мінеральних елементів. Рослини стабілізували свій ріст й росвиток

вже в пятому поколінню. Тому облік коефіцієнта розмноження і наявності

регенерантів із ознаками гіпергідратації проводили при першому і пятому

пасажах (субкультивуваннях).

Виявлено збільшення коефіцієнта розмноження, та зниження кількості

вітрифікованих рослин до 9-13%. Стосовно біологічних особливостей то

вони майже не проявлися на коефіцієнті розмноження але була суттєва

різниця в кількості вітрифікованих. В сорту Ківі Карпат Стратона Валентайн
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порівняно з Фаворит було менше вітрифікованих регенерантів на усіх

варіантах з різними гормонами в досліді.

6.2.5. Гібереліни

Застосування гіберелінів в МКР павловнії. В попередніх розділах ми

вже вказували, що гібереліни ГК3 і ГК4/7 сприяють пробудженню сплячих

бруньок павловнії. Також встановлено зменшення фітотоксичного впливу

надлишку цитокініну додаванням гіберелінів.

Серед фітогормонів цитокініни мають виражений ефект накопичення їх

надлишкової кількості в рослинних тканинах [182, 221]. Наприклад, за трьох-

чотирьох субкультивувань павловнії на середовищі з 1,5 мг/л БАП

проявляється фітотоксичність у 95% регенерантів. Нами випробувано

ефективність усунення цього явища додаванням гіберелінів (ГК3 і ГК4/7) у

живильне середовище, на якому субкультивувались об’єкти із ознаками

інтоксикації (один із різновидів гіпергідратації тканин за [182] надлишком

цитокінінів (табл. 6.22).

Таблиця 6.22 – Кількість вітрифікованих регенерантів павловнії на

середовищах із різними гіберелінами на фоні 1 мг/л БАП

Гіберелін Висота

регенерантів,

см

Кількість

вітрифікованих,

%

Кількість

міжвузль,

шт

Мікропагонів в

конгломераті,

шт.

Контроль без

гіберелінів

43±6 61±4 3,9±0,4 4,3

ГК3 67±5 9±2 2,3±0,3 5,1

ГК4/7 59±5 31±4 3,1±0,4 7,9
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Рисунок 6.18 – Конгломерат

пагонів павловнії за

культивування на середовищі із

ГК4/7 (післядія 2,0 мг/л БАП)

Обидва варіанти застосування гіберелінових кислот за ефективністю

зниження фітотоксичного впливу надлишку цитокінініу (БАП) переважали

контроль без ГК (табл. 6.23). Між собою дослідні варіанти також

відрізнялись. За використання ГК3 кількість вітрифікованих регенерантів

становила лише 9 % при 31 % у варіанті з ГК4/7. Проте, останній варіант

відрізнявся видовженими вузьколанцетоподібними формами листками (рис.

6.18) і більшою кількістю пагонів в конгломераті (в середньому 7,9 штук на

конгломерат).

Встановили, що таке збільшення кількості пагонів у конгломераті

обумовлене синергічною взаємодією гібереліну і цитокініну на активацію

росту бруньок. За малої кількості БАП переважає центральний пагін з

пробудженими пазуховими бруньками та листками за формою подібними до

in vivo (рис. 6.19). Також листки були подібними до вирощування в

природних умовах на варіанті із ГК3. Попри значного зменшення кількості

вітрифікованих регенерантів в цього варіантом була мала кількість міжвузль

в пагонах а отже і низький коефіцієнт розмноження.

На етапі постасептичної адаптації гібереліни значно видовжували пагін

(рис. 6.20) і зменшували відсоток вкорінення живців ex vitro з 76 в контролі

до 13-21 % у варіантах з ГК.
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Рисунок 6.19 – Розвиток пагона на
середовищі із ГК4/7 і малим вмістом
БАП (0,25 мг/л)

Рисунок 6.20 – Вплив обробки ГК3 на

павловнію ex vitro: 1 – контроль без

обробки, 2 – обприскування 2 мг/л ГК3.

Використання гіберелінів для зменшення фітотоксичності інших

гормонів. Найбільш поширеними з гормонів в прописах живильних

середовищ віднесені до класів цитокінінів та ауксинів. Інші класи рідше

застосовуються, однак саме з причини надлишку екзогенних гормонів

порушується баланс рослини, в цілому. Тому, нами на трьох видах деревних

рослин (Ilex aquifolium, Ilex meserrveae, Citrofortunella microcarpa,) успішно,

подібно випадку з павловнією, використано гіберелін для нівелювання

фітотоксичного впливу цитокінініну (БАП) за перших асептичних

культивуань. Додавання гібереліну в трьох досліджуваних видів збільшувало

висоту пагона (табл. 6.21, рис. 6.22, 6.23). Так, в C.microcarpa збільшувалась

довжина листків, а також зростав відсоток приживання експлантів. Особливо
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зростав цей показник в I.aquifolium. Зростання було з 8 до 74 відсотків.

Гіберелін успішно використано для пробудженняпробудження бруньок в

первинних експлантів падубу (6.23).

Таблиця 6.23 – Вплив гібереліну (2,5 мг/л) на ріст та розвиток

регенерантів, 30 добу культивування

Ботанічний вид

рослини

Висота

регенеранту, мм

Довжина найбільшого

листка, мм

Приживання

експлантів, %

БАП * ГК** БАП * ГК** БАП * ГК**

Ilex aquifolium

Silver Queen

27 35 7 16 8 74

Ilex meserrveae

Blue Angel

18 29 12 19 13 77

Citrofortunella

microcarpa

7 21 14 31 56 89

Примітка: * концентрація БАП – 2,5 мг/л; ГК** – БАП 2,5 мг/л + гіберелін 2,5 мл

Рисунок 6.22 – Нівелювання токсичного впливу на регенерантів падубу

гостролистого Срібна королева (ilex aquifolium Silver Queen) надлишкової

концентрації цитокінінів в живильному середовищі додаванням гібереліну: 1.

БАП 2,5 мг/л; 2. БАП 2,5 мг/л + гіберелін 2,5 мг/л
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Рисунок 6.23 - Нівелювання токсичного впливу на регенерантів
Citrofortunella mikrokarpa надлишкової концентрації цитокінів в живильному
середовищі додаванням 2,5 мг/л гібереліну: 1. БАП 2,5 мг/л; 1. БАП 2,5 мг/л

+ гіберелін 2,5 мг/л

Рисунок 6.24 – Вплив гібереліну на пробудження бруньок в первинних

експлантів падубу мезерва сорту Голубий ангел (Ilex meserrveae Blue Angel)

на 15 добу культивування: 1. Контроль (без додавання гібереліну); 2.

Додавання 2,5 мг/л гібереліну

Застосування гіберелінів для збільшення довжини міжвузль ківі in

vitro. Регенерантам ківі властиві короткі міжвузля, що ускладнує
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живцювання. Для удосколення МКР ківі досліджено ефективність гіберелінів

на етапі мультиплікації. Із геберелінів використано гіберелову кислоту 3

(ГК3). За попереднього порівняння концентрації встановлено, що варіант 0,5

мг/л не суттєво відрізнявся від безгіберелінового контролю. Додавання ГК3 в

кількостях 0,75; 1,0 не відрізнялося між собою. У випадку концентрації

вказаного гібереліну 1,5 мг/л на пятому субкультивуванні відзначалося

вповільнення росту екплантів ізольованих з донорних рослин, що виросли на

цьому варіанті. Тому прийнято до роботи концентрацію 0,75. На цьому

варіанті (табл. 6.24.) по обох сортозразках зростав коефіцієнт розмноження.

В першу чергу за рахунок видовження вкорочених міжвузль. Також в

регенерантів кількість вітрифікованих зменшувалася до межі статистичної

похибки - від одного до трьох відсотків.

Таблиця 6.24 – Вплив гібереліну на коефіцієнт розмноження ківі in vitro

Сортозразок Варіант Коефіцієнт

розмноження

Вітрифікованих

регенерантів, %

1 пасаж 5 пасаж 1 пасаж 5 пасаж

ККСВ Контроль 3,1 3,9 17 10

Із ГК3 3,7 4,2 6 1

Фаворит Контроль 3,0 3,5 18 15

Із ГК3 3,3 3,6 9 3

Контроль - без гібереліну на фоні БАП (0,25 мг/л)+кінетин (0,5 мг/л)

Індукція гіберелінами переходу до генеративного етапу розвитку.

Гібереліни окрім пробудження сплячих бруньок індукують перехід організму

до наступних етапів онтогенезу [27, 221]. Під час введення в асептичні умови

за перших культивувань відбувається адаптація рослинних організмів in vitro.

За цього процесу набуття ювенільності може відбуватися за двох-трьох

субкультивувань. Наприклад, нами під час введення в асептичні умови
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експлантів троянди (сорт Flamingo) відмічалась поява бутонів та квітів у

регенерантів (рис. 6.25). Тобто, за перших культивувань у рослин зберігався

притаманний в нативних умовах перехід закономірний від ювенільного до

генеративного етапів онтогенезу.

Вважаємо, що такий хід онтогенезу регенерантів детермінується

значною мірою гормональним статусом вихідних рослин, які були взяті з

нативних умов. За другого і третього поколінь, що виросли in vitro, майже не

утворювались квіти, тобто втрачався детермінуючий вплив ендогенної

композиції гормонів in vivo рослин. Регенеранти не переходили до утворення

генеративних органів, а натомість інтенсивно утворювали корені та бічні

пагони. Інтенсивне формування вегетативних органів типова ознакою

ювенільного періоду розвитку рослинного організму.За нашими

дослідженнями гібереліни можуть вповільнювати ювенілізацію матеріалу ex

vivo. У випадку додавання в живильні середовища для регенерації експлантів

троянди гіберелінів у кількості 2мг/л була більша кількість регенерантів із

генеративними органами, порівняно з контролем без гібереліну (табл. 6.25,

рис. 6.26).

Таблиця 6.25 – Вплив гібереліну на морфогенез in vitro первинних

експлантів троянди, сорт Flamingo

Вміст гібереліну в

середовищі, мг/л

Прижилося
регенерантів, %

Кількість утворених на регенеранті, шт.

пагонів коренів

0 (контроль) 83 6,3 2,9

2 97 2,6 0,0

3 91 1,8 0,0
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Рисунок 6.25 – Генеративний період в регенерантів троянди за перших

асептичних культивувань

59

16

1

85

63

5

87

51

1

контроль гіберелін 2 мг/л гіберелін 3 мг/л

перше субкультивуання
друге субкультивування
третє субкультивування

Рис. 6.26 – Вплив гібереліну та кількості асептичних живцювань на

утворення в троянд генеративних органів, сорт Flamingo
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Отже, вважаємо, що додавання гіберелінів у живильні середовища

впливало на ріст і розвиток регенерантів:

- нівелювало фітоксичну дію високих концентрацій цитокінінів;

- сприяло пробудженню первинних експлантів, що знаходились у стані

спокою;

- вповільнювало ювенілізацію регенерантів троянди за перших

асептичних культивувань.

6.3. Вплив цитокініну, етилену та кислотності живильного

середовища на гіпергідратацію регенерантів

На практиці МКР багатьох культур поширеною технологічною

проблемою є поява регенерантів із ознаками гіпергідратації, яку ще

називають вітрифікацією або склянінням. Природа цього явища, на нашу

думку, може бути різноманітною. Поряд із обводненням частин рослин

спостерігаються й «супутні ознаки». Це, зокрема, забарвлення від блідо-

жовтого до темно-зеленого з різноманітними відтінками від водянисто-

прозорого до чорно-фіолетового.

Діагностування природи проблеми вітрифікації і швидке усунення

помилок або коригування технологічного процесу є надзвичайно важливим з

комерційної точки зору. Тому, нами змодельовано на трьох ягідних

культурах (ожина, сорт Reuben; малина, сорт Octavia; смородина червона,

сорт Jonkheer Van Tets) умови, через які теоретично можуть виникати

гіпергідратації:

1. живцювання надто молодих живців рослин донорів (15-20 діб);

2. застосування високої концентрації цитокініну БАП (2 мг/л для

ожини і смородини червоної та 4 мг/л для малин);

3. надлишок азоту: вміст NH4NO3 у середовищі збільшено в 2,5 рази

порівняно із прописом MS;

4. збільшений у три рази вміст хелатної форми заліза;
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5. культивування на кислому середовищі (рН 5,0);

6. загущена, порівняно з контролем, вдвічі посадка живців.

У контрольному варіанті висаджували по 5 живців в 200 мл

культуральну ємність з живильним агаризованим середовищем MS з

додаванням 0,5 мг/л БАП (для малини 2,0 мг/л), 0,1 ІМК, рН 5,6.

У варіанті з використанням молодих донорів регенеранти всіх трьох

культур, порівняно із контролем, мали такі ознаки. Пагін короткий, товстий

за 1-2 місяці одне-два, рідше три, міжвузля. Верхівкова брунька зелена,

нормальних розмірів інколи потовщена. Коренева система відсутня. У

базальній частині пагона є наплив або незначне калюсоутворення, калюс

зеленого кольору. Уся рослина інтенсивно зеленого смарагдового кольору.

Регенеранти після пересадки без живцювання на контрольний варіант через

місяць набувають нормального стану.

Рисунок 6.27 – Вітрифікація викликана надлишком в
живильному середовищі БАПу (ожина Рубен)

За посадки на середовище із високим вмістом цитокінінів (БАП)

регенеранти утворювали конгломерат дрібних пагонів (рис. 6.27). Вони мали



240

тонке стебло та дрібні листки. Колір рослини, в цілому, зелений з салатовим

відтінком і відблискуванням за потрапляння прямого світла. З кожним

наступним пасажем розміри рослини зменшувались, кількість мікропагонів в

перші пасажі зростала, але після 2-3 пасажу зменшувалась. Також ставало

світло салатовим забарвлення листкових пластинок. Після посадки на

контрольне середовище в одних рослин через 10-15 діб, а в інших на

наступний пасаж зникали ознаки гіпергідратації.

Азот. За посадки на середовище з надлишком азоту рослини, як і в

попередніх варіантах, були вітрифіковані, але мали свої характерні

властивості. Так, у нижніх листків пластинка була більша, порівняно з

контролем, темно зелена, а в деяких рослин з темними крайовими некрозами.

Верхні 2-3 міжвузля спочатку були салатового кольору, прив’явші. Потім

вони жовтіли, зав’ядали і відмирали. Тобто, спостерігались типові ознаки,

пов’язані з ускладненим засвоєнням міді [2, 27], що властиво за надлишку

азоту Після посадки в контрольний варіант із пазух нижніх листків

відростали нормальні пагони

За культивування рослин на середовищі із завищеним вмістом заліза

регенеранти мали інтенсивно зелений колір, окремі дещо збільшену

кущистість та гіпергідратовані тканини. За висотою пагона майже не

поступалися контрольним. У наступних пасажах утворювались вкорочені

рослини з формуванням в базальній частині пагона калюсного напливу. До

надлишку заліза регенеранти малини були менш сприйнятливі, а смородини

червоної більш. Ожина займала проміжне положення.

рН. Живці висаджені на «кисле» середовище (в цьому варіанті рН 5,0

за 5,6 у контролі) регенерували невеликі рослини з 2-3 міжвузлями (рис. 6.28).

Висота регенерантів, порівняно з контролем, була в два-три рази менша. На

нижніх листків через погане засвоєння фосфору і калію [48] пластинки були

звичайних розмірів темно-зелені з червоними та фіолетово-синіми відтінками.

Тобто, забарвлення типове для нестачі P і K [27, 164]. Верхівкові листки

виявились дрібними, часто вузькими, світло-зеленими. У багатьох листків
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через поганого засвоєння кальцію відмирали верхівки [27]. У результаті

втрати апікального домінування за таких умов з пазух нижніх листків

проростали дрібні пагони. У них, з часом, також відмирали верхівки.

Рисунок 6.28 – Вітрифікація викликана «кислим» середовищем

(регенерант смородини червоної)

Етилен. Як відомо, за повільної аерації та загущеній посадці в

рослинах накопичується етилен [292]. Нами встановлені наступні ознаки

отруєння ним рослин in vitro: листки, починаючи з нижніх, стають світло-

жовтими, потім набувають забарвлення подібне до старого газетного паперу.

Потомство від таких рослин мало вкорочені, дещо потовщені пагони. Майже

всі листки хлорозні (рис. 6.29). За тривалого отруєння в листках появляються

прозорі ділянки між жилками, які потім зливалися. Пазушні бруньки

спочатку зелені, але за глибокого отруєння стають кремово-жовтими і після

листків також відмирали.

За неглибокого отруєння рослини в контрольному варіанті впродовж 1-

1,5 місяці повільно відновлювались. Тому, нами розроблено середовище, яке

містило інгібітор етилену – нітратне срібло в кількості 3 мг/л. Також в усіх
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варіантах відмічено біологічні особливості реакції того, чи іншого виду

рослини на фактори, що викликали гіпергідратацію тканин.

Рисунок 6.29 – Отруєння етиленом регенерантів ожини:

зліва – другий пасаж; праворуч – перший пасаж.

Фотоперіод впливав на вітрифікацію, викликану ендогенним етиленом.

Зокрема, в світловій кімнаті встановили режим освітлення 4+20. Тобто 4

години світла і 20 годин темноти. Це тривало 12 діб. Як наслідок серед

рослин, залежно від біологічного виду, кількість регенерантів становила від

20 до 90 відсотків. Найбільше відбувалось отруєння етиленом у яблуні. Її

регенеранти в умовах in vitro були використані для дослідження впливу

освітлення на зменшення кількості рослин із ознаками отруєння етиленом

(табл. 6.26). Порівнювали регенеранти двох віків: два і чотири тижні. Ще на

початку досліду кількість уражених рослин серед молодих регенерантів була

меншою. У молодших регенерантів збільшення освітлення швидше

зменшувало кількість рослин in vitro з ознаками інтоксикації.
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Таблиця 6.26 – Вплив довжини світла на відновлення регенерантів

після отруєння етиленом

Вік регенерантів

на початку

досліду, діб

фотоперіод

Кількість з ознаками отруєння, %

на початку

досліду

на 7 добу на 14 добу на 21 добу

фотоперіод

4 8 16 24 8 16 24 8 16 24

14 78 72 63 51 66 41 12 52 15 4

28 92 84 77 63 74 61 52 72 60 54

Регенеранти після відновлення свого стану як донорних рослин давали

потомство з більшим коефіцієнтом розмноження. Вважаємо, що це було

наслідком прискорення дозрівання бруньок в пазухах донора експлантів.

6.4. Особливості детермінації онтогенезу регенерантів картоплі

біологічно активними речовинами

Біотехнологічні методи в картоплярстві вже більше як пів століття

поставлені на промислову основу, тому для цієї культури більш досконалого

досліджено шляхи детермінації.

Застосування речовин із цитокініновою активністю за МКР

картоплі. За розмноженні культури в багатьох середовищах застосовують

гормон з класу цитокінінів – кінетин, хоча він і має високу вартість і не

виробляється в нашій країні. Однак, поряд з цим, відомо, що, значно

дешевший аденін, є вихідною сполукою для синтезу його в рослині і має

слабку цитокінінову активність [92]. Також аденін не відкладається в запас,

що може стати складовою фітотоксичного впливу [221]. Нами встановлено

що, під час отримання мікробульб ефект від додавання в середовище аденіну

в кількості лише 1 мг/л без кінетину, порівняно з контролем, незначний – на

межі точності досліду (табл. 6.27). Застосування аденіну в кількості 1 мг/л
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сумісно з кінетином за зіставлення з контролем збільшувало вихід

мікробульб з 75 до 103 %.

Таблиця 6.27 – Вплив концентрації аденіну на бульбоутворення in vitro

рослин картоплі, сорт Подолянка

Варіант Висота

рослин,

мм

Кількість

вітріфікованих

рослин, %

Вихід

мікробульб, %

Без кінетину та аденіну
(контроль)

188 1,4 75

аденін 1мг/л 173 2,2 81

кінетин 1мг/л 164 2,9 96

аденін 1мг/л + кінетин 1мг/л 176 2,7 103

аденін 20 мг/л 175 1,1 165

аденін 25 мг/л 156 3,4 162

аденін 20 мг/л + кінетин 1мг/л 58 25,7 64

аденін 20 мг/л + кінетин 1мг/л

(культивування в темноті)

- 2,7 171

аденін 25мг/л + кінетин 1мг/л 46 28,3 35

аденін 25мг/л + кінетин 1мг/л

(культивування в темноті)

- 4,4 156

НІР05 8 2,7 6

У процесі отримання мікробульб додавання в живильне середовище

аденіну в кількості 20,0 та 25,0 мг/л дозволило замінити в середовищах 1,0

мг/л кінетину. Під час сумісного застосування аденіну і кінетину в згаданих

кількостях, відмічено їх фітотоксичний вплив (вітрифікація,

калюсоутворення).

Застосування новосинтезованих речовин із фітогормональною

активністю в МКР картоплі. Оскільки природні цитокініни є надзвичайно

дорогими, тому постійно ведеться пошук синтетичних [27, 117, 231]. Серед
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вітчизняних синтетичних аналогів кінетину вагоме місце займають речовини

синтезовані доцентом НДЦ «АСКО» Інституту біонеорганічної хімії і

нафтохімії НАНУ П.Г. Дульньовим. Зокрема випробувано в технологіях МКР

картоплі дослідний зразок фізіологічно-активних речовини з цитокініновою

активністю Д-9.

Відмінності цього препарату, порівняно з аденіном та кінетином

проявилися, ще за приготування середовища. Перший розчиняється в

звичайній воді, тоді як аденін і кінетин розчиняються в лузі (КОН), та й з

часом випадають в осад, який необхідно тривалий час розчиняти на водяній

бані в умовах невисокої температури, що й ускладнювало процес

приготування середовищ та підбір концентрацій препаратів.

Дослідний аналог природних цитокінінів Д-9 виявився ефективним для

процесів, столоно- та бульбоутворення в концентраціях (0,01 мг/л), хоча

підвищення його вмісту у середовищі обумовлювали фітотоксичність (рис.

6.30). Це пов’язано із тим, що постійна присутність у складі середовищ

цитокінінів в підвищених концентраціях викликає утворення вітрифікованих

пагонів. За таких умов порушується технологічний цикл отримання рослин-

регенерантів і втрачається рослинний матеріал in vitro.

Під час застосування Д-9 у рослин відмічалось інтенсивне

столоноутворення, та зменшення кількості листків (рис. 6.31). На одній

рослині in vitro кількість столонів була від 7 до 10шт., а в окремих до 18-20 шт.

Отримані в асептичних умовах дані стосовно утворенню столонів за

впливу Д-9 підтверджувались і ex vitro під час обробки живців шляхом

обприскування в закритому ґрунті (касетах). Використання 0,001% розчину

(0,01 мл/л) Д-9, порівняно з контролем, стимулювало інтенсивне

столоноутворення, але пригнічувало ризогенез (рис. 6.32).
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Рисунок 6.30 – Фітотоксичний прояв

високої концентрації Д-9 (5 мг/л) в штучному

живильному середовищі, сорт Подолянка: 1 –

вітрифікація; 2 – калюсоутворення.

Рисунок 6.31 – Вплив Д-9 на

столоноутворення в

регенерантів з живців картоплі

in vitro
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Рисунок 6.32 – Детермінуючий вплив препарату Д-9 на онтогенез

регенерантів картоплі з живців ex vitro в умовах закритого ґрунту

Порівнючи ефективність кінетину, аденіну, Д-9 в процесі отримання

мікробульб, встановлено, що ці фізіологічно активні речовини зумовлюють

неоднакову кількість бульб в рослинах. Посилене бульбоутворення

детермінувалось сумісним застосуванням вказаних речовин з

культивуванням регенерантів без світла (табл. 6.28).

Таблиця 6.28 – Вплив речовин з цитокініновою активністю та

освітлення на бульбоутворення in vitro,%, сорт Подолянка

Варіант освітлення Без гормонів
(контроль)

Кінетин
(еталон)

Аденін Д-9

світло 93,2 102,2 106,3 109,3

без світла 113,6 134,3 132,0 189,4
НІР05 11,9 9,7 8,6 14,2
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Отже, під час бульбоутворення in vitro 1 мг/л кінетину можна замінити

додаванням в середовище 20-25 мг/л аденіну або препарату 0,01 мл/л Д-9.

Синергізм в детермінації онтогенезу рослин картоплі в умовах in

vitro новими синтетичними фітогормонами. Під час МКР безвірусного

вихідного насіннєвого матеріалу картоплі онтогенез регенерантів

детермінують найчастіше в один з двох наступних напрямів:

бульбоутворення in vitro або інтенсивний ризогенез. Перший – регенерація

рослин з утворенням ними мікробульб. У цьому випадку інтенсивний

розвиток пагона і кореневої системи не є основним завданням. Важливо

отримати столони та бульби. Наприклад, під час формування мікробульб

методом “культури одного вузла” [123] регенеранти взагалі не утворювали

пагона, а відразу з пазухи листка формувався столон і бульба.

За другого напряму утворюються регенеранти з інтенсивно розвинутим

пагоном і як можна більшою кореневою системою. Такі рослини

використовують для висадки в закритий, а за зрошення і у відкритий ґрунт

[131]. Фітогормони є однією з основних детермінант спрямування онтогенезу

регенерантів з живців відповідно потреб технологічного процесу [27].

Випробувано дві синтетичні речовини з фітогормональною активністю

синтезовані НДЦ «АСКО» Інституту біонеорганічної хімії і нафтохімії

НАНУ: Д-9 (за інформацією автора П.Г. Дульньова володіє цитокініновою

активністю) та Д-18 (ауксинова активність). Досліджували детермінуючоий

вплив на онтогенез регенерантів нових синтетичних фітогормонів за МКР

картоплі. Регенеранти культивували in vitro в біологічних пробірках на

штучному живильному середовищі за прописом Мурасіге і Скуга з

додаванням сахарози (30 і 60 г/л) в модифікації Інституту картоплярства

НААНУ за загальноприйнятою методикою [154]. Об’єм вибірки під час

дисперсійного аналізу 30 рослин. За визначення ефективності новостворених

речовин їх порівнювали як з безгормональним контролем (без цитокінів в

випадку із Д-9 та без ауксинів у випадку із д-18), так із еталонними
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синтетичними фітогормонами. Тобто, Д-9 порівнювали з кінетином (1 мг/л),

а Д-18 з ІОК (1 мг/л).

Під час регенерації in vitro рослин картоплі з живців на середовищах

збагачених сахарозою (60 г/л), що містили Д-9 (0,01 мл/л) або кінетин (1 мг/л)

встановили такі відмінності: кінетик, порівняно з контролем без цитокінів,

знижував біометричні показники ризогегезу в регенерантів. Зменшувалась як

довжина кореневої системи (довжина самого найдовшого кореня), так і

кількість коренів. Такий стан цілком логічним оскільки згідно з правилом

Скуга-Міллера за переважання цитокінінів над ауксинами пригнічується

ризогенез та апікальне домінування, а стимулюється ділення клітин, що

проявлялось в утворенні бруньок та пагонів. За додавання Д-9 (0,01 мг/л) у

рослин посилювалось столоноутворення (найкращий результат у досліді), і

одночасно покращувалось коренеутворення. Так, у сорту Повінь довжина

кореневої системи становила 139,8 мм, порівняно з 103,7 мм у контролі, а в

сорту Слов’янка, відповідно, 179,5 мм та 145,7 мм, тоді як регенеранти

вирощені на середовищі з кінетином мали коротшу кореневу систему. Одним

з наших робочих гіпотетичних пояснень покращення ризогенезу може бути

відсутність впливу цієї речовини на активацію ферментів (ауксиноксидази),

що розкладають переоксидазним шляхом ауксини, або ж вона виконує

функцію протектора, що затримує окислення ауксинів. У природі прикладом

такої ситуації є молоді тканин, що інтенсивно ростуть, і яким характерна

значна кількість протекторів і низька активність оксидази ІОК [91, 92].

Під час застосування Д-9 (0,01 мл/л) у обох сортів відмічалось

інтенсивне столоноутворення (табл. 6.29). Так, у середньому в сорту Повінь

було 9,3 столони на рослину при 1,4 столонах без гормонів та 2,4 столонах на

рослину в випадку додавання в середовище кінетину.

Застосовуючи Д-9 для бульбоутворення встановлено, що ця

фізіологічно активна речовина зумовлювала збільшення кількості бульб у

рослин. Варіант з репаратом Д-9 перевищував контроль і еталон (кінетин). У



250

сорту Повінь Д-9, порівняно з контролем, збільшувався вихід мікробульб від

регенерантів з 93, до 176,4% і, відповідно, в сорту Слов’янка з 98,4 до 188,5.

Таблиця 6.29 – Вплив кінетину і Д-9 на регенерацію рослин картоплі in
vitro (на 30 добу культивування)
Гормон,
мг/л

Висота
пагона,
мм

Кількість
міжвузль,
шт

Стан листків Довжина
кореневої
системи,
мм

Рослин з
столо-
нами
столонів,
%

Вихід
мікро-
бульб з
регене
рантів,
%

Сорт Повінь

Без
гормону

156,5 7,7 дрібні,
світло-зелені

103,7 1,4 93,2

Кінетин
1 мг/л

176,7 8,6 середніх
розмірів,
темно- зелені

97,9 2,4 98,4

Д-9 0,01
мл/л

159,8 6,5 великі,
темно-зелені

139,8 9,3 102,4

НІР05 9,7 0,3 11,4 0,7 5,6

Сорт Слов’янка

Без
гормону

167,3 6,5 дрібні,
світло-зелені

145,7 1,8 129,1

Кінетин
1 мг/л

173,3 7,1 середніх
розмірів,
темно- зелені

106,1 2,2 176,4

Д-9 0,01
мл/л

189,4 6,3 великі,
темно-зелені

179,5 10,0 188,5

НІР05 8,3 0,4 12,4 1,4 7,7

Наступним етапом наших досліджень було випробування речовини з

ауксиновою активністю – Д-18 (табл. 6.30). На регенерантах картоплі сортів

Повінь, Слов’янка встановлено кращий розвиток пагону та кореневої

системи у варіанті із додаванням у штучне живильне середовище Д-18 в

кількості 0,01 мл/л.
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Таблиця 6.30 – Вплив індолілоцтової кислоти та Д-18 на розвиток

пагона картоплі в асептичних умовах

Варіант Висота
пагона,
мм

Кількість
міжвузль,

шт.

Стан листків Довжина
кореневої
системи, мм

Кількість
коренів
шт.

Сорт Повінь

Контроль (без
гормонів)

156,5 7,7 дрібні,
світло-зелені

43,7 8,7

Індолілоцтова
кислота
(1 мг/л)

125,0 5,9 великі,
темно-зелені

104,1 12,6

Д-18

(0,01 мл/л)

138,5 6,3 великі,
темно-зелені

139,4 16,4

НІР05 7,2 1,3 7,8 2,1

Сорт Слов’янка

Контроль (без
гормонів);

167,3 6,5 дрібні,
світло-зелені

62,2 9,3

Індолілоцтова
кислота
(1 мг/л)

137,3 5,1 великі,
темно-зелені

127,3 16,2

Д-18

(0,01мл/л)

142,1 5,7 великі,
темно-зелені

157,8 18,7

НІР05 5,6 1,3 8,4 2,3

Д-18 за ефективністю ризогенезу переважав як контроль, так і еталон -

ІОК. Зокрема, додавання Д-18 у сорту Повінь, порівняно з контролем,

збільшувало довжину кореневої системи з 43,7 до 139 мм. Також відмічено

приріст кореневої системи і в сорту Слов’янка. Відповідна залежність

відмічена в цих сортів і за кількістю коренів у регенерантах.

Нами також порівняно ефективність сумісного застосування

цитокінінів та ауксинів як класичних в прописах так новосинтезованих у

двох типах середовищ: звичайне для живцювання (3% сахарози) та збагачене

сахарозою (6% сахарози) для отримання мікробульб. Це пов’язано з тим, що

середовища з трьохвідсотковим умістом сахарози застосовують для
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живцювання in vitro й перед висадкою розсади у постасептичні умови. Таким

рослинам “для старту” необхідними є, перш за все, добре розвинена коренева

система і по-друге добре сформований фотосинтетичний апарат (листки), що

б рослина як можна швидше адаптувались до автотрофного живлення.

Додавання в штучне живильне середовище гормонів як класичних

(кінетин, ІОК), так і новосинтезованих (Д-9, Д-18) одночасно двох класів

збільшувало біометричні параметри листків й коренів (табл. 6.31).

Позитивний ефект взаємодії Д-9 та Д-18 (синергізм) обумовлював у сорту

Повінь збільшення висоти пагона з 156,5 мм у безгормогальному контролі до

176,2 мм, а у варіанті, що передбачав застосування ІОК та кінетину висота

пагона становила 174,7 мм. Відповідна тенденція відмічена і в сорту

Слов’янка. Різниця за висотою пагона між сумісним застосуванням

класичних (ІОК+кінетин) і досліджуваних гормонів (Д-9+Д-18) була в межах

найменшої істотної різниці (НІР05).

Синергічний вплив двох речовин на регенеранти обох сортів також

виявлено як за кількістю коренів, так і за їх довжиною.

Під час регенерації in vitro рослин картоплі з живців на середовищах

збагачених сахарозою (6%), що містили Д-9 (0,01 мл/л) і Д-18 (0,01 мл/л)

встановили відмінності в формуванні пагонів, кореневої системи, столонів та

бульб (табл. 6.32).

Сумісне застосування препаратів, порівняно з контролем та еталонами,

збільшувало висоту регенерантів, довжину кореневої системи та кількість

мікробульб.

Щодо утворення мікробульб встановлено наступну заклежність:

ауксини (в даних дослідженнях це ІОК, Д-18) збільшували розміри

мікробульб, але кількість їх на регенерант була одна, дві рідше три. Це

пов’язано з ініціацією у рослині небагатьох атрагуючих центрів (ділянок які

притягують, споживають пластичні речовини). На нашу думку такими

центрами завдяки ендо- та екзогенним ауксинам виявились верхівки
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надземненого пагона та 1-2 бульби, у яких з допомогою ауксинів

проявляється апікальне домінування.

Таблиця 6.31 – Ефективність сумісного застосування Д-9 і Д-18 під час

культивування регенерантів на середовищах з 3% сахарози

Варіант Висота
пагона,
мм

Кількість
міжвузлів,

шт.

Довжина
кореневої
системи,

мм

Кількість

коренів,

шт.

сорт Повінь

Контроль (без гормонів) 156,5 7,7 43,7 8,7

ІОК (1 мг/л ) + кінетин (1
мг/л)

174,7 8,3 123,9 9,6

Д-9, 0,01 (мл/л) 159,8 6,5 139,8 3,7

Д-18, 0,01 (мл/л) 138,5 6,3 139,4 16,4

Д-9, 0,01 (мл/л) + Д-18,

(0,01 мл/л)

176,2 8,8 147,7 13,7

НІР05 6,9 0,2 7,8 0,3

Сорт Слов’янка

Контроль (без гормонів) 167,3 6,5 62,2 9,3

ІОК (1 мг/л ) + кінетин (1
мг/л)

174,2 7,1 80,4 11,4

Д-9, 0,01 (мл/л) 189,4 6,3 179,3 4,1

Д-18, 0,01 (мл/л) 142,1 5,7 157,8 18,7

Д-9, 0,01 (мл/л) + Д-18,

(0,01 мл/л)

183,4 7,4 163,7 15,2

НІР05 8,9 0,3 7,4 0,3

Цитокініни (кінетин, Д-9) знімають апікальне домінування, а отже й

збільшують кількість атрагуючих центрів, що проявлялось у пробудженні

пазушних бруньок як на стеблі, так і на столоні, утворенні нових столонів.
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Наслідком вказаної дії цитокінінів було утворення більшої кількості

мікробульб, хоча й дещо менших, ніж при наявності 1-2 апікальних

атрагуючих центрів.

Таблиця 6.32 Детермінація росту і розвитку регенератів новими

синтетичними гормонами на середовищах з 6% сахарози 30 добу

культивування

Варіант Довжина

пагона, мм

Довжина
кореневої
системи,
мм

Утворилось, шт.

міжвузлів коренів столонів мікро

бульб

сорт Повінь

контроль 134 38 8,1 9,1 1,4 93,2

кінетин+ІОК 141 43 6,8 10,4 2,9 129,3

Д-9 147 46 5,6 4,0 9,3 105,8

Д-18 145 78 7,9 21,9 2,3 101,4

Д-9+ Д-18 163 88 8,4 18,7 8,4 186,7

НІР05 7,4 2,3 0,3 0,4 0,2 9,1

сорт Слов’янка

контроль 153 43 8,3 11,4 1,8 98,6

кінетин+ІОК 157 56 7,2 15,9 3,2 148,1

Д-9 162 47 6,7 5,7 10,0 118,2

Д-18 158 64 8,6 23,4 2,7 107,6

Д-9+ Д-18 169 74 8,4 20,7 9,6 213,7

НІР05 8,2 3,1 0,4 0,5 0,2 11,3

Проте, збільшення кількості “споживачів” не завжди забезпечувалось

необхідними пластичними речовинами. Тому, утворювались менші запасаючі

органи – бульби (рис. 6.33). Згадані результати дослідження та зроблені на їх



255

основі узагальнення співпадають з раніше отриманими іншими авторами

[231].

Рисунок 6.33 – Вплив гормонів на вихід мікробульб за фракціями у

регенерантів, %

Порівнюючи ефективність бульбоутворення залежно від двох

поєднань гормонів (класичних, чи нових) ми враховували вихід кондиційних

мікробульб (діаметром не менше 4 міліметрів), які можна використовувати в

подальшому для висадки в закритому ґрунті.

Порівняно з контролем, кінетин сумісно із ауксином збільшували вихід

кондиційних мікробульб з 93,2 до 129,3 % у сорту Повінь і з 98,6 до 148,1% у

сорту Слов’янка. Застосування новосинтезованих речовин у сорту Повінь

збільшувало кількість мікробульб до 186, 7 %, а в сорту Слов’янка до 213,7 %.
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Застосування Д-18 як окремо так і сумісно з Д-9 збільшувало частку

великих мікробульб – з діаметром більше 8 мм. Окремо Д-18 поступався Д-9

за загальною кількістю мікробульб, однак відсоток мікробульб діаметром

більше 8 мм з використанням останнього був вищим.

У цілому, як класичні, так і новосинтезовані гормони покращують

процеси бульбоутворення. Д-9, Д-18 виявились більш ефективними, ніж

кінетин і ІОК, відповідно. Тому, вважаємо, що після занесення до “Переліку

пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” Д-9 та Д-

18 в кількості 0,01 мг/л, доцільно застосовувати для отримання мікробульб in

vitro.

Вплив світла, термоіндукції рослин-донорів на фітогормональну

детермінацію. Фітогромональна детермінація знаходиться в тісній

залежності від інших факторів: освітлення, концентрації вуглеводів в

штучному живильному середовищі, онтогенетичним віком експланта [227,

247].

Досить часто ефективність застосування гормонів лежить у вузькому

інтервалі концентрацій: між відсутністю дії та фітотоксичністю [27, 247].

Тому, актуальним є пошук нових синтетичних аналогів цих речовин та

шляхи індукції їх у вихідних материнських рослин з метою синтезу.

За результатами досліджень регенерації in vitro рослин картоплі з

живців на середовищах, що містили Д-9 (0,01 мл/л) і Д-18 (0,02 мл/л),

виявлено відмінності у формуванні пагонів, кореневої системи, столонів та

бульб (рис. 6.34, табл. 6.33). Додавання до живильного середовища препарату

Д-9 сприяло істотному збільшенню кількості столонів з 0,7 шт. у контролі до

8,8 шт. у сорту Повінь та з 0,5 шт. до 9,3 шт. по сорту Слов’янка (табл. 6.27).

Однак, поряд з цим спостерігалось істотне зменшення кількості коренів (у 2,3

рази в сорту Повінь та у 2 рази в сорту Слов’янка), довжини кореневої

системи (у 3,2 рази та 2,5 рази відповідно по сортах) та середнього діаметру

листкової пластинки (в 1,5 та 1,4 рази, відповідно, у сортів).
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Рисунок 6.34 – Детермінація онтогенезу рослин картоплі in vitro новими

синтетичними фітогормонами (сорт Повінь, 30 добу культивування).

У досліді з вивчення сумісного впливу освітлення та речовин з

цитокініновою активністю на бульбоутворення встановлено, що

застосування препарату Д-9 сприяло істотному збільшенню кількості бульб у

рослин обох сортів (табл. 6.34). Так, у сорту Слов’янка на світлі препарат Д-9

зумовив, порівняно із контролем (без гормонів), істотне перевищення

кількості мікробульб – на 38,1 шт. (136,7, порівняно з 98,6 шт.) у контролі та

на 31,3 шт. (136,7, порівняно з 105,4 шт.) у варіанті з кінетином (відомий як

стимулятор формування мікробульб [247]. У сорту Повінь на світлі

встановлено істотне збільшення виходу мікробульб від застосування

препарату Д-9 – на 16,1 шт., але порівняно із застосуванням кінетину, різниця

між варіантами виявилась неістотною.
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Таблиця 6.33 – Детермінація росту і розвитку регенератів новими

синтетичними гормонами, 30 добу культивування

Варіант Довжина

пагона,

мм

Довжина

кореневої

системи,

мм

Середній
діаметр
листкової
пластинки,

мм

Кількість, шт.

міжвузль коренів столонів

Сорт Повінь
Контроль

(без

гормону)

164 38 7,4 8,1 9,1 0,7

Д-9 147 12 5,1 5,6 4,0 8,8

Д-18 145 78 11,7 7,9 21,9 1,0

НІР05 7,4 2,3 0,4 0,3 0,4 0,2

Сорт Слов’янка

Контроль

(без

гормону)

153 43 8,2 9,3 11,4 0,5

Д-9 142 17 6,0 6,7 5,7 9,3

Д-18 158 67 13,6 8,6 23,4 0,8

НІР05 8,2 3,1 0,3 0,4 0,5 0,2

Максимальне бульбоутворення у обох сортів встановлене за

застосування препарату Д-9 на фоні культивування регенерантів без

освітлення. Так, у сорту Повінь вихід мікробульб зростав у 1,7 разів, у сорту

Слов’янка – у 1,6 разів, порівняно з відповідними показниками у

контрольних варіантах досліду.

Створити умови, за яких регенеранти синтезували необхідні ендогенні

фактори детермінації бульбоутворення можна і підготовкою (індукцією)

рослин, вихідних для живцювання [258]. Нами проведено індукування
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наступним чином: рослини, що виросли на середовищі з додаванням Д-9

(0,01 мл/л) використали для живцювання на безгормональних середовищах.

Тобто, гормони застосовували не під час вирощування регенерантів з живців,

а індукуванням вихідних для живцювання рослин донорів експлантів. За

контроль слугували вихідні рослини, які були вирощені на середовищі без

додавання гормонів.

Таблиця 6.34 – Вплив речовин з цитокініновою активністю та
освітлення на бульбоутворення рослин картоплі in vitro, % (кількість бульб
на 100 регенерантів)

Варіант

освітлення

Контроль (без

гормонів)

Кінетин

(еталон)

Д-9 НІР05

Сорт Повінь

На світлі 93,2 102,2 109,3 11,9

Без світла 113,6 134,3 189,4 9,3
НІР05 8,7 7,6 8,3 -

Сорт Слов’янка

На світлі 98,6 105,4 136,7 12,4

Без світла 128,1 149,3 208,3 17,6
НІР05 5,4 6,7 14,8 -

Слід відмітити, що живці від індукованих вихідних рослин сортів

Повінь та Слов’янка утворювали відповідно 34,5 та 47,6 столонів на 100

регенерантів за відсутності гормонів та низького вмісту сахарози (30 г/л)

порівняно з 4,1 та 6,3 столонів у контролі (табл. 6.35, рис. 6.35). Це

перевищення виявилося істотним у обох сортів.

Регенеранти з живців, ізольованих з індукованих рослин, за кількістю

столонів також істотно перевищували регенеранти, вирощені на середовищі з

кінетином.
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Таблиця 6.35 – Столоно- та бульбоутворення в регенерантів картоплі

залежно від концентрації сахарози та індукції вихідних рослин

культивуванням на середовищах з цитокінінами

Умови культиваання

вихідних рослин

Концентрація сахарози в живильному середовищі.
30 г/л 60 г/л

*столонів бульб столонів бульб
Сорт Повінь

контроль (без гормонів) 4,1 2,7 98,3 93,2

кінетин (1 мг/л) 12,0 8,2 107,1 96,7

індукування вихідних
для живцювання рослин

34,5 22,1 161,2 105,8

НІР05 0,3 0,4 8,2 4,7
Сорт Слов’янка

контроль (без гормонів) 6,3 5,3 104,7 98,6

кінетин (1 мг/л) 17,3 9,6 105,2 102,6

індукування вихідних
для живцювання рослин

47,6 32,1 173,4 118,9

НІР05 0,5 0,3 7,3 5,1
Примітка: *кількість столонів та мікробульб обіковували в перерахунку

на 100 регенерантів

Однак, рослини з інтенсивним столоноутворенням мали коротшу

кореневу систему та візуально менші листки. Вважаємо, що це пов’язано з

надлишком цитокінінів, які обумовлюють відтік пластичних речовин до

столонів. У випадку висадки таких рослин у теплиці в грунт вони повільно

приживались через різку втрати тургору.

За результатами наших досліджень детермінуючий вплив індукування

Д-9 коригувався концентрацією сахарози. Так, на середовищах з 3% сахарози

більшість столонів у регенерантів перетворювалась на звичайні пагони, а на

середовищах з 6% сахарози з столонів переважно утворювались мікробульби

в обох сортів.
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Рисунок 6.35 – Вплив індукції вихідних рослин Д-9 на

столоноутворення у регенерантів сорту Повінь: 1- регенерант без індукції

(контроль); 2 – індукція столоноутворення (препарат Д-9).

Культивування живців з індукованих рослин сортів Повінь та

Слов’янка за використання 6 % сахарози, порівняно із застосуванням 3%

сахарози, істотно збільшувало кількість столонів відповідно у сортів з 34,5 та

47,6 до 161,2 та 173,4 %. Також це стосувалось збільшення виходу бульб,

відповідно, з 22,1 до 105,8 у сорту Повінь та з 32,1 % і 118,9 % у сорту

Слов’янка.

Отже, препарат Д-18 перспективний для утворення рослин з

розвинутою кореневою системою, а препарат Д-9 – для отримання

мікробульб та індукування вихідних рослин-донорів для бульбоутворення в

ізольованих із них експлантів. Сумісно з гормонами посилює

бульбоутворення збільшення кількості сахарози в живильному середовищі та

культивування живців в темноті (метод культури одного вузла).
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Вважаємо, в індукції столоно- та бульбоутворення лежить здатність

рослинами донорами накопичувати, і можливо відкладати «про запас» ендо-

та екзогенні гормони. Вони передаються майбутньому потомстві в

ізольованому експланті і швидше надходять до бруньки ніж гормони, що є в

живильному середовищі. Отже, відбувається вплив гормонів на генетичні

програми і, відповідно, зміни в метаболізмі, морфології і онтогенезу, у

цілому. Таким чином, вирощуючи рослини-донори в підбраних умовах та

середовищі можна впливати на онтогенез потомства (регенерантів).

6.5. Трофічна детермінація онтогенезу регенерантів

Використання різних гелеутворювачів штучних живильних

середовищ на регенерацію та бульбоутворення in vitro рослин картоплі

Висока вартість агар-агару який виробляється за кордоном, який найбільш

широко використовується як гелеутворювач, зумовлює потребу пошуку його

замінників зокрема для диверсифікації його використання. Запропоновано

використовувати середовища на основі картопляного екстракту, для

культивування пиляків озимої пшениці in vitro [70].

За МКР картоплі середовища на основі картопляного екстракту

виявились економічно перспективним, оскільки дозволяли уникати затрат на

агар та сахарозу. У промисловому МКР рослин використовують також як

замінник агару – крохмаль (5% від маси середовища) [98].

Культивуючи живці in vitro рослин картоплі на твердих середовищах в

яких загущувачами слугували агар (контроль), картопляний крохмаль,

картопляний екстракт та перліт встановили відмінності в рості й розвитку

регенерантів (табл. 6.36, рис. 6.36). Пробіркові рослини, що виросли на

картопляному екстракті, порівняно з контролем, мали меншу висоту стебла,

однак у них відмічена більша здатність утворювати столони та мікробульби.
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Рисунок 6.36 – Регенерація живців картоплі in vitro залежно від субстрату

(сорт Подолянка)

1. середовище з додаванням 0, 7 % агару

2. середовище з додаванням 5 % крохмалю.

Також у цьому варіанті регенеранти повільніше розвивалися. Так, у

сорту Подолянка подовжився період культивування до 139 діб, що на 52 доби

довше, ніж у контролі. За посадки живців на середовище з картопляним

екстрактом найбільш повільні темпи регенерації відмічено в перші доби.

Це може бути пов’язано з тим, що в картопляному екстракті вуглеводи

знаходяться в вигляді полісахаридів, а в контролі використовувалась

сахароза, яка є більш доступною в метаболічних процесах [26]. Встановлені в

сорту Подолянка залежності підтверджені й у сорту Забава.

Доведено також вплив сорту як на процеси регенерації, так і

бульбоутворення. Регенеранти сорту Подолянка, порівняно з регенерантами

сорту Забава, відрізнялись меншими розмірами пагона і кореневої системи та

мали коротший період культивування. Також у сорту Подолянка швидше
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розпочиналось бульбоутворення в асептичних умовах. Тобто, біологічні

особливості сортів, які характерні в нативних умовах підтвердились і в

асептичних.

Таблиця 6.36 – Вплив гелеутворювачів штучних живильних середовищ

на особливості регенерації in vitro рослин картоплі з живців

Гелеутворювач

(загущувач)

Висота

пагона,

мм

Довжина

кореневої

системи,

мм

Наявність,
шт.

Період від
живцювання
до початку
бульбо-

утворення,
діб

Період
культивуван-ня,

діб

ст
ол
он
ів

бу
ль
б

вс
ьо
го

±
до

ко
нт
ро
лю

сорт Подолянка
Агар 178,3 65,5 1,2 0,9 44,1 87,1 -

Картопляний

екстракт

123,4 32,1 1,8 1,5 7,3 139,0 +52

Картопляний

крохмаль

148,1 74,9 1,9 1,4 12,9 95,1 +8

Перліт 103,2 68,3 1,1 0,9 10,5 63,3 - 23,8

НІР05 8,6 5,4 0,1 0,1 2,7 6,1 -

сорт Забава
Агар 192,0 79,0 1,3 1,2 49,6 132,5 -

Картопляний

екстракт

157,1 38,7 2,7 1,7 14,5 159,9 +27,4

Картопляний

крохмаль

165,9 86,7 3,3 2,6 17,8 147,9 +15,4

Перліт 112,5 71,2 1,6 0,9 12,3 65,7 66,8

НІР05 8,9 6,4 0,3 0,1 2,9 5,8 -
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Як відомо, висока концентрація в живильному розчині вуглеводів

прискорює столоно- та бульбоутвореня [164]. Регенеранти на картопляному

екстракті формували мікробульби, а у випадку культивування в темноті

мікробульби утворювались без формування регенерантом стебла (рис. 6.37).

Рисунок 6.37 – Регенерація рослин картоплі (а) і хризантем (б) in vitro на

середовищах з агаром та картопляним пюре 1. Агаризоване середовище

вирощування на світлі (контроль); 2. Агаризоване середовище вирощування

в темноті; 3. Картопляне пюре (вирощування на світлі); 4. Картопляне пюре

(вирощування в темноті).

Середовище на основі картопляного екстракту апробовано за

культивування in vitro хризантем. У цьому випадку відмічено уповільнений

ріст та відсутність апікального домінування. Коренева система була

короткою і потовщеною.

У дослідженнях, середовища приготовлені на основі картопляного

крохмалю забезпечували добру регенерацію рослин (рис. 6.38, 6.39). За

зовнішнім виглядом регенеранти, отримані на крохмальному середовищі,

порівняно з контролем, мали коротше, але товстіше стебло та широкі, добре

розвинені листові пластинки. Однак, середовище, приготовлене на основі
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картопляного крохмалю часто мало неоднорідну консистенцію і

розшаровувалось на рідку верхню частину та густу нижню. Регенеранти на

середовищі з крохмалем, так як і у випадку з використанням картопляного

екстракту, порівняо з контролем, швидше починали формувати мікробульби.

У випадку заміни агару перлітом (рис. 6.38, 6.39) в регенерантів

відмічено короткий період культивування та швидше бульбоутворення.

Середовища з перлітом швидко втрачаютьли вологу, а її нестача була

стресовим фактором для рослини. За дії стресу рослини швидше завершують

онтогенез. Додавання води в середовища технологічно ризиковане через

ймовірність втрати асептичності.

Рисунок 6.38 – Бульбоутворення

картоплі in vitro на середовищі з

додаванням 7 г/л агару (сорт

Подолянка)

Рисунок 6.39 – Бульбоутворення

картоплі in vitro на середовищі з

додаванням перліту (сорт

Подолянка)

Отже, за промислового вирощування мікробульб картоплі картопляний

крохмаль, картопляний екстракт та перліт можуть бути дешевою

альтернативою агару.

Використання геланової камеді за асептичного культивування

міскантусу. Під час розробки технології МКР міскантусу нами випробувано

геланову камедь [291], яка є дешевшою і додається у середовище у менших

кількостях (4,5 – 5,0 г/л замість 7,0-7,5 г/л агару) (табл. 6.37). Регенеранти
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вирощені на такому заміннику, мало відрізнялися від вирощених на агар-

агарі. Різниця спостерігалась у межах похибки досліду стосовно збільшення

кількості пагонів та зменшення кількості коренів. На нашу думку, геламову

камедь за нижчої ціни доцільно застосовувати для загущення середовища з

метою зменшення собівартості виробництва.

Таблиця 6.37 – Регенерація експлантів міскантуса залежно від

гелеутворювачів в живильному середовищі (50 добу культивування)

Гелеутворювач Висота

рослин,

мм

Кількість

пагонів,

шт.

Довжина
кореневої
системи,
мм

Кількість

коренів,

шт.

Регенерантів
прижилось,

%

Агар-агар 54,50 1,40 59,00 3,58 94,50

Геланова

камедь

56,75 1,63 56,50 3,03 95,25

НІР05 3,91 0,46 2,9 0,32 4,22

З технологічної точки зору геланова камедь має, ще ряд переваг:

швидко розчиняється, навіть, у холодній воді. Середовище, приготовлене з

використанням геламової камеді, порівняно із агаризованим, прозоріше, що

дозволяє швидше діагностувати такі відхилення, як контамінування та

фенолоутворення.

Вплив мінеральної основи штучних живильних середовищ на

онтогенез рослин in vitro. Живильне середовище – головний фактор, що

обумовлює успіх МКР [98, 300]. Основою усіх середовищ є мінеральні солі.

Наприклад за різного вмісту макросолей (табл. 6.38) у середовищі

регенеранти троянди мали неоднаковий морфогенез. Використання

середовища Lloyd and McCown [301], що порівняно з середовищем

Murashige and Skoog [320] містило меншу кількість азоту, знижувало

кількість пагонів у кущі, але збільшувало їх висоту та покращувало ризогенез.
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(табл. 6.39). У даному випадку кількісний та якісний склад макросолей

детермінував онтогенез з різними особливостями. Тобто, середовище MS

стимулювало утворення бічних пагонів і його доцільно використовувати для

прискореного нарощування кількості матеріалу in vitro, а середовище Lloyd

and McCown сприяло апікальному домінуванню та ризогенезу, тому його

краще застосовувати для регенерації рослин перед висадкою in vivo.

Таблиця 6.38 – Використання макроелементів в живильному

середовищі для клонального мікророзмноження троянди

*Murashige & Skoog, 1962 Lloyd and McCown, 1980

NH4NO3 1650,0 NH4NO3 400,0

KNO3 1900,0 K2SO4 980,0

KH2PO4 170,0 KH2PO4 170,0

MgSO4х7H2O 370,0 MgSO4х7H2O 370,0

CaCl22H2O 440,0 CaCl2х2H2O 96,00

Ca(NO3)2х4H2O 556,0

Примітка: * Прописи згідно Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька [98].

Таблиця 6.39 – Вплив різного вмісту макросолей на морфогенез

регенерантів троянди, сорт Flamingo

Пропис макросолей Висота
пагона,
мм

Кількість утворених на регенеранті, шт.

пагонів коренів

Murashige & Skoog 45 6,3 2,9

Lloyd and McCown, 79 2,1 4,7

У процесі МКР винограду сортів Ювілей Новочеркаська, Долгожданий,

Галахад, Кодрянка та інші на середовищі MS встановлено ознаки

гіпергідратації, викликаної надлишком азоту: великі нижні темнозелені

листки, верхівки салатово-жовті, які з часом відмирають.
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Середовище було змінено за складом макроелементів (табл. 6.40).

Кількість азоту було зменшено за рахунок зменшення вмісту NH4NO3 з 1650

мг/л до 400 мг/л та KNO3 з 1900,0 до 1050,0 мг/л. Натомість було збільшено

вміст монофосфату калію та сірчанокислого магнію. Вказані зміни

забезпечило вирішення вище згаданої проблеми.

Таблиця 6.40 – Модифікація середовища Murashige & Skoog

Компонент, вміст

якого змінено

Пропис Компонент, вміст

якого змінено

Пропис

базовий новий базовий новий

NH4NO3 1650,0 400,0 CaCl22H2O 440,0 -

KNO3 1900,0 1050,0 Ca (NO3)2x4H2O - 780,0

KH2PO4 170,0 200,0 Ag(NO3)2 - 3,00

MgSO4х7H2O 370,0 400,0

Трофічна детермінація онтогенезу картоплі in vitro. Також нами

порівняно два типи живильних середовищ за МКР картоплі: “MS” – класичне

середовище за прописом Мурасіге і Скуга; “Ні” – це ж середовище, але в

модифікації Інституту картоплярства НААН. Відмінності в цих середовищах

наведені в таблиці 6.41.

Відмінності в складі живильного середовища вплинули на онтогенез

рослин картоплі in vitro. Регенеранти, вирощені на модифікованому

середовищі (Hi) з 3% сахарози майже не відрізнялись і лише на дослідному

варіанті мали меншу довжину міжвузль, за майже однакової довжини стебла.

Також рослини, які вирощували на модифікованому середовищі

характеризувались коротшим періодом субкультивування: з 45,1 до 33,0 діб

у сорту Подолянка та з 58,6 до 46,2 діб у сорту Забава (табл. 6.42). Це

дозволило збільшити коефіцієнт розмноження матеріалу впродовж року.
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Таблиця 6.41 – Порівняння класичного (MS) і модифікованого в

Інституті картоплярства НААНУ (Ні) середовищ за прописом Мурасіге і

Скуга (1962)

Компонент MS Ні Компонент MS Ні
NH4NO3 1650 1250 KJ 0,83 0,83
KNO3 1900 1100 FeSO4х7H2O 27,8 27,8
Cа(NO3)2 4H2O -------- 440 Na2ЕДТАх2H2O 37,3 37,3
CaCl2х2H2O 440 -------- Тіамін-НСl 0,1 0,1
MgSO4х7H2O 370 770 Піридоксин-НСl 0,5 0,5
KH2PO4 170 970 Вітамін С - 1,6
H3BO3 6,2 6,2 Нікотинова кислота 0,5 -
MnSO4хH2O 22,3 22,3 Мезоінозит 100 -
CoCl2х6H2O 0,025 0,025 Гліцин 2,0 -
CuSO4хH2O 0,025 0,025 ІОК 2,0 1,0
ZnSO4х7H2O 8,6 8,6 Кінетин - 0,2
Na2MoO4х2H2O 0,25 0,25 Сахароза 30000 30000

Агар 7%, рН 5,6–5,8
Примітка: склад всіх компонентів подано в мг /л

Таблиця 6.42 – Вплив мінеральної основи штучних живильних середовищ на

регенерацію рослин картоплі in vitro

Варіант Висота*

рослин,

мм

Кількість*

міжвузль,

шт.

Розвиток*
листкової
пластинки,

бал

Розвиток*

кореневої

системи, бал

Всього період

культивування,

діб

Сорт Подолянка

MS 62,1 3,9 3,0 4,1 45,1

Ні 59,8 4,7 4,2 3,4 33,0

Сорт Забава

MS 71,4 3,1 3,7 4,5 58,6

Ні 70,2 3,6 4,5 3,2 46,2

НІР05 2,7 0,2 0,3 0,2 3,4
Примітка: *обліки проведені на 14 добу культивування.

У випадку збільшення концентрації сахарози до індукуючої

бульбоутворення (в наших дослідженнях це було 6%) у обох досліджуваних
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сортів відмічено на модифікованому середовищі швидше настання процесів

столоно- та бульбоутворення (табл. 6.43). Так, зокрема, в сорту Подолянка

столоноутворення розпочиналось на 6,5 діб раніше, а в сорту Забава – на 6,7

діб.

Таблиця 6.43 – Вплив мінеральної основи штучних живильних

середовищ на бульбоутворення рослин картоплі in vitro

Варіант Тривалість періоду від

живцювання до:

Утворилося бульб на

100 регенерантів, шт.

Період

культивування,

дібпочатку
столоно-
утворення,

діб

початку
бульбо-

утворення,
діб

всього Ø>8 мм

Сорт Подолянка

MS 35,8 43,1 112,4 79,0 83,5

Ні 29,3 37,3 119,7 86,4 67,7

НІР05 2,1 2,4 7,2 5,5 4,9

Сорт Забава
MS 46,3 48,8 126,2 73,2 131,4

Ні 39,6 45,6 129,4 93,1 115,3

НІР05 2,3 2,7 6,2 5,9 6,1

Утворення мікробульб також прискорювалось, причому різниця між

варіантами була більшою ніж стосовно утворення столонів. Регенеранти

сорту Подолянка на модифікованому середовищі на 5,8 діб швидше

розпочинали утворення бульб. Період культивування скоротився з 83,5 до

67,7 діб. Відповідне відмічено і в сорту Забава.

Отже, прискорення процесів столоно- та бульбоутворення не що інше,

як прискорення розвитку. Порівнюючи дані двох варіантів встановили, що

модифіковане середовище прискорює розвиток регенерантів. Це не

протирічить загальноприйнятим закономірностям: “надлишок азоту затримує
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розвиток, а фосфор прискорює розвиток”. У модифікованому середовищі (Ні)

співвідношення азот/фосфор менше ніж на контролі (MS). Оскільки для

картоплі хлорвмісні добрива не бажані, то в середовищі замінено хлорид

кальцію на нітрат кальцію.

Трофічна детермінація онтогенезу павловнії in vitro. На

запропонованих нами середовищах [182] павловнія росте успішно. Водночас,

як свідчать наші напрацювання їх прописи потребують корегування як за

гормональним складом так і елементами мінерального живлення. В

розробленій нами методиці мікроклонального розмноження павловнії

рекомендовані два середовища: за Куаріном та Лепувром (QL) та власного

пропису (МК). Основні відмінності в них за вмістом макросолей (табл. 6.44).

Таблиця 6.44 – Уміст макросолей у живильних середовищах для

культивування павловнії in vitro, мг

Макросіль МК QL

NH4NO3 1250 400

KNO3 1100 1800

KH2PO4 970 270

MgSO4 * 7H20 770 360

Ca(NO3)2 *4H2O 440 834

Кількість мікросолей, сахарози, хелатного заліза, вітамінів були

незмінними, але пропис за QL передбачає меншу кількість нітрату амонію,

монофосфату калію та сульфату магнію. Проте, більшим (майже вдвічі)

виявився вміст нітратних солей калію й кальцію. У середовищах з

неоднаковою кількістю макросолей найбільші відмінності стосуються

співвідношення аміачного та нітратного азоту.

Середовище QL більш придатне для етапу ризогенезу. В регенерантів

чітко виражене апікальне домінування, відбувається інтенсивне

коренеутворення. Однією з причин такої трофічної детермінації є велика
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кількість у середовищі кальцій вмісної сполуки (Ca(NO3)2 *4H2O). За

прописом QL це становить 840 мг/л, тоді як в МК 440 мг/л, що в 1,9 рази

більше. Саме кальцій підвищує в рослині транспорт та активність ауксинів

[221].

На середовищі МК (табл. 6.45), порівняно з QL, регенеранти

інтенсивніше формували конгломерат мікропагонів з малими листками та

вкороченими міжвузлями, а також меншою була коренева система. На МК

також відмічається, особливо за додавання великих кількостей цитокінів,

гіпергідратація тканин регенерантів. Це, на нашу думку, відбувається з

причин високого вмісту аміачного азоту. Він за індукції ряду ферментів

цитокінінами перетворюється у осмотично активні амінокислоти, що є

однією з причин надмірного поглинання клітинами води.

Таблиця 6.45 – Розвиток регенерантів павловнії на середовищах, різних

за вмістом поживних елементів

Середовище Висота

регенеранту, мм

Коефіцієнт

розмноження*

Частка

вітрифікованих

регенерантів, %

МК 56,8 5,2 8,1

QL 79,2 3,9 1,6

МК (2/3) + QL (1/3) 61,8 6,4 6,8

QL (2/3) + МК (1/3) 66,2 4,1 4,9

Примітка: *коефіцієнт розмноження розраховувався за кількістю

технологічно придатних одновузлових стеблових живців

Порівняння варіантів середовищ проводилося на фоні додавання

бензиламінопурину 1 мг/л, та індолілмасляної кислоти. За результатами

біометричних вимірювань для етапу мультиплікації оптимальним є варіант

поєднання МК (2/3) + QL (1/3). Він забезпечував найбільший у досліді
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коефіцієнт розмноження. Порівняно з МК мав вищі показники висоти пагона,

візуально більші листки, міжвузля та меншу кількість регенерантів з

ознаками гіпергідратації тканин.

Отже, найбільшу висоту пагону можна отримати, використовуючи

середовище за прописом Куаріна і Лепувра, а найвищий коефіцієнт

розмноження в комбінованому середовищі: запропонованого нами (2/3) та

Куаріна і Лепувра (1/3).

Трофічна детермінація онтогенезу ківі in vitro. Трофічна

детермінація онтогенезу регенерантів з експлантів проявляється на 4-5

субкультивування за зміни складу елементів живлення в середовищі [182].

Тобто реакція регенерантів на не збалансоване середовище і відновлення

нормального стану відбувається не відразу після пересадки на нове

середовище (табл. 6.46). Це зокрема проявляється і в таких показниках як у

висоті пагону і кількості міжвузлів які при живцюванні одновузловими

живцями можна вважати як коефіцієнт розмноження. Ці показники є

важливими на етапі мультиплікації.

За вказаними показниками регенеранти на за першого культивування

на середовищах QL i МК не значно відрізнялися і переважали рослини на

сердовищі MS. З кожним субкультивуваннями різниця між усіма варіантами

зростала. Зокрема в Фаворит за пятого субкультивування найвищі

регенеранти були на середовищі при коефіцієнті розмноження в 2,3.

Порівняно з першим живцюванням висота зменшилася з 61 до 53 мм.

Зниження висоти рослин супроводжувалося ознаками які властиві

рослинам за надлишку макроелементів, зокрема нітрогену. Це надмірно

інтенсивне зелене забарвлення листків, потовщені листкові пластинки із

ознаками гіпергідратації. Пагін товстий вкорочений. В багатьох рослин

верхівка пагона відмирає, що є наслідком блокування азотом доступу

кальцію (рис. 6.40.).
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Таблиця 6.46 – Детермінація росту пагону за культивування на

середовищах з різним умістом елементів живлення

Сортозразок QL MS MK

пасаж пасаж пасаж

1 5 1 5 1 5

Фаворит висота, мм 62 33 38 31 61 53

коеф. розмн. 2,7 2,4 2,1 1,1 3,1 2,3

Ботанічна-1 висота, мм 67 61 37 32 57 52

коеф. розмн. 2,9 2,6 2,3 1,3 2,5 1,9

ККСВ* висота, мм 59 46 27 23 34 31

коеф. розмн. 2,7 2,4 1,6 1,4 2,2 2,0

АКСI висота, мм 52 40 25 19 32 26

коеф. розмн. 2,1 1,8 1,9 1,4 1,9 1,3

*Скорочення: «ККСВ» - сорт Ківі Карпат Стрватона Валентайн; «АКСI» -

сорт Аурум Карпат Стратона

Рисунок 6.40 – Вплив концентрації мінеральних елементів на

розвиток пагону ківі, сорт Ківі Карпат Стратона Валентайн. Ліворуч

повний набір солей, праворуч - зменшений вміст (модифіковане

середовище).
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Такі регенеранти технологічно були не придатними як для подальшої

мультиплікації так і для висадки в субстрат під час постасептичної адаптації.

Знизилися показники висоти також на інших варіантах: із 62 до 33 мм

на середовищі QL і з 38 до 31 мм на середовищі MS. Реакція різних

сортозразків на живильне середовище суттєво не значно відрізнялася.

Найвищими за першого живцювання були рослини Ботанічна-1 (67 мм), а

най нижчими АКСI (52 мм). Після пяти субкультивувань більш виражену

реакцію зниженням висоти регенерантів на надлишок мали сортозразки

ККСВ і АКСI.

За вказаними ознаками надлишку макроелементів нами було

розроблено пропис ряд прописів модифікованого середовища. За попередніх

порівняннь виокремлено наступний: в ньому порівяно із МК вміст солей із

макроелементами NH4NO3, KNO3, KH2PO4, MgSO4 x 7H2O зменшено в тричі.

Уміст Ca(NO3)2x4H2O і хелату заліза (FeSO4 x7H2O в суміші з NaЕДТА

x2H2O) зменшено на 1/3. Кислотність вказаного середовища на рівні рН 5,5-

5,9 отримували додаванням 8-10 мл одномолярного розчину КОН (56 г. солі

КОН на літр води).

Протягом перших субкультивувань відмічено поступові зміни у висоті

пагону та кількості міжвузлів (табл. 6.47). Так, рослини сорту Ківі Карпат

Стратона Валентайн висота погана зросла з 37 мм до 78-81 мм при

четвертому шостому субкультивуваннях. По інших досліджуваних

сортозразках стабілізація висоти пагону і кількості міжвузлів також

відбулася відбувалася після 3-4 субкультивування.

Приживлюваність і приріст пагону за постасептичної адаптації

регенерантів досліджуваних варіантів без індукції ризогенезу також залежала

від кількості субкультивувань на модифікованому середовищі (табл. 6.48).
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Таблиця 6.47 – Стабілізація росту регенерантів на модифікованому

середовищі після культивування на середовищі з високим вмістом

мінеральних поживних речовин

Сортозразок субкультивування

1 2 3 4 5 6

Фаворит висота, мм 60 67 79 77 76 81

коеф. розмн. 3,2 3,6 4,1 4,3 4,0 4,1

Ботанічна-1 висота, мм 57 69 77 80 78 79

коеф. розмн. 2,5 3,1 3,9 4,1 4,0 4,1

ККСВ висота, мм 37 43 58 79 78 81

коеф. розмн. 2,3 3,1 3,9 4,2 4,1 4,2

АКСI висота, мм 29 33 34 49 68 67

коеф. розмн. 1,8 1,9 2,1 3,3 3,9 3,8

Таблиця 6.48 – Приживлюваність рослин ківі в умовах вологої камери

на 30 добу постасептичної адаптації залежно від кількості субкультивуваннь

на модифікованому середовищі

Сортозразок субкультивування

1 2 3 4 5 6

Фаворит приживлюваність, % 19 38 46 85 91 90

приріст пагону, мм 11 27 57 62 61 63

Ботанічна-1 приживлюваність, % 13 23 36 69 73 74

приріст пагону, мм 9 10 23 38 39 47

ККСВ приживлюваність, % 27 51 74 89 92 92

приріст пагону, мм 18 36 53 54 59 61

АКСI приживлюваність, % 8 11 32 51 65 71

приріст пагону, мм 6 12 27 29 33 32
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Сортозразки не однаково приживалися. В сорту ККСВ в рослин після

третього субкультивування приживлюваність становила більше 74 відсотки в

інших сортозразків становила менше 50 відсотків. А в регенерантів

отриманих після шостого субкультивуваня в Фаворит і ККСВ становила 90 і

більше відсотків. В БотанічнаI і АКСI приживалось 74 і 71 відсоток рослин in

vitro.

6.6. Особливості використання заліза в штучних живильних

середовищах

Fe входить в ряд ферментних систем, від яких залежить ціла низка

метаболітичних процесів. Це, зокрема, синтез хлорофілів, відновлення

нітратів. Залізо не підлягає реутилізації. Цим пояснюється той факт, що

хлороз здебільшого властивий листкам верхніх ярусів. Якщо рослини не

вбирають заліза впродовж тривалого часу, то листки стають бурими, а потім

відмирають [164].

Використання різних концентрацій та різних хелатуючих агентів

Fe у процесці культивування ожини та малини. У живильних середовищах

Fe найчастіше міститься у вигляді хелату з етилендіамінтетраацетатом

(ЕДТА). В універсальному й найбільш відомому прописі за Мурасіге і

Скугом та рядом інших додають FeSO4x7H2O – 27,80 мг/л (0,1 М) сумісно з

37,30 мг/л хелатного агента Na2ЕДТА [98]. Для одних культур такий уміст

достатній, а в інших спостерігаються хлорози. Збільшення вмісту

FeSO4x7H2O + Na2ЕДТА часто призводить до появи регенерантів з

гіпергідратованими тканинами [113, 148]. Це, та поява нових хелатних форм

заліза обумовлює пошук оптимальних концентрацій Fe в живильних

середовищ.

Досліджували асептичну культуру 3 сортів ожини (Reuben, Triple crown,

Loch Tay) та 3 сортів малини (Glen Ample, Octavia, Sugana), які отримали із

введенням в середовище за Мурасіге і Скугом із біоцидом РРМ 2 мл/л.

Оскільки, раніше для вказаних сортів рослин були підібрані концентрації
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цитокініну бензиламінопурину (БАП) в середовищах для ожини додавали 0,2

мг/л БАП та 1 мг/л БАП для малини [113].

У досліді порівняно ефективність застосування різних концентрацій

суміші FeSO4x7H2O + хелатного агента Na2ЕДТА і нове добриво Ferrilene

4.8 Orto – Orto з вмістом ньому Fe у формі Orto – Orto 4,8% та загальним

вмістом заліза 6 %. Ця речовина містить раніше менш поширений

хелатуючий в прописах агент EDDHА, або етилендіамін-N, N'-біс (2-

гідроксіфенілоцтової кислоти) і стандартний Na2ЕДТА.

Кількість добрива розраховували за молярною масою заліза, що

відповідала 0,1 М – 27,80 мг/л FeSO4x7H2O (за Мурасіге і Скугу). Цій

кількості за вмістом Fe еквівалентною було 91,7 мг/л добрива. Оскільки

добриво містило в собі хелатуючі агенти у варіантах із ним додатково

Na2ЕДТА не добавляли.

Випробували наступні концентрації заліза: 1. контроль (100 відсотків за

прописом Мурасіге і Скуга) – FeSO4x7H2O 27,80 + 37,30 мг/л Na2ЕДТА; 2.

125 % – FeSO4x7H2O 34,75 + 46,63 мг/л Na2ЕДТА; 3. 150 % – FeSO4x7H2O

41,7 + 55,95 мг/л Na2ЕДТА; 4. 200 % – FeSO4x7H2O 55,6 + 74,6 мг/л

Na2ЕДТА; 5. 250 % – FeSO4x7H2O 69,5 + 93,25 мг/л Na2ЕДТА; 6. Ferrilene

4.8 Orto – Orto 91,7 мг/л (100 %); 7. Ferrilene 4.8 Orto – Orto – 114,63 мг/л (125

%); 8. Ferrilene 4.8 Orto–Orto – 137,55 мг/л (150 %); 9. Ferrilene 4.8 Orto–

Orto – 183,4 мг/л (200 %); 10. Ferrilene 4.8 Orto–Orto – 229,25 (250 %).

Висоту рослин визначали за найвищим пагоном в конгломераті. У

кількість пагонів в конгломераті враховували мікропагони які мали два і

більше міжвузля. До вітрифікованих відносили регенеранти, в яких візуально

мали 50 і більше відсотків гіпергідратованих тканин. До рослин з ознаками

хлорозу відносили такі, що містили 50 і більше відсотків листків верхніх

двох міжвузлів з жовтим та світло-салатовим забарвленням.

У регенерантів ожини за концентрації заліза, яка передбачена стандартним

прописом MS, у сорту Reuben було 68 відстоків рослин із хлорозами на
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листкових пластинках (табл. 6.49, рис. 6.41), сорту Triple crown – 11, а в

сорту Loch Tay їх не було.

Рисунок 6.41 – Відхилення в розвитку регенерантів ожини сорту

Reuben: 1 – хлороз верхніх листків; 2 – вітрифікація.

Тобто, встановлена сортова реакція на концентрацію заліза. Збільшення

вмісту хелатного заліза до 125% у вигляді хелату з Na2ЕДТА хоч і незначною

мірою, але збільшувало кількість мікропагонів в конгломераті. Для трьох

досліджуваних сортів оптимальною така форма хелату заліза була в кількості

150 % від кількості в прописі MS. Більші концентрації Fe з вказаним

хелатуючим агентом обумовлювали появу регенерантів з ознаками

вітрифікації.

Застосування Ferrilene 4.8 Orto – Orto виявилось кращим, ніж за

рекомендованою в прописі MS кількістю заліза (мала кількість хлоротичних

рослин). Це спостерігалось із збільшення концентрації препарату до 125 %.

У варіанті з 150 % Ferrilene 4.8 Orto – Orto відмічено найбільшу кількість

мікропагонів в конгломераті, зокрема, в сорту Reuben – 5,3 штуки.

Подальше збільшення вмісту заліза у варіантах з стандартним

хелатуючим агентом, а також з досліджуваним препаратом збільшувало

відсоток вітрифікованих регенерантів, хоча й меншою мірою це стосувалось

останнього.
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Таблиця 6.48 – Вплив форм та концентрацій заліза на особливості

регенерації рослин ожини на стадії розмноження

Концен-

трація, %

Хлоротичних

рослин, %

Вітрифікованих

рослин, %

Мікропагонів в

конгломераті, шт.

сорти *R T L R T L R T L

FeSO4x7H2O + хелатного агента Na2ЕДТА (стандарт)

100 68 11 - - - - 1 1 1,2

125 7 2 - - - 2 1,3 1,1 1,7

150 - - - 4 - 39 1,6 1,3 1,3

200 - - - 45 24 100 1,3 1,2 1,1

250 - - - 100 61 100 1,1 1,2 0,9

Ferrilene 4.8 Orto – Orto

100 7 1 - - - - 1,4 1,2 1,6

125 2 - - - - - 2,1 1,5 1,9

150 - - - 3 - 16 5,3 3,2 1,7

200 - - - 15 11 84 5,0 3,7 1,3

250 - - - 89 42 100 2,1 1,4 1,1

Примітка: * скороченням відповідають назви сортів ожини: «R» - Reuben,

«T» - Triple crown, «L» - Loch Tay

Більш чутливими до нестачі Fe були усі три сорти малини. На стадії

розмноження у стандартній формі від 100 до 150 % до вмісту згідно пропису

були ознаки хлорозу, проте у варіантах з концентрацію 200 % і більше

рослин з такими симптомами не виявлено (табл. 6.49).

Також досліджуваний препарат виявився кращим у випадку

застосування більшої кількості Fe (200, 250 %). Якщо за стандартного

хелатуючого агенту при 250 % Fe було від 11 до 32 відсотків вітрифікованих

регенерантів, то з використанням нового хелатуючого агента їх кількість

знижувалася до 3 – 8 %.
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Таблиця 6.49 – Вплив форм та концентрацій заліза на особливості

регенерації рослин малини на стадії розмноження

Концен-
трація, %

Хлоротичних
рослин, %

Вітрифікованих
рослин, %

Мікропагонів в
конгломераті, шт.

Сорти * G O S G O S G O S
FeSO4x7H2O + хелатного агента Na2ЕДТА

100 97 100 93 - - - 1,3 1,1 1,9

125 49 58 42 - - - 2,9 2,8 2,7

150 17 13 11 - - - 4,3 4,1 4,8

200 - - - 1 3 4 6,9 5,8 7,1

250 - - - 18 11 32 4,2 4,5 3,7

Ferrilene 4.8 Orto – Orto
100 48 76 39 - - - 1,7 1,4 2,2

125 4 7 4 - - - 3,6 4,1 3,9

150 - 1 - - - - 5,0 5,6 5,9

200 - - - - - 1 7,7 6,8 8,2

250 - - - 5 3 8 6,6 5,2 5,9

Примітка: * скороченням відповідають назви сортів малини: «G» - Glen

Ample, «O» - Octavia, «S» - Sugana.

Найбільший уміст мікропагонів в конгломераті відмічено за

використання 200 % обох препаратів, проте вище значення показника було

за участю досліджуваного. Зокрема, максимальне в досліді число

мікропагонів у конгломераті виявлено в сорту Sugana 8,2 шт. Це на 1,1 шт.

більше, порівняно з стандартним хелатуючим агентом. У окремих

регенерантів конгломерати мали 10 і більше мікропагонів (рис. 6.42).

Отже, для ожини оптимальним є збільшення вмісту хелатного заліза до

150 %, або заміна FeSO4х7H2O і Na2ЕДТАх2H2O на 137,55 мг/л Ferrilene

4.8 Orto–Orto. Для малини кращим був варіант збільшення відповідно

пропису MS вмісту FeSO4х7H2O і Na2ЕДТАх2H2O до 200 %, або заміна на

183,4 мг/л Ferrilene 4.8 Orto–Orto.
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150 %: FeSO4x7H2O та
Na2ЕДТА – конгломерат з 4
мікропагонів

200% : FeSO4x7H2O 55,6 мг/л та
Na2ЕДТА – конгломерат під час росту
розділився на дві частини; загальна
кількість мікропагонів – 14 шт.

Рисунок 6.42 – Вплив кількості FeSO4x7H2O в живильному
середовищі на число мікропагонів малини сорту Октавіа в конгломераті на
30 добу культивування in vitro

Вплив концентрації заліза в штучних живильних середовищах на

бульбоутворення рослин картоплі in vitro. У результаті порівняння

ефективності трьох концентрацій хелатного заліза в штучних живильних

середовищах для МКР картоплі (табл. 6.50) встановлено наступне.

Таблиця 6.50 – Кількість сульфату заліза та трилону Б (Na2ЕДТАх2H2O) в

штучному живильному середовищі досліджуваних варіантів.

Варіант концентрації Компонент Кількість мг/л

Рекомендована FeSO4х7H2O 27,8
Na2ЕДТАх2H2O 37,3

Зменшена на 50% FeSO4х7H2O 13,9
Na2ЕДТАх2H2O 18,65

Подвоєна FeSO4х7H2O 55,6
Na2ЕДТАх2H2O 74,6

Регенеранти, вирощені на середовищах зі збільшеним умістом заліза,

порівняно з контролем, відрізнялись швидшим столоноутворенням та

бульбоутворенням (табл. 6.51). Також, виявлено, що найвища висота

регенерантів та довжина кореневої системи була за рекомендованої та
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подвоєної кількості заліза в штучному живильному середовищі. Зменшення і

подвоєння обумовлювало зменшення біометричних показників

регенераційного процесу. В першому випадку, на нашу думку, це викликано

дефіцитом Fe++ в живленні рослин.

Таблиця 6.51 – Процеси регенерації та бульбоутворення залежно від

кількості заліза в штучних живильних середовищах

Варіант

концентрації

Напрям МКР Висота
рослин на
30 добу, см

Довжина
кореневої

системи, см

Початок
утворення, діб
столонів бульб

сорт Подолянка
Рекомендована живцювання 23,3 12,1 43,2 56,9

бульбоутворення 14,5 6,5 29,3 37,3

Зменшена на

50%

живцювання 16,7 9,8 64,2 66,7

бульбоутворення 12,4 4,3 54,7 67,9

Подвоєна живцювання 24,1 12,6 39,7 51,5

бульбоутворення 13,6 6,9 23,2 46,2

НІР05 0,4 0,2 2,7 2,6
сорт Забава

Рекомендована живцювання 25,7 14,4 65,3 69,1

бульбоутворення 13,5 5,9 39,6 45,6

Зменшена на

50%

живцювання 17,7 10,4 74,3 81,2

бульбоутворення 15,1 6,1 47,3 75,5

Подвоєна живцювання 27,1 13,0 45,7 82,3

бульбоутворення 12,6 6,7 28,2 51,2

НІР05 0,6 0,4 2,4 3,7

Візуально нестача заліза, що проявлялась на регенерантах у вигляді

дрібних і світло-зелених верхівкових листків, хлоротичних пятен на верхніх

листках. Подвійна концентрація могла вже бути фітотоксичною. Так, зокрема

поодинокі регенеранти мали вітрифіковані органи. Прояв дії різних

концентрацій заліза значною мірою детермінувався концентрацією сахарози
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в штучному живильному середовищі. За порівняння двох концентрацій: 3 %

(застосовувалась для живцювання) і 6 % (ваикористовувалась для отримання

мікробульб), встановлено що, високі концентрації сахарози прискорюють

процеси столоно- та бульбоутворення з одночасним зниженням

біометричних показників пагона і кореневої системи.

Виявлено вплив різних концентрацій заліза за 6 % сахарози на

туберизиційні процеси (табл. 6.52). Так, у обох сортів найменша кількість та

маса бульб була за вирощування регенерантів на середовищах з половинною

концентрацією заліза. Серед досліджуваних варіантів найбільша кількість

бульб та їх середня маса відмічена в рослин, які виросли на середовищі з

подвійною кількістю заліза.

Таблиця 6.52 – Особливості бульбоутворення рослин in vitro картоплі

залежно від концентрації заліза в штучному живильному середовищі в

перерахунку на 1 тис. рослин

Варіант

концентрації

Кількість бульб, шт. Маса бульб, г

Ø>8 мм всього середня всього

сорт Подолянка
Рекомендована 864 1197 0,384 450,65

Зменшена на 50% 316 961 0,231 221,91

Подвоєна 1032 1326 0,396 526,10

НІР05 41 48 0,15 23,11
сорт Забава

Рекомендована 931 1294 0,441 570,65

Зменшена на 50% 421 975 0,248 241,80

Подвоєна 987 1487 0,485 724,17

НІР05 47 59 0,18 31,51

Отже, збільшення вдвічі кількості заліза покращує процеси

бульбоутворення, але вповільнює ріст пагона та кореневої системи в

регенерантів картоплі.
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6.7. Особливості онтогенезу рослин картоплі на штучному

живильному середовищі, модифікованому в лабораторії біотехнології

БНАУ

Як вже зазначалось у попередніх підрозділах нами встановлено шляхи

удосконалення живильного середовища для живцювання рослин картоплі в

асептичних умовах. За основу взято середовище за прописом Мурасіге і

Скуга, модифіковане в Інституті картоплярства НААН. До існуючої

модифікації нами на основі попередніх власних експериментальних даних

застосовано наступні зміни в прописі середовища: агар і сахароза замінено

картопляним крохмалем, оскільки крохмаль виступає як загущувач

середовища і як джерело вуглеводів (“крохмаль= сахароза+агар”); кінетин

(1 мг/л) замінено збільшеними концентраціями аденіну – до 20 мг/л та

хелатного заліза – вдвічі.

Оскільки, дане середовище також планується використовувати для

культивування декоративних деревних рослин, яким властиве отруєння

власними фенольними сполуками виділеними в поживне середовище та

враховуючи досвід інших авторів [92, 98] і наших досліджень із туєю

західною [112], міскантусом [182] нами введено в середовище підвищену

концентрацію (25 мг/л) аскорбінової кислоти, як адбсорбента фенолів та

кофермента ряду ферментів, зокрема, задіяних в процесі бульбоутворення

[147].

Під час випробовування нової модифікації середовища для отримання

мікробульб за базове (контрольне) нами було взято середовище Мурасіге і

Скуга в модифікації Інституту картоплярства НААН (агаризоване, 6%

сахарози, згідно Методичні рекомендації …, 2002 [154]). У процесі

культивування рослин встановили такі відмінності в регенераційному та

туберизаційних процесах (табл. 6.53).

Онтогенез регенерантів на середовищі в модифікації лабораторії

біотехнології БНАУ відрізнявся від контролю (базової модифікації) за

співвідношеннями росту і розвитку, або іншими словами кількісними і
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якісними змінами рослин під час їх життєвого циклу. За нової модифікації

пробіркові рослини мали коротший, але товщий та добре облистнений пагін.

Листкові пластинки виявились більших розмірів та інтенсивно зеленого

забарвлення. За оцінювання розвитку листової пластинки регенерованих

рослин в балах результати в обох сортів були на користь нової модифікації.

Таблиця 6.53 – Регенерація і бульбоутворення рослин картоплі залежно

від модифікаційних змін живильного середовища Мурасіге і Скуга

Модифікація

середовища

Висота

рослини,

мм*

Розвиток
листкової
пластинки,

бал*

Довжина
кореневої
системи,
мм*

Початок
столоно-
утворення,

діб

Отримано
кондиційних
мікробульб
(Ø>8мм)**, %

сорт Подолянка

Базова 178,3 3,7 65,5 44,1 90,0

Нова 137,7 4,1 56,6 10,9 126,7

НІР05 9,5 0,2 3,3 0,4 9,3

сорт Забава

Базова 192,0 3,9 79,0 49,6 120,0

Нова 153,5 4,5 59,3 13,4 184,3

НІР05 7,8 0,1 3,1 0,4 10,1

Примітки: *Обліки висоти рослини, розвитку листової пластинки, та
довжини кореневої системи вказані станом на 15 добу культивування. **
кондиційність бульб встановлювали на основі результатів дослідження В. С.
Різника [173, 200].

Під час регенерації на згаданому середовищі, порівняно з контролем та

звичайним середовищем, але на основі картопляного крохмалю, розвиток

кореневої системи відбувався гірше. Це пов’язано зі зміною цитокінін-

ауксинового індексу, згідно з яким збільшення співвідношення між

гормонами цитокінінової і ауксинової природи в сторону цитокінінів

вповільнює ризогенез та стимулює бульбоутворення [41, 109].
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Незважаючи на нижчий рівень коренеутворення рослини формували

більшу кількість мікробульб. Так, у сорту Подолянка за культивування на

середовищі в новій модифікації рослин, порівняно з базовою, кількість бульб

від 100 рослин зросла з 90 шт. до 126 шт., тобто на 36 шт. Відповідно, у сорту

Забава зростання кількості мікробульб становило 64,3 шт.

Отже, згідно з отриманими експериментальними даними випробувану

модифікацію штучного живильного середовища, на нашу думку, доцільно

використовувати для двох процесів МКР: отримання мікробульб

(збільшувався вихід бульб); для живцювання in vitro (живці мали потовщене

не витягнуте стебло та добре розвинуті листкові пластинки).

Але, використовувати модифікаційне нами живильне середовище для

виробництва касетної розсади, вважаємо, недоцільно, оскільки зменшується

ризогенез. Тому, під час вирощування рослин для постасептичної адаптації в

закритому ґрунті (касети і т. п.) в середовищі необхідно зменшувати кількість

речовин з цитокініновою активністю.

6.8. Вплив кислотності живильного середовища на онтогенез

регенерантів

Концентрація водневих іонів у живильному середовищі визначає

доступність компонентів живлення та їх властивості. Зокрема, від рН

штучного живильного середовища залежить доступність ряду елементів, що

в свою чергу впливає на детермінуючий їх вплив. Для встановлення впливу

рН на онтогенез смородини чорної (сорт Ювілейна Копаня) проведено

тестування різних за кислотністю середовищ на регенерантах. Встановили

(рис. 6.43), що на середовищі з рН 4,0 наявні візуальні ознаки голодування на

магній, фосфор та калій. За вирощування на нейтральному (рН 7,0)

середовищі в нижніх листках регенерантів проявлялась нестача азоту, а на

верхніх були симптоми ускладнень засвоєння заліза. Після пересадки цих

рослин на слабо кисле середовище в них лише листки верхнього ярусу та

новоутворені поступово поверталися до нормального стану.
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нейтральне (рН 7,0)

кисле (рН 4,0)

Слабо кисле (рН 5,5)

Післядія рН 7,0 на середовищі рН

5,6

Рисунок 6.43 – Тестове вирощування рослин Ribes nigrum L. на різних

за рН живильного середовища

Кислотність середовища впливала на морфогенез під час регенерації

рослин з експлантів (табл. 6.54). За рН 4,0 більшість регенерантів були із

ознаками гіпергідратації. Згідно з даними Г. П. Кушнір та В. В. Сарнацької

[98] це пов’язано з підвищеною проникністю рослинних мембран для

аміачного азоту. Збільшення в клітинах цього компоненту викликає надмірне
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осмотичне поглинання води. Тканини рослин стають на вигляд “скляними”

та крихкими. Також в них не проходить ксилемо- та ризогенез. Рослини в

такому стані складно живцювати. Технологічне використання такого

матеріалу непридатне [98, 321].

Таблиця 6.54 – Реакція регенерантів Agapanthus umbellatus на різну

кислотність живильного середовища

рН Вітрифікованих, % Некротичне
відмирання листків, %

Коефіцієнт
розмноження

1 пасаж 3 пасаж 1 пасаж 3 пасаж 1 пасаж 3 пасаж

4,0 43±2 92±5 10±3 30±5 5,6±0,3 0,3±0,2

5,5 1±1 1±2 0 0 4,7 4,8

7,0 0 0 29±3 97±6 1,9±0,5 0,8±0,2

Серед порівнюваних варіантів оптимальним було слабо кисле середовище

з рН 5,5. Також випробувано (рис. 44) наступні рівні рН середовища для

агапантуса: кисле (рН 4,0), слабо кисле (рН 5,5), нейтральне (рН 7,0). Окрім

впливу на рослину величини рН виявлена також взаємодія цього чинника з

консистенцією агаризованого середовища. Зокрема, нами встановлено, що за

кислотності 5,60 для отримання необхідної консистенції достатньо 7 г/л

агару, а за рН 3,84 середовище після автоклавування не загусає, навіть, за

збільшення кількості агару до 10 г/л.

Після автоклавування таке середовище не загусало й за сумісного

використання 10 г/л агару та 15 г/л желатину. Тому, для приготування

середовищ із низьким рівнем рН доцільно застосовувати гелан гумі, або

гелеутворювачі Gelzan™ CMGelrite®. Згідно з рекомендацією виробника

(http://www.flytrapcare.com/phpBB3/gelrite-t8300.html) додавання Gelrite

виявляється ефективним у кислих середовищах, але кількість препарату

залежить від рН: pH 4 – 4,92 г/л; pH 5 – 2,93 г/л; pH 6 – 1,36 г/л.



291

кисле (рН 4,0); слабо кисле (рН 5,5)

нейтральне (рН 7,0)

Рисунок 6.44 – Реакція рослин Agapanthus umbellatus на кислотність

живильного середовища

Отже, у багатьох культур встановлено вплив концентрації водневих

іонів у штучному живильному середовищі як складової гормонально-

трофічної детермінації онтогенезу регенерантів.



292

Висновки до розділу 6

Постановкою модельних дослідів у контрольованих асептичних умовах

та аналізом отриманих даних встановили гормональні та трофічні

детермінанти вирощування рослинних об’єктів методами культури тканин.

1. Оптимальною температурою для вирощування павловнії in vitro з

метою отримання високих регенерантів з великою кількістю мікропагонів у

конгломераті виявилась 26 0С, а концентрація цукрози 3-5 %.

2. Виявили вплив світла на онтогенез рослин за умов міксотрофного

живлення в умовах in vitro. Вирощування темнових мікробульб картоплі за

технологією “культури одного вузли” подовжувало період культивування,

але й збільшувало продуктивність рослин.

3. В дослідах з кактусами (Sclerocactus spinosior ssp. blainei

“schleseri”, Astrophytum myriostigma v. monstrosa cv. "Lotus Land". ) довжина

фотоперіоду впливала на морфогенні властивості регенерантів із живців.

Довший освітлювальний період, хоча й в різній мірі, в обох видів індукував

калюсогенез. Скорочення тривалості освітлення стимулювало утворення

точок росту, навіть, у дедиференційованих калюсних тканинах, які в

подальшому легко відокремлювались і висаджувались як окремі рослини, або

ділились на живці-пагони.

4. За дослідження впливу світлоносіїв на рослини-регенеранти in vitro

та ex vitro встановлено, що рослини вирощені з використанням ламп з

меншим світловим потоком (Промінь 30), порівняно з контрольними (ЛБ-36)

мали більш видовжене стебло, але менше листків, хоча і з більшими

пластинками. За освітлення ЛБ-36, навпаки, переважав розвиток над ростом:

рослини були меншими, але з більшою кількістю міжвузль. Ця залежність

зберігалась, як за вирощування регенерантів in vitro, так і ex vitro.

5. Гормони детермінували шляхи розвитку пагону за прямого

морфогенезу. Встановлено, що для розмноження in vitro ожини і малини

доцільно використовувати метод з утворенням у вихідних рослин

конгломерату розеток. Індуктором їх виявилось додавання в середовище
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БАПу в кількостях від 1,0 до 2,0 мг/л. Зростання концентрації обумовлювало

токсичність середовища. Збільшення віку донорів експлантів зменшувало

токсичність.

6. З урахуванням детермінуючого впливу гормонів та заліза для

масового мікроклонально розмноження верби сорту Інгер зроблені наступні

зміни в середовищі: вміст Fe-хелату збільшено в 1,5 рази, кількість БАП (0,2

мг/л) та додавання 1 мг/л AgNO3.

7. Встановили, що додавання гібереліну у живильні середовища мало

наступні впливи на регенерантів:

- нівелювало фітоксичну дію високих концентрацій цитокінінів;

- сприяло пробудженню первинних експлантів, що знаходились у стані

спокою;

- вповільнювало ювенілізацію регенерантів троянди за перших

асептичних культивувань.

8. Досліджені особливі прояви вітрифікації регенерантів, спричиненої

наступними гормональними та трофічними детермінантами, що проявилось:

- у надлишку ендогенних цитокінінів за живцювання надто молодих

рослин донорів (15-20 діб);

- у надлишку екзогенних цитокінінів за застосування високої

концентрації цитокініну БАП (2 мг/л для ожини і смородини червоної

та 4 мг/л для малини);

- у надлишку азоту;

- у збільшеному умісті хелатної форми заліза;

- у культивуванні на кислому середовищі;

- у самоотруєнні ендогенним гормоном етиленом за загущеної посадці

живців.

9. На основі експерементальних даних обгрунтовано альтернативне

застосування замість агару таких загущувачів штучного живильного
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середовища: картопляний крохмаль, картопляний екстракт, геланова камедь

та перліт.

I0. Доведено, що зміна кількості мінеральних компонентів у

живильних середовищах суттєво детермінувало онтогенез регенерантів.

11. За порівняння двох варіантів середовищ за вирощування картоплі

in vitro виявлено, що модифіковане нами прискорює розвиток регенерантів,

процеси столоно- та бульбоутворення і класифікується як прискорення

розвитку. Це не протирічить загальноприйнятим закономірностям:

“надлишок азоту затримує розвиток, а фосфор прискорює його”. На нашу

думку, викладене пов’язано з різними кількостями азоту і фосфору. У

модифікованому середовищі (Ні) співвідношення азот/фосфор менше, ніж у

контролі (MS).

12. Розроблено пропис штучного живильного середовища на етапі

мультиплікації для ківі з робочою назвою “Середовище Мацкевича і

Подгаєцького” з наступним складом в мг/л. Макросолі: NH4NO3 – 17; KNO3 –

367; KH2PO4 – 324; MgSO4 x 7H2O – 257; Ca(NO3)2x4H2O – 293. Мікросолі за

прописом Мурасіге і Скуга. Цитокініни: БАП (0,25 мг/л)+кінетин (0,5мг/л).

Ауксин – ІМК в кількості 0,2 мг/л. Гіберелін (ГК3) – 0,75 мг/л. Вітаміни (в

мг/л): В1 – 1,6; В6 – 1,0; С – 3,0; РР – 1,0. Інші органічні добавки:

амінокислота гліцин – 1,0 мг/л, сахароза 30 г/л, агар 7,0 г/л. Кислотність

середовища – рН 5,5-5,7

13. Розроблено модифікацію живильного середовища для ожини (MS),

що передбачало збільшення вмісту хелатного заліза до 150 відсотків або

заміна FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O на 137,55 мг/л Ferrilene 4.8 Orto–Orto.

Для малини модифікація пропису MS супроводжувалась збільшенням умісту

FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O до 200 %, або заміна на 183,4 мг/л Ferrilene

4.8 Orto–Orto.

14. Розширено знання стосовно застосування класичних синтетичних

речовин з фітогормональною активністю та новостворених в МКР картоплі.

Додавання в живильне середовище аденіну в кількості 20,0 та 25,0 мг/л під
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час отримання мікробульб дозволило замінити в середовищах 1,0 мг/л

кінетину. За сумісного застосування аденіну і кінетину у згаданих кількостях,

відмічено їх фітотоксичний вплив (вітрифікація, калюсоутворення).

15. Встановлено, що під час бульбоутворення in vitro 1 мг/л кінетину

можна замінити додаванням в середовище 20-25 мг/л аденіну або препарату

Д-90 –0,01 мл/л.

16. Новосинтезований препарат Д-18 як окремо, так і сумісно з Д-9

збільшував частку великих мікробульб (Ø>8 мм). Окремо Д-18 поступався

Д-9 за загальною кількістю мікробульб, однак відсоток мікробульб діаметром

більше 8 мм був вищим.

17. У цілому, як класичні, так і новосинтезовані гормони покращують

процеси бульбоутворення. Д-9, Д-18 є більш ефективними ніж кінетин і ІОК,

відповідно.

18. Максимальне бульбоутворення в двох сортів картоплі мало місце за

застосування препарату Д-9 на фоні культивування регенерантів без

освітлення. Так, у сорту Повінь вихід мікробульб зростав у 1,7 рази, а в сорту

Слов’янка – у 1,6, порівняно з відповідним проявом показників у контролі.

19. Встановлено краще столоноутворення в потомства за вирощування

материнських рослин на середовищах із цитокінінами та підвищеним

вмістом сахарози. Зокрема, культивування живців з індукованих рослин

сортів Повінь та Слов’янка після застосування 6 % сахарози, порівняно з 3%,

збільшувало кількість столонів, відповідно, у сортів з 34,5 та 47,6 до 161,2 та

173,4 %. Також істотним виявилось збільшення виходу бульб, відповідно, з

22,1 до 105,8 у сорту Повінь та з 32,1 % і 118,9 % у сорту Слов’янка.

20. Середовище Мурасіге і Скуга в нашій модифікації: заміна сахарози

та агару картопляним крохмалем, кінетину на аденін (20 мг/л), зростання

концентрації хелатного заліза вдвічі, порівняно з базовим, дозволило

збільшити величину листкової пластинки в сорту Подолянка на 0,4 бала,
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початок столоноутворення на 33,2 доби, отримати більше кондиційних бульб

у 1,4 рази. Близькі дані отримані в сорту Забава.

21. Встановлено, що зміна концентрації водневих йонів у штучному

живильному середовищі є складовою гормонально-трофічної детермінації

онтогенезу регенерантів.

22. Виявлений вплив кислотності живильного середовища на онтогенез

регенерантів. Підвищення її до рН 4,0 у смородини чорної викликало

симптоми нестачі магнію, фосфору та калію. За рН 7,0 на нижніх листках

відмічено ознаки нестачі азоту, а на верхніх – заліза. У агапантуса рН 4,0

викликало вітрифікацію регенерантів за першого пасажу у 43 %, а за

третього – 92. Спостерігалось також некротичне відмирання листків,

відповідно, в 10 і 30 % рослин та різко знижувався коефіцієнт розмноження

між пасажами з 5,6 до 0,3. Кислотність з рН 7,0 спричиняла некротичне

відмирання листків, відповідно до пасажів, у 23 і 97 % регенерантів та

зменшувала коефіцієнт розмноження з 1,9 до 0,8 (у контролі – 4,7 та 4,8).

За матеріалами досліджень розділу 6 опубліковано 51 наукову працю

[4, 28, 65, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128,

129, 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 155, 182, 185,

186, 187, 188, 210, 215, 216, 220, 232, 233, 234, 235, 260, 274, 275, 276, 304,

305, 337].
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РОЗДІЛ 7

ПОСТАСЕПТИЧНА АДАПТАЦІЯ РОСЛИН IN VITRO

Завершує МКР постасептична адаптація. У процесі її реалізації

рослина адаптується до нових зовнішніх умов. Зазнають зміни трофічні й

гормональні екзо- та ендодермінанти онтогенезу. Змінюється субстрат

вологість, газовий склад повітря та освітленість. Технологічними завданнями

на цьому етапі є отримання потужної кореневої системи, фотоавтотрофного

апарату та захист від контамінантів.

7.1. Трофічна та гормональна детермінація ризогенезу in vitro в

регенерантів хости

Біотехнологічні методи розмноження будь-якої культури є

ефективними за умови успішної постасеаптичної адаптації регенерантів.

Індукція та утворення експлантами ризосфери поряд із регуляцією

водообміну найважливіші складові адаптації. Нами досліджено детермінанти

ризогенезу хости in vitro.

Під час культивування на середовищах з високим умістом ауксинів та

цитокінінів (6-бензиламінопурин – 0,75 мг/л, ІМК – 0,75 мг/л) встановлено

індукуючий вплив умов вирощування рослин-донорів експлантів на

коренеутворення регенерантів (табл. 7.1). Отримані з експлантів ізольованих

з донорів, вирощених за довгого фотоперіоду, вони швидше розпочинали

коренеутворення. Так, стосовно сорту Патріот різниця становила 7,1 діб, а

сорту Паульс Глорі – 5,8 діб. Цей фактор також впливав на кількість та

довжину коренів. У регенерантів сорту Патріот вона зростала з 1,2 до 3,7

штук на рослину, а довжина збільшувалась від 4,3 до 8,9 мм.

Умови вирощування безпосередньо самих регенерантів ще більш

впливали на ризогенез. За довшого фотоперіоду регенеранти швидше

утворювали корені та більшу їх кількість (табл. 7.2). Між рослинами сорту

Патріот різниця за початком утворення коренів становила 8,3 доби, а в сорту
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Паульс Глорі - 9,1 доби. Відмінності в розвитку кореневої системи залежно

від умов освітлення виявились більшими, ніж між варіантами з експлантами

отриманими з рослин-донорів, вирощених за різних умов освітлення.

Таблиця 7.1 – Вплив довжини фотоперіоду на ризогенез рослин-

донорів експлантів хости

Довжина

фотоперіоду,

годин

Початок

коренеутворення,

доби

Розвиток кореневої системи регенерантів

на 45 добу культивування

довжина, мм кількість коренів,
шт.

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

8 28,7 31,2 4,3 3,2 1,2 1,1

16 21,6 25,4 8,9 8,4 3,7 4,9

НІР05 2,1 3,3 3,2 3,0 1,9 1,8

Таблиця 7.2 – Вплив довжини фотоперіоду культивування на ризогенез

регенерантів хости сортів Патріот і Паульс Глорі

Довжина

фотоперіоду,

годин

Початок

коренеутворення,

діб

Розвиток кореневої системи регенерантів

на 45 добу культивування

довжина, мм кількість коренів, шт.

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

8 26,2 27,7 7,3 4,7 3,1 3,8

16 17,9 20,6 12,7 17,3 5,8 6,2

НІР05 1,1 2,7 2,2 2,5 1,5 1,7

Під час підбору виду та концентрації ауксинів виявлено наступні

залежності: ІОК, порівняно із ІМК, виявилась не ефективною для

коренеутворення у обох сортів (табл. 7.3). Причиною цього, може бути те, що

ІМК в меншій мірі стимулює синтез етилену, порівняно з ІОК

[330].
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Рисунок 7.1 – Вплив гормонів на морфогенез регенерантів хости сорту

Патріот: зліва надлишок ауксинів (індолілмасляна кислота, 4 мг/л), справа

надлишок цитокінінів (6-бензиламінопурин, 2,5 мг/л).

Також відомо, що ІМК є більш активним ауксином, порівняно із ІОК, а

однодольні рослини потребують у середовищах більших концентрацій

ауксинів, порівняно з дводольними [98].

Збільшення концентрацій ІМК від 1 до 3 мг/л прискорювало початок

коренеутворення, збільшувало як кількість так і довжину коренів. Слід

відмітити різницю між регенерантами, вирощеними на середовищах з двома,

трьома і чотирма відсотками ІМК. Зростання концентрації ІМК у відмічених

межах у середовищі за вирощування регенерантів сорту Патріот збільшувало

довжину коренів з 12,8 мм до 36,9 мм та зменшувало кількість коренів із 6,9

до 4,1 шт. на рослину. У результаті збільшення концентрації ІМК до 5 %

проявлявся фітотоксичний вплив – зменшувалась кількість коренів та їх

довжина, більшість рослин мали калюсні утворення навколо місць

травмування під час живцювання.
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Застосування іншого ауксину – 2,4Д в концентраціях 3 та 4 мг/л було

ефективним для збільшення кількості коренів, але вони мали меншу довжину.

Концентрація вище 5 мг/л була фітотоксичною.

Для багатьох культур чинником, який детермінує ризогенез виявилось

зменшення концентрації елементів мінерального живлення в середовищі

[147]. Нами це підтверджено в хости. Середовище із половинним вмістом

мінеральної (MS1/2) основи, порівняно з контролем, стимулювало ріст

кореневої системи. На цьому середовищі дія ауксинів проявлялась як з

високою (3 мг/л), так і з низькою концентрацією (1 мг/л). Регенеранти за

вищої концентрації ауксинів за кількістю коренів поступались рослинам, що

виросли на середовищі з 1 мг/л ІМК, але переважали за довжиною коренів.

Таблиця 7.3 – Вплив ауксинів на ризогенез регенерантів хости

Довжина

фотоперіоду,

годин

Початок
коренеутворення,

діб

Розвиток кореневої системи регенерантів

на 45 добу культивування

довжина, мм кількість коренів, шт.
Патріот Паульс

Глорі
Патріот Паульс

Глорі
Патріот Паульс

Глорі
Без ауксинів
(контроль)

49,7 53,2 - - - -

ІОК 1 мг/л 50,3 52,1 - - - -

ІОК 2 мг/л 48,1 53,7 - - - -

ІОК 3 мг/л 47,8 50,6 - - - -

ІОК 4 мг/л 41,2 48,9 - - - -

ІОК 5 мг/л 45,3 47,3 - - - -

ІМК 1 мг/л 16,3 23,1 12,8 17,0 6,3 7,0

ІМК 2 мг/л 13,7 21,8 15,9 18,9 6,9 7,8

ІМК 3 мг/л 13,8 18,4 28,7 31,3 5,1 4,1

ІМК 4 мг/л 12,9 17,9 36,9 47,7 4,1 4,0

ІМК 5 мг/л 21,6 29,4 5,6 19,8 1,7 2,4

НІР05 4,4 4,9 3,7 4,1 0,7 0,6
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Про детермінуючий вплив на ризогенез знижених концентрацій (MS1/2)

свідчить утворення коренів, навіть, за зменшених концентрацій ауксинів, що

не відбувалось за повної мінеральної основи (табл. 7.4). Однак, за відсутності

ауксинів (ІМК) в середовищі з половинною концентрацією мінеральних

речовин у регенерантів спостерігалось пригнічення росту й розвитку (рис.

7.2), в тому числі й ризогенезу.

Таблиця 7.4 – Вплив концентрації мінеральної основи та ІМК на

ризогенез регенерантів хости

Концентрація Початок
коренеутворення,

діб

Розвиток кореневої системи
регенерантів на 45 дообу

культивування
мінеральна

основа

ІМК,

мг/л

довжина, мм кількість
коренів, шт.

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

Патріот Паульс
Глорі

повна - 50,1 52,8 - - - -

1 16,4 24,0 12,6 16,8 6,2 6,8

3 13,8 18,4 28,7 31,3 5,1 4,1

1/2 - 37,4 41,6 2,3 2,9 1,1 1,4

1 14,4 19,5 15,9 17,2 7,1 7,3

3 13,2 17,8 67,9 76,5 6,6 7,1

НІР05 2,3 1,8 2,0 1,5 2,2 1,7

Окрім вказаних, відомим детермінантом ризозегезу є додавання в

середовище активованого вугілля. Припускають, це пов’язано зі

зв’язуванням інгібіторів гормонів, затіненням та додатковою аерацією

середовища [246]. Щоб зменшити затрати на активоване вугілля за великих

обсягів розмноження, нами випробувано заміну цього компоненту на

звичайне деревне вугілля, отримане після неповного спалювання деревини

плодових.
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Рисунок 7.2 – Вплив концентрації мінеральної основи живильного

середовища на розвиток регенерантів хости, сорт Патріот

1. Повна концентрація 2. Половинна концентрація.

Порівнюючи попередньо підібрані оптимальні концентрації встановили,

що немає чіткої різниці в застосуванні цих видів вугілля (табл. 7.5). Таким

чином, застосування одного з видів вугілля дозволило зменшити затрати на

ІМК, а використання деревного вугілля також зменшило витрати на

активоване вугілля.

Аналізуючи вище викладене, можна зробити наступні висновки.

Детермінантами ризогенезу за МКР хости сортів Патріот, Паульс Глорі є:

- індукуюче вирощування рослин-донорів екплантів на довгому

світловому дні;

- довгий фотоперіод під час регенерації рослин з експлантів;

- додавання в середовище синтетичного ауксину ІМК у

концентраціях від 1 до 4 мг/л;

- вирощування регенерантів на збіднених середовищах – MS1/2;
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- додавання активованого або деревного вугілля;

Зменшення концентрації мінеральних речовин та додавання вугілля

дозволяє знизити використання ІМК до 1 мг/л.

Таблиця 7.5 – Вплив активованого, деревного вугілля та ІМК на

ризогенез регенерантів хости (MS1/2)

Концентрація Початок
коренеутворення,

діб

Розвиток кореневої системи
регенерантів на 45 добу

культивування
Тип вугілля ІМК,

мг/л
довжина, мм кількість

коренів, шт.
Патріот Паульс

Глорі
Патріот Паульс

Глорі
Патріот Паульс

Глорі
активоване,

1,5 г/л

- 21,1 32,3 14,3 7,7 3,0 3,7

1 12,7 15,8 42,7 46,1 7,4 6,6

3 11,9 14,0 48,3 51,6 7,9 8,0

деревне 2,5

г/л

- 19,5 28,6 37,3 38,9 2,7 3,1

1 14,4 19,5 45,2 47,2 7,1 7,3

3 11,2 15,8 47,9 46,5 7,6 8,1

НІР05 2,1 2,7 4,3 5,6 2,6 2,2

Постасептична обробка регенерантів ауксинами. Укорінення

мікропагонів безпосередньо після умов in vitro в субстраті можна розглядати

як спосіб одночасного укорінення та постасептичної адаптації. Застосовують

два способи дії індукторів ризогенезу на мікропагін: 1) додавання ІМК у

середовище; 2) замочування в ІМК перед висадкою в субстрат. Наприклад,

замочування мікропагонів підщеп яблуні, груші в концентрації ауксину 100

мг/л впродовж 30 хвилин сприяло не тільки підвищенню укорінюваності, але

і прискорювало процес ризогенезу у порівнянні з введенням ауксину в

поживне середовище [194]. Подібний технологічний прийом нами

випробувано на регенерантах хости (табл. 7.6) замочуванням їх впродовж 30

хвилин у 5 % розчинах на фоні різних концентрацій цитокініну – БАП.
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Таблиця 7.6 – Вплив замочування регенерантів хости в розчинах

ауксинів, сорт Патріот

Уміст
цитокінінів
(БАП), мг/л

Ауксин Прижилось

рослин, %

Кількість

коренів, шт.

Довжина
кореневої
системи, мм

Без гормонів 41 0,6 12

0 ІМК 76 7 29

2,4 Д 63 9 13

1,0 ІМК 47 8 7

2,4 Д 38 9 4

2,5 ІМК 25 3 6

2,4 Д 23 4 2

Таблиця 7.7 – Вплив замочування верхівкових живців малини ауксином

ІМК на частку (%) укорінених регенерантів, 15 добу культивування

Концентрація,

мг/л

in vitro ex vitro

Зюгана Брусвяна Зюгана Брусвяна

Без ІМК 59 74 66 79

1,0 62 80 69 81

1,5 61 78 72 83

2,0 41 78 77 84

2,5 26 33 64 80

3,0 11 32 28 61

3,5 6 12 9 30

4,0 4 6 9 18

НІР05 4 5 7 9

Отримання регенерантів з найбільшою серед порівнюваних

концентрацій БАП (2,5 мг/л) і без гормональним контролем знижувало

приживлюваність та ризогенез. Встановили, що дія ауксинів виявилась
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вищою на середовищах без цитокініну. Збільшення кількості БАП

зменшувало приживлюваність рослин, кількість та довжину коренів.

Для регенерантів малини позитивним виявилось замочування в розчині

ауксину ІМК за концентрацій 1,0-2,0 мг/л, хоча з невеликою різницею з

контролем. Вищі концентрації фітотоксично впливали на регенеранти і

відмічено зменшення кількості рослин з коренями.

7.2. Захист від шкідливої мікрофлори субстрату під час висадки

розсади хости ех vitro

Для кращої адаптації рослин in vitro створюють контрольовані умови з

підвищеною температурою та високою вологістю повітря. Вони, водночас, є

сприятливими і для інтенсивного розвитку мікрофлори, зокрема,

мікроскопічних сапрофітних грибів, що поселяються на ослаблених під час

адаптаційного стресу рослинах (рис. 7.3). За нашими спостереженнями, ці

організми, мацеруючи тканини, знищують рослини за 1-2 тижні.

Рисунок 7.3 – Заселення рослин хости ex vitro сапрофітними грибами

Для захисту від вказаного явища застосовують біологічні та хімічні

методи. Серед біологічних методів вдалим прикладом може бути

обприскування рослин розчином мікробіологічних препаратів КЛЕПС®, на

основі корисних бактерій Pseudomonas spp. (3 strains) та Pseudomonas putida,
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розроблених Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України в

нормі 0,5 мл/л та біопрепарату Байкал ЭМ-1 – виробництва Російської

Федерації в нормі 1 мл/л [82, 83, 104]. За їх застосування виявлене істотно

краще приживлення живців пробіркових рослин, збільшення частки

повноцінної касетної розсади картоплі. Однак, відзначено також

специфічність взаємодії біологічних особливостей сортів та корисних

мікроорганізмів.

Хімічні методи передбачають як обробку тепличних субстратів, так і

обробку самих рослин. На рослинах хости (табл. 7.8) нами порівняно

ефективність обробки субстратів (на основі торфу) двома речовинами:

фундазол (д.р. беноміл) та ризолекс (толклофос-метил) та обробку розсади

нітратом срібла, Максим Форте 050 FS т.к.с. – Syngenta і Превікур Енерджі

840 SL, в.р.к. - Bayer Garden.

Таблиця 7.8 – Ефективність обробки субстратів та рослин на вихід

розсади хости, сорт Патріот

Варіант Прижилось
рослин, %

Маса
рослин, г

Кількість
листків, шт.

Контроль
(без обробки субстрату і розсади)

35,61 0,48 3,68

Обробка

субстрату

Ризолекс 77,34 0,79 5,23

Фундазол 41,27 0,65 4,12

AgNO3 46,38 0,82 5,57

Замочування

рослин

Превікур Енерджі
840 SL

89,47 0,94 5, 93

Максим Форте 050
FS

72,14 0,73 5,45

НІР05 4,28 0,08 0,7

Найбільше – (89,47 %) рослин прижилось у варіанті зі замочуванням їх

перед висадкою в Превікур Енерджі 840 SL, порівняно з 35,61 % приживання

у контролі. Дещо менший вихід (72,14 %) розсади отримано в результаті

застосування Максим Форте 050 FS. За обробки субстратів найвищий
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показник отримано у варіанті із застосуванням препарату Ризолекс (77,34%).

Тобто, в цьому варіанті виявлений ефект близький до замочування розсади в

Превікур Енерджі 840 SL. Проте, з організаційної точки зору замочування

розсади менш трудомістке та екологічно безпечніше. Пізніше нами

встановлено, що технологічну операцію «замочування розсади» в розчині

Превікур Енерджі 840 SL можна замінити її обприскуванням розчином цього

системного фунгіциду.

Окрім приживання досліджувані варіанти впливали й на онтогенез

рослин. Так, найменша маса (0,48 г) та найменша кількість (3,68 шт.) листків

була в контролі. Вважаємо, що це пов’язано з постасептичним стресом та

ушкодженням мікрофлорою. Найбільшими виявились рослини за

використання Превікур Енерджі 840 SL: у середньому з масою 0,94 г та

найбільшою у досліді кількістю листків – 5,93 шт. Варіант з використанням

AgNO3 відрізнявся за морфогенезом листка: велика листкова пластинка та

короткий черешок.

Таким чином, замочування або обприскування розсади Превікур

Енерджі 840 SL дозволило, серед порівнюваних методів захисту від грибної

інфекції, отримати кращі результати за приживлюваністю та розвитком

рослин хости ex vitro.

7.3. Особливості постасептичної адаптації павловнії

Павловнія давня на своїй батьківщині культура. Види павловнії ростуть

за температур від -25 до 45 0С. Тому, павловнія може бути однією порід

дерев, які спроможні виживати і розвиватись в екстремальних умовах.

Водночас, останніми роками в Україні все частіше повідомляють про масове

всихання хвойних лісових насаджень. Науковці кажуть [99], що це

відбувається через значне зниження рівня ґрунтових вод та велику кількість

шкідників і хвороб – відомих раніше і абсолютно нових, які потрапляють на

територію держави разом з імпортованими декоративними рослинами. Також

суттєво впливають на життєздатність рослин зміни клімату. По-друге,
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деревина цієї рослини має добру тепловіддачу, а сама вона швидкоростуча та

швидко відновлювальна, отож може певним чином сприяти вирішенню

енергетичного питання в державі. В Україні вона нова і перспективна як для

промислового, так і декоративного використання. Водночас, вона ще

малопоширена. Це пов’язано із складнощами в розмноженні. У наших

кліматичних умовах складно отримати насіння, а нові гібриди

розмножуються успішно лише in vitro. Ця технологія стосовно павловнії в

державі почала розроблятись в останнє десятиліття [100, 149]. Відпрацьовані

технологічні прийоми введення в асептичні умови та живцювання

регенерантів in vitro. Однак, потребує удосконалення частина технологічного

процесу на етапах індукції ризогенезу й постасептичної адаптації

Дослідження проводили в стандартних лабораторних умовах. Обсяг

вибірки 60 рослин. Послідовність серії дослідів наступна: кращий варіант

попереднього досліду був як контроль у наступному. Досліджували вплив

таких факторів на етапі індукції ризогенезу: гормони, середовище,

температура культивування. За постасептичної адаптації концентрували

увагу на: віку рослин in vitro під час посадки, наявність агару на кореневій

системі, глибина посадки, кількість постасептичних живцювань рослин ex

vitro. Під час висадки в умови вологої камери на торфяний субстрат

(субстрат Alonet [339]) враховували надзвичайну ламкість стебла

регенерантів в зоні кореневої шийки та опушеність, що вимагає обережного

поливу. Як світлоносії використовували світлодіодні світильники Bellson

20W розміщені паралельними рядами над рослинами, потужність одного

світильника 20 Вт, світловий потік 1780 Лм (аналог ЛБ-36). Освітлення

поступово, впродовж двох тижнів підвищували з 1500 lux до 3000 lux. Для

захисту від грибної інфекції використовували фунгіцид

Превікур® Енерджі 840 SL, в.р.к. який випробувано за постасептичного

вирощування інших культур [337].

Порівнюючи ауксини ІОК, НОК та ІМК як індуктори ризогенезу в

різних концентрація встановили, що кращим варіантом було додавання 1,5-
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2,0 мг/л ІМК. Довжина кореневої системи на 30 добу культивування

становила 64-171 мм (табл. 7.9). Додавання в такій кількості НОК

стимулювало інтенсивне калюсоутворення в базальній частині пагона.

Додавання ІОК у кількостях 1,5 і 2,0 мг/л також викликало утворення коренів,

однак перші корені довжиною 3-5 мм відмічено на 22-30 добу за порівняно

повільного розвитку регенерантів.

Таблиця 7.9 – Вплив ауксинів на ризогенез павловнії in vitro*, на 30

добу культивування

Концен-
трація,
мг/л

Контроль** ІОК ІМК
довжина
коренів,
мм

кількість
коренів,
шт.

довжина
коренів,
мм

кількість
коренів,
шт.

довжина
коренів,
мм

кількість
коренів,
шт.

0,1 59 1,8 60 2,0 59 1,9
0,5 15 2,3 71 2,1
1,0 14 2,5 70 2,9
1,5 3 22 82 3,2
2,0 5 30 164 3,2
2,5 - - 171 6,3
3,0 - - 33 16,5
Примітка: *живильне середовище за Мурасіге й Скугом; **у контролі

ауксини не додавали.

За додавання в живильне середовище 1,5 мг/л ІОК і більше різко

збільшувалась кількість коріння, а стосовно ІМК це спостерігалось за

концентрації 3,0 мг/л. У протилежність ІОК використання ІМК дозволило

збільшувати довжину коріння із зростанням концентрації. Отримано

інтенсивний розвиток кореневої системи майже без утворення пагона (рис.

7.4).

Вважаємо, що такий розвиток коріння можливо використати в

дослідженні з отримання потужної кореневої системи павловнії, як органа

розмноження. Подібні прийоми успішно застосовуються в картоплярстві для

отримання мікробульб. Це дозволяє впродовж невеликого періоду

накопичувати рослинний матеріал і ввести його в стан спокою, а за потреби
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пробудити. Як нами раніше встановлено [305], введення регенерантів in vitro

покращує постасептичну адаптацію рослин картоплі, хости.

Рисунок 7.4 – Особливості розвитку пагона та кореня павловнії in vitro за
сумісному додаванні в середовище 4,0 мг/л НОК та 0,5 мг/л ІМК.

У результаті сумісного додавання в середовище двох ауксинів (ІМК,

НОК) по 2,0 мг/л утворювались пучки коротких коренів (20 і більше). Пагін

починав розвиватись на 20-30 добу культивування. За висадки в

постасептичних умовах більше 80% таких регенерантів гинули.

Для повного комерційного застосування МКР важливим є отримати

укорінені й адаптовані рослини. Встановили, що за порівняння середовищ

WPM, MS, QL, BDS з додаванням 4,0 мг/л НОК оптимальним було

середовище QL (табл. 7.10). На середовищі BDS в регенерантів формувалась

більша кількість коренів, але за довжиною вони поступались тим, які росли

на QL.

Таблиця 7.10. – Ризогенез регенерантів павловнії на різних живильних

середовищах на 30 добу культивування

Показники ризогенезу WPM MS QL BDS

довжина коренів, мм 111 174 186 64

кількість коренів, шт. 3,7 6,3 9,2 13,0
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Порівнювали розвиток регенерантів за культивуванням їх у двох

світлових кімнатах з температурними режимами: 24 і 32 0С. За вищої

температури ризогенез розпочинався на 11 добу культивування, тоді як за

нижчої – 24 0С перші корені утворювались на 14 добу. Також коренева

система візуально мала більшу кількість відгалужень та кореневих волосків

за вирощування на середовищі QL.

За подальшого удосконалення складу живильного середовища

підбирались оптимальні концентрації активованого вугілля (табл. 7.11).

Оскільки досягнуто ризогенез в період менший, як за два тижні, то в даному

порівнянні проводилися обліки на 15 добу культивування. Оптимальною

серед порівнюваних концентрацій була кількість активованого вугілля в

живильному середовищі в 2,0-2,5 мг/л. Варіанти з меншою концентрацією

поступались як за початком коренеутворення, так і довжиною та кількістю

коренів. У результаті збільшення концентрації препарату до 3,0 мг/л помітні

ознаки фітотоксичного впливу на загальний стан регенерантів, в т. ч. висоту

пагону, швидкість росту та коренеутворення.

Таблиця 7.11 – Вплив активованого вугілля на ризогенез павловнії in

vitro на 15 добу культивування

Показник ризогенезу Концентрація активованого вугілля, г/л

0 (контроль) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Початок

коренеутворення

11 11 10 10 6 6 14

Кількість коренів, шт. 6,1 6,4 6,6 6,9 8,3 8,6 4,1

Довжина коренів, мм 147 146 149 168 173 166 112

У результаті додавання в живильне середовище AgNO3 встановлено

позитивний його вплив на регенеранти: візуально рослини мали більші й

інтенсивно забарвлені листки, стебла не витягувались надмірно в довжину, а

також збільшувались за розмірами корені другого порядку.
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Для підбору оптимального віку рослин in vitro для висадки в теплицю

на торф’яний субстрат порівнювали ефективність приживання регенерантів у

таких варіантів: 15 діб; 20 діб; 30 діб; 40 діб (табл. 7.12). Встановили, що у

варіантах в 15, 20, 30 діб приживлюваність суттєво не відрізнялась і була в

межах 73-77%. В старших регенератів (40 діб) приживалось половина

висаджених рослин in vitro (52%). У таких регенерантів часто спостерігався

злом пагона в місці кореневої шийки. У більшості рослин коренева система,

утворена ще in vitro, майже не розвивалась. Натомість відбувалось повільне

закладання в субстраті нових коренів, що й було однією з причин відставання

старших регенерантів в рості. За висотою перші три варіанти також не

відрізнялись. Тому можна використовувати 15-денні регенеранти,

економлячи ресурси (рис. 7.5).

Таблиця 7.12 – Особливості постасептичної адаптації рослин павловнії

залежно від віку

Показник Вік, діб

15 20 30 40
Приживлюваність, % 75 77 73 52

Висота рослин в мм в теплиці

на

15 добу 157 161 198 146

30 добу 340 342 361 219

Встановлено негативний вплив залишків агаразивованого середовища

на кореневій системі на адаптацію ex vitro. Так, у регенерантів, які

висаджувались без відмивання від середовища агару, приживлюваність

знижувалася з 77 до 31 %. Його залишки виявляли токсичний ефект на

рослини. Припускаємо, що це могли бути продукти бродіння. За повторної

посадки вже відмитих рослин на субстрат, де попередньо загинули не відмиті

рослини, 40-50 % нових рослин гинуло. Оскільки відмивання агару у великих

промислових обсягах вимагає значних затрат часу та праці, нами

випробувано безагарове середовище де агар на стадії ризогенезу замінювали

на вермикуліт. Отримані результати за приживленням регенерантів не
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відрізнялись від рослин, що виросли на агаризованому середовищі і були

відмиті від нього. Також зменшилась кількість травмованих рослин.

Глибина посадки також впливала на приживлюваність регенерантів

(табл. 7.13). В умовах вологої камери 30-50 % живців/регенерантів

зберігались, навіть, без заглиблення в субстрат. Найбільше приживалось і

регенерувало живців за умови посадки на глибину 2-3 мм. Більш заглиблена

посадка – 5-10 мм викликала відмирання як кореневої системи, так і частини

стебла (рис. 7.6). Певна кількість рослин – 33-41 % виживали завдяки

формуванню нових коренів ближче поверхні субстрату.

Рисунок 7.5 – Зміни 15 рослин павловнії in vitro (праворуч) після 15 діб

адаптації в теплиці (ліворуч)

Таблиця 7. 13 – Вплив глибини посадки на кількість живих рослин

павловнії

Глибина посадки рослин in vitro, мм Живих рослин, %
5 добу 10 добу 15 добу

0 мм (на поверхні субстрату) 50 32 30

2-3 (контроль) 83 79 77

5-6 80 57 41

8-10 71 54 33
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Рисунок 7.6 – Заглиблення рослин павловнії в суміш на 8-10 мм під час

посадки (фото регенеранта який вижив): 1 – неушкоджена частина пагона;

2 –стебло із ознаками анаеробного отруєння; 3 – відмерлий корінь та стебло;

4 – лінія поверхня субстрату.
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На нашу думку, перспективним для підвищення аерованості є

використання торфяних/кокосових «таблеток» (рис. 7.7). За нашими

попередніми порівняннями «контейнерів» з діаметрами: 30 мм; 41 мм; 50 мм

кращим для укорінення зелених двовузлових живців був найменший серед

порівнюваних. Наповнювач одного й того ж виробника (JIFFY) впливав як на

регенерацію, ріст, так і прояв хвороб (випад живців/регенерантів). Кращим

був кокосовий субстрат.

Окрім глибини посадки на регенерацію впливала характеристика плівки

(її товщина в тому числі), якою вкривали вологі камери (рис. 7.8, табл. 7.14). У

камерах підтримуввали різну температуру: 28 0С (плівка теплична уф-

стабілізована 150 мкм); 26 0С (плівка теплична уф-стабілізована 80 мкм); 23 0С

(Стрейч плівка, 15 мкм). Також була різниця в кількості світла.

Рисунок 7.7 – Висадка зелених живців павловнії як спосіб
збільшення аерованості субстрату (Кокосові таблетки JIFFY, 30 мм)
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Таблиця 7.14 – Приживлюваність регенерантів на перлітовому
субстраті залежно від плівки, що використовувалася для створення вологої
камери, %

Показник Плівка теплична уф-стабілізована Стрейч плівка

Товщина плівки 150 мкм, 80мкм,

Температура, 0С 28±3 26±2 23±3

Освітленість, люкс 1750±150 1920±180 2511±100

Приживлюваність, % 67±4 71±8 79±4

Рисунок 7.8 – Вологі камери для зеленого постасептичного живцювання

павловнії

Найчастіше для постасептичної адаптації використовують

торфосубстрати (рис. 7.9), кокосовий грунт або перліт. В субстрати додавали

живильний розчин мінеральних елементів такого складу (в мг/л): NH4NO3 –

1250; KNO3 – 1100; KH2PO4 – 970; MgSO4х7H2O – 770; Cа(NO3)2 4H2O – 440;
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FeSO4х7H2O – 27,8; Na2ЕДТАх2H2O – 37,3 та мікросолі за прописом

Мурасіге й Скуга.

Рисунок 7.9 – Висадка регенерантів павловнії на торфяний субстрат

Вирощування на субстратах з домішками органічних речовин,

особливо за недотримання технології (контроль грибів, кислотності)

ризиковане через втрати розсади внаслідок ураження комплексом збудників,

які викликають фузаріозне в’янення та чорну ніжку (рис. 7.10).

Рисунок 7.10 – Загибель експланта на торфяному субстраті з причини
ураженням комплексом збудників
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На торфосубстраті випробувано обробку фунгіцидами з метою захисту

від комплексу хвороб. Однак, лише частково вдалось стримувати поширення

грибів, знижуючи вологість субстрату та обробкою кожні 5 дібв Превікур

Енерджі 840 sl в.р.к 2-3 мл на літр води. Застосування як субстрату

агроперліту (рис. 7.11) дозволяє уникнути вище вказані проблеми.

Рисунок 7.11 – Висадка павловнії in vitro у перліт

За постасептичної адаптації павловнії, як і в природних умовах, властиві

швидкі темпи росту як пагона так і кореневої системи (рис. 7.12). Якщо на

п’яту добу у базальній частині відмічалось утворення напливу, то на десяту

добу вже з’являлось декілька коренів. За два тижні регенеранти стають

придатними для пересадки в більші ємності, або у відкритий грунт за умови

крапельного поливу та мульчування.
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Рисунок 7.12 – Ризогенез ex vitro павловнії (перше постасептичне
живцювання)

За постасептичного живцювання ювенілізація рослин павловнії in vitro

передається на декілька поколінь. Після висадки регенерантів вирощених «на

агарі» їх можна ще 2-3 рази «переживцювати» (рис. 7.13). Після 4-5

живцювання втрачається ювенільність, а, отже, й регенераційні властивості, в

т. ч. й утворення адвентивних коренів.

Рисунок 7.13 – Укорінення живців павловнії на 6 добу за другого
постасептичного живцювання
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За другого-третього живцювання саджанцям властиві перші, порівняно

великі, листки (рис. 7.14). Також такі регенеранти мали кращі адаптаційні

властивості і меншу собівартість.

Рисунок 7.14 – Саджанці, отримані за другого постасептичного
живцювання в Р9 через 15 діб після пересадки

Також за постасептичної адаптації можна проводити ряд живцювань

рослин і цим зменшити собівартість посадкового матеріалу. Регенеранти

залежно від кількості послідовних живцювань мали різні показники росту

приживання (табл. 7.15). Найвищі регенеранти були за першого-трьох

постасептичних живцювань. У цих варіантів відмічено вища

приживлюваність. Від посадки рослин in vitro третього живцювання

відбувається збільшення розмірів регенерантів (рис. 7.15), а починаючи з

п’ятого – як приживлюваність, так і висота регенерантів зменшувалась.

Таблиця 7.15 – Особливості регенерації павловнії залежно від кількості

живцювань ex vitro

Кількість постасептичних

живцюваннь рослин ex vitro

0 (рослини in

vitro)

1 3 5 6

Приживлюваність 74 80 94 72 68

Висота на 15 добу 159 213 211 165 112
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Рисунок 7.15 – Регенерація рослин павловнії ex vitro з живців на 15

добу (перлітовий субстрат), де: ліворуч – друге живцювання; праворуч

третє живцювання

У субстрати додавали мінеральну частину модифікованого пропису за

Мурасіге і Скугом. Однак, на різним стадіях постасептичної адаптації в

регенерантів змінюється потреба в елементах живлення. Тому, було

проведено порівняння різних варіантів живильних розчинів з макросолями

(табл. 7.16) та різними хелатними формами заліза.

Згаданий раніше живильний розчин добре себе зарекомендував для

його додавання в субстрат за висадки рослин in vitro та першого

постасептичного живцювання. За наступних живцювань утворювались

регенеранти, яким потрібно було більші кількості елементів живлення. Це

проявлялось візуально за окремими симптомами нестачі елементів

мінерального живлення (рис. 7.16).
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Рисунок – 7.16. Візуальні симптоми нестачі елементів живлення в

регенерантів павловнії ex vitro

Таблиця 7.16. Варіанти вмісту макросолей в живильному розчину в мг/л

Варіант NH4NO3 KNO3 KH2PO4 MgSO4х7H2O

1. Контроль 1250 1100 970 770

2. Подвійна кількість NH4NO3 2500 1100 970 770

3. Подвійна кількість KNO3 1250 2200 970 770

4. Подвійна кількість KH2PO4 1250 1100 1940 770

5. Подвійна кількість

MgSO4х7H2O

1250 1100 970 1540

Встановили, що за розмірами пагона і кореневої системи дослідні

варіанти та контроль відрізнялись між собою (табл. 7.17, рис. 7.17). Лише

майже незмінною була кількість розвинених міжвузлів. Найвищі регенеранти

одержані за збільшення вмісту азоту. Однак, вони поступались рослинам з

інших варіантів за ризогенезом. Найбільша коренева система виявлена у

варіантах з подвійними кількостями KH2PO4 або Mg2SO4. У них рослини

візуально мали листки з більшими листковими пластинками. Між собою ці
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Рисунок 7.17. Вплив зміни концентрацій солей макроелементів на

розвиток павловнії ex vitro (третє субкультивування на перлітовому

субстраті), де: 1 – контроль; 2 – збільшена вдвічі кількість NH4NO3; 3 -

збільшена вдвічі кількість KNO3; 4 – збільшена вдвічі кількість Mg2SO4; 5 –

збільшена вдвічі кількість KH2PO4.

Додавання як KH2PO4, так і MgSO4х7H2O в основний розчин у процесі

висаджування об’єктів у касети і підживлення ними обумовило невеликі

різниці між рослинами в перші 5-10 діб культивування. Однак, пізніше і,

особливо, з 15 доби після підживлення відмічались ознаки нестачі кальцію

(рис. 7.18, 7.19). Завершувалось це появою некрозів на старих листках (рис.

7.20) та їх опаданням.

Враховуючи описані відхилення в рості рослин павловнії випробувано

синтетичний варіант застосування під час садіння розчину, який передбачав

контроль і підживлення 0,5 концентрації MgSO4х7H2O та KH2PO4. Тобто, в

субстрати додавали живильний розчин макросолей такого складу (в мг/л):

NH4NO3 – 1250; KNO3 – 1100; KH2PO4 – 970; MgSO4х7H2O – 770; та

проводили підживлення KH2PO4 – 970; MgSO4х7H2O – 770.
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Таблиця 7.17 – Розвиток регенерантів павловнії на перліті із різним

вмістом макросолей в живильному розчині

Варіант Висота

рослини,

мм

Кількість

міжвузль,

шт.

Кількість

коренів,

шт.

Довжина

кореневої

системи, мм

Контроль 32±3 3,6±0,2 6,1±0,2 57±3

Подвійна кількість NH4NO3 84±5 3,9±0,3 3,7±0,1 41±3

Подвійна кількість KNO3 77±4 4,0±0,2 5,8±0,3 55±4

Подвійна кількість KH2PO4 59±5 3,9±0,2 7,2±0,2 63±5

Подвійна кількість

MgSO4х7H2O

63±4 3,7±0,1 7,4±0,4 76±4

Підждивлення KH2PO4 +

MgSO4х7H2O

86 4,2 7,3 78

Рисунок 7.18 – Симптоми, що свідчать про проблеми із засвоєнням Са

павловнією за постасептичного зеленого живцювання. Загальний стан:

пожовтіння країв старих листків, молоді листки жовто-зелені з часом

відмирають
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Рисунок 7.19 – Симптоми поганого
засвоєння павловнією Са. Ліворуч
початок прояву на листках; праворуч
недорозвинуті корені

Така схема забезпечення рослин елементами живлення дозволила

покращити регенерацію рослин павловнії ex vitro та уникнути проблем із

засвоєнням кальцію.

Наступним етапом оптимізації постасептичного живлення регенерантів

павловнії був підбір добрив з іоном Fe (табл. 7.18). Оскільки раніше успішно

використано добриво із цим іоном виробництва фірми Валагро [183] в

умовах in vitro для інших культур, то й для павловнії ex vitro також

порівнювали різні добрива цього виробника. Кількість їх розраховували за

вмістом іону заліза. У контролі кількість іону була відповідно класичного

пропису за Мурасіге й Скугом, а схема досліду наступна: варіант 1 -

FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O (контроль); варіант 2 - Ferrilene 4.8 Orto -

Orto; варіант 3 -Ferrilene Trium; варіант 4 - Brexil Fe .
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Рисунок 7.20 – Некротизація ділянок листків павловнії перед листопадом

через нестачу Са.

Таблиця 7.18 – Вплив різних добрив з іоном заліза на особливості

регенерації павловнії ex vitro

Варіант Висота

рослини, мм

Кількість

міжвузлів,

шт.

Довжина

кореневої

системи, мм

Кількість

коренів, шт.

FeSO4х7H2O +

Na2ЕДТАх2H2O

(контроль)

32±3 3,6±0,2 57±3 6,1±0,2

Ferrilene 4.8

Orto - Orto

77±4 4,2±0,1 56±3 7,8±0,3

Ferrilene Trium 28±2 3,1±0,2 96±4 6,5±0,4

Brexil Fe 39±2 3,8±0,2 59±4 6,3±0,4
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Два варіанти, а саме: «Ferrilene 4.8 Orto – Orto» та «Ferrilene Trium»

значно перевищували контроль візуально за станом листових пластинок та

біометрично за показниками ризогенезу. Регенеранти, отримані на субстраті з

додаванням «Ferrilene Trium», мали потовщене стебло, нижче ніж на контролі,

але добре розвинуті темнозелені листки. Ще однією особливістю рослин що

виросли у цьому варіанті були довгі і водночас товсті корені (рис. 7.21).

Значна частина рослин через стрімкий ріст коренів виштовхувалась з комірок

касет. У варіанті «Ferrilene 4.8 Orto – Orto» рослини характеризувались

найбільшими за розмірами пагонами з інтенсивним зеленим забарвлення.

Рисунок 7.21 – Виштовхування базальної частини пагона павловнії
внаслідок швидкого росту пагона
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Ріст й розвиток однорічного пагона рослини проходить низку етапів

органогенезу. Ці послідовні фізіолого-біохімічні зміни контролюються на

різних рівнях від окремої клітини до цілого організму різноманітними

системами регуляції, зокрема трофічною і гормональною. За введення

біологічного об’єкта in vitro він піддається впливу нетипових факторів:

світло, система живлення, екзогенні гормони тощо. У результаті

запускаються певні програми розвитку, в т.ч. ювенільність, а тому виникають

певні проблеми з адаптації пробіркових рослин у випадку висадки їх в грунт.

Після входження рослин у спокій і наступного пробудження програма

організму ніби запускається заново («обнуляється»). І вже вона «пишеться»

під умови, в яких пробудилась рослина. Таким чином, введення в стан

спокою може бути однією з форм адаптації. Також введення в спокій має

позитивне організаційне значення: рослинний матеріал можна тривалий час

накопичувати і за потреби пробуджувати. Це зменшує пікові періоди в роботі.

Нами рослини павловнії вводились у стан спокою впродовж трьох

тижнів за поступового зниження вологості з 70-75% до 30-35% та

температури з 22-24 0С до 6-8 0С. Через два місяці такі рослини переносили в

приміщення з температурою 22-24 0С і зволожували. Для цього процесу

випробувано такі рослини за віком: три, п’ять тижнів і два місяці (табл. 7.19).

Таблиця 7.19 – Особливості входження і виходу із стану спокою рослин

павловнії залежно від віку

Вік рослин, діб Висота пагона,

мм

Частина пагона

що всохла, %

Пробудилось, %

21 57±5 92±7 42±4

35 93±4 41±4 87±5

60 196±9 6±1 93±5

Встановили, що за введення наймолодших у досліді рослини їх

надземна частина майже вся відмирала (рис. 7.22). Пробуджувались лише
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42 % рослин. У 35 денних рослин всихало менше половини висоти пагона

(41 %) і був значно вищий відсоток живих рослин після пробудження (рис.

7.23).

Рисунок 7.22 – Відновлення рослини павловнії ex vitro після зберігання

(варіант «21-денні рослини»)

У варіанті з двохмісячними рослинами тканини стебла виявились

визрівшими, тому в процесі входження в спокій стебло майже не всихало.

Серед них 93 % були живими після пробудження.
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Рисунок 7.23 – Пробудження рослини варіанту «35 діб»: вверху стан рослини

через тиждень після пробудження; внизу залишено по одній бруньці

Повноцінні «мікродерева» вдається отримати за введенння в стан

спокою регенерантів дорощених ex vitro (рис. 7.24). На основі адаптації із

ввденням в стан спокою ТОВ «НВЦ Ін Вітро Плант (Україна, м. Одеса)

зареєстрували власну торгову марку «MicroTrees», або «Мікродерева». За

інформацією розробників це «..продукція нового покоління, яка представляє
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собою нову окрему категорію посадкового матеріалу, що значно спрощує

етапи його дорощування, зберігання та контролю. В циклі виробництва

рослин відсутній контакт із навколишнім середовищем. Виробництво даної

категорії матеріалу відбувається без використання теплиць, однак продукція

повністю готова до вирощування в умовах навколишнього середовища [185]».

Рисунок 7.24 – «Мікродерева» павловнії які утворюються під час
спокою з рослин що проходили два місяці адаптацію

На ефективність адаптації впливає не лише загальний обєм ємностей

для субстрату для деяких культур і інші параметри. Наприклад, глибина. Так,

за висаджування рослин у маленькі касетні комірки об'ємом 0,1 л негативно

впливало на ризогенез, і як наслідок, їх ріст та приживлюваність. Рослини

формували невисоке тонке стебло, погано розвивалася листкова пластинка,



332

приживлюваність становила 64 %. Спостерігалося випадання (випирання)

рослин з комірок касети (таб. 7.20, рис. 7.25).

Рисунок 7.25 – Вплив форми та розмірів комірки касети, горщика на

морфометричні показники рослин павловнії

Таблиця 7.20 – Вплив форми та розмірів комірки касети, горщика на

приживлюваність та морфометричні показники рослин павловні

Показник Об'єм та форма

комірка

касети 0,1 л

горщик 0,5

л мілкий

горщик 0,5 л

глибокий

Приживлювансть, % 64 85 98

Висота рослин, мм 19 168 341

Розмір листкової пластинки, мм 26 45 78

Діаметр стебла у прикореневій
зоні, мм

0,8 2,7 4,6

За висаджування рослин павловнії у глибокі горщики формувалася

добре розвинена коренева система, приживлюваність рослин була найкраща -

98%. Рослини формували потовщене стебло з добре розвиненими

листковими пластинками. У мілких горщиках такого ж об'єму рослини

поступалися за морфометричними показниками, гірше приживалися. За

нашими спостереженнями, на відміну від попереднього варіанту (з
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глибокими горщиками) у рослин формувалася більша кількість укорочених

міжвузль (5 шт), швидше відбувалося здерев'яніння стебла та пробудження

пазушних бруньок.

7.3. Постасептина адаптація картоплі

Особливості регенерації рослин картоплі ex vitro з живців залежно

від субстрату та площі живлення. Технології оздоровлення та МКР

картоплі розроблені ще у 80-х роках минулого століття. Однак, на сьогодні

залишається актуальним питання зменшення затрат за прискореного

розмноження в умовах ex vitro, отримання дешевого і адаптованого до

звичайних умов садивного безвірусного матеріалу [104].

Для адаптації в умовах закритого ґрунту застосовується понад 20

субстратів та їх комбінацій. Кожен з них має як недоліки, так і переваги.

Зокрема, застосування звичайного ґрунту та торфу призводить до розвитку

сапрофітних грибів, які часто можуть мацерувати тканини живців. Пісок та

гранітний пил, маючи низьку вологоємкість, швидше втрачають воду, а отже,

існує ризик зневоднення живців, які не мають достатньо розвинутої

кореневої системи. Також ці субстрати дуже важкі, що зумовлює труднощі їх

транспортування та часто призводить до псування тепличних касет або інших

ємкостей. Недоліком перліту є його крихкість та утворення пилу в роботі з

ним. Новими і перспективними є синтетичні субстрати гідрогелі [214]. Тому,

нами порівняно застосування субстратів – їх вартості, ваги, впливу на

онтогенез і продуктивність регенерантів та підборі оптимальної площі

живлення. Дослідження проводили у два етапи:

Перший етап – порівняння субстратів для постасептичного

живцювання: 1) ґрунт (чорнозем); 2) верховий торф; 3) мох сфагнум; 4) пісок;

5) гранітний пил; 6) перліт; 7) гідрогель crystal soil – виробник Suri

International Trade co., limited, Китай; 8) гідрогель crystal water – виробник

Китай; 9) пластагар. Показники рН живильного розчину у всіх доводили до

6,0 з використанням КОН та фосфорної кислоти.
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Другий етап – визначення оптимальної площі живлення. Порівнювали

розвиток регенерантів за таких схем посадки на перлітовий субстрат: 1)

2,5х2,5см; 2) 5х5 см; 3) 7х7 см; 4) 10х10 см; 5) 12х12 см.

Технологічними показниками розсади in vitro є приживлюваність

регенерантів та їхні ознаки, які є цінні під час висадки розсади в поле, або

теплицю (табл. 7.21). Найбільша приживлюваність відмічена за висадки

живців на такі субстрати: мох сфагнум – 93,1 %; перліт – 96,9 %; обидва види

гідрогелю 92 і 97 % та мінеральна вата – 92, 0 %.

Кількість листків (кількість міжвузлів) є також важливою умовою

успішної постасептичної адаптації регенерантів, адже чим більш розвинутий

асиміляційний апарат, тим більше поступатиме поживних речовин для

будови нових органів, енергії на транспорт поживних речовин та протидії

стресовим факторам.

Візуально листки регенерантів відрізнялись за інтенсивністю

забарвлення. Найбільш інтенсивний зелений колір та великі за розмірами

листкові пластинки властиві рослинам ex vitro, що виросли на мінеральній

ваті та перліті. Виявлено дещо дрібніші листки у регенерантів, отриманих на

моху сфагнумі.

Ефективність постасептичної адаптації значною мірою залежить від

показників ризогенезу регенерантів. Виявлено, що найбільша кількість

коренів відмічена в регенерантів, вирощених на таких субстратах: мох

сфагнум – 6,7 шт.; перліт – 6,1 шт.; мінеральна вата – 6,0 шт. Найдовші

корені були у рослин, що виросли на перліті – 13,7 мм та мінеральній ваті –

11,4 мм.

Окрім розсади перспективним для потреб первинного насінництва є

отримання мінібульб, тому нами проаналізовано ефективність використання

різних субстратів для виробництва цього садивного матеріалу (табл. 7.22).

Найшвидше столоноутворення наставало на гідрогелях – 21 і 23 доби. Дещо

повільніше на пластагарі – 31 добу. Найдовший в досліді період від висадки



335

живців до утворення регенерантами столонів був у варіантах з

використанням ґрунту – 43 доби, перліту – 44 доби, мінеральної вати – 40 діб.

Таблиця 7.21. – Стан регенерантів картоплі залежно від субстратів на

20 добу культивування, сорт Подолянка

Субстрат Прижилось
живців, %

Висота
рослин, мм

Кількість
міжвузлів,

шт.

Кількість
коренів, шт.

Довжина
кореневої
системи, мм

ґрунт 67,3 127,7 4,7 2,7 7,8

торф 46,2 108,4 4,3 3,9 6,3

мох сфагнум 93,1 114,6 5,1 6,7 7,3

пісок 78,6 98,5 5,6 4,2 9,4

гранітний
пил

74,4 129,8 4,8 3,7 4,2

перліт 96,9 149,0 6,5 6,1 13,7

гідрогель
crystal soil

92,4 87,8 4,0 2,1 3,3

гідрогель
crystal water

96,2 124,2 4,2 2,7 4,6

пластагар 89,7 98,6 4,3 4,8 3,2

мінеральна
вата

92,0 117,6 6,3 6,0 11,4

НІР05 2,6 7,0 0,4 0,3 0,5

Період від живцювання до початку утворення регенерантами мінібульб

залежав від субстратів аналогічно періоду столоноутворення. Найшвидше

бульбоутворення розпочиналосяь на гідрогелях – 34 і 27 діб. Найдовший

період культивування (час від висадки живців до відмирання бадилля) був 92

доби на перліті, що на 20 і 23 доби більше ніж у варіанті з гідрогелями.

Тривалість періоду між живцюванням і відмиранням регенерантів є

важливим технологічним показником за вирощуваннія касетної розсади,

оскільки подовжується період, що дозволяє висаджувати розсаду у поле чи

теплицю або ж для отримання мінібульб.
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Таблиця 7.22 – Столоно- та бульбоутворення в регенерантів картоплі

залежно від субстратів, сорт Подолянка

Субстрат
Термін від висадки живців, діб

Утворилося бульб

на рослині

до
утворення
столонів

до
утворення
бульб

до відмирання
надземної
частини

шт. г.

ґрунт 43 56 87 1,6 0,7

торф 38 51 84 2,2 1,3

мох сфагнум 40 54 85 1,9 1,1

пісок 34 50 81 1,7 0,8

гранітний
пил

36 53 83 2,0 0,9

перліт 44 60 92 2,6 1,6

гідрогель
crystal soil

21 27 67 1,7 0,9

гідрогель
crystal water

23 34 72 1,9 1,0

пластагар 35 48 82 1,6 0,7

мінеральна
вата

40 49 79 2,3 1,4

НІР05 3 4 4 0,3 0,1

Найбільшу кількість мінібульб і найбільшу їх масу з однієї рослини

зібрано на верховому торфі – 2,2 шт. за маси бульб 1,3 г; на перліті 2,6 шт. і

1,6 г та мінеральній ваті – 2,3 шт. загальною масою 1,3 г.

Отже, за регенерацією пагона, ризогенезом та утворенням мінібульб

кращим субстратом для постасептичної адаптації рослин картоплі є перліт.

Площа живлення. Однією з причин пошуку оптимальних площ

живлення за постасептичної адаптації рослин картоплі ex vitro було бажання

отримати більшу кількість якісного матеріалу за якомога менших витратах

електроенергії. Тому, нами після визначення кращого субстрату досліджено

вплив площі живлення на перебіг процесів, які проходять під час переходу
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рослин з асептичних умов у нативні, зокрема і столоно- та бульбоутворення

(табл. 7.23).

Таблиця 7.23 – Вплив площі живлення на розвиток пагона картоплі при

постасептичному живцюванні, сорт Подолянка

Розміри

комірки

Площа

живлення,

см2

Висота

рослин,

мм

Кількість

міжвузль,

шт.

Кількість

коренів, шт.

Довжина

кореневої

системи, мм

2,5х2,5 см 6,25 398 4,3 3,6 49

5х5 см 25,0 463 4,9 4,7 95

7х7 см 49,0 509 5,2 5,4 143

8х8 см 64,0 563 5,6 6,7 176

10х10 см 100,0 692 6,0 7,1 179

11х11 см 121,0 729 6,2 7,9 201

12х12 см 144,0 876 6,3 8,3 203

НІР05 7,2 12,3 0,2 0,2 12

Серед варіантів найменша площа живлення була 6,25 см2 за розмірів

комірки 2,5х2,5 см і найбільша 144 см2 за розмірів комірки 12х12 см. Площа

живлення, а отже, і густота розміщення рослин впливали на прояв

біометричних показників. Так, за найменшої площі живлення в касетах

рослини мали найменшу висоту – 398 мм і найменшу у досліді кількість

міжвузлів у пагоні – 4,3 шт., порівняно з висотою рослин 876 мм і 6,3

міжвузлів на пагоні в рослин, що виросли на найбільших серед

досліджуваних площах живлення.

Площа живлення впливала також на особливості ризогенезу. Рослини

за площі живлення 6,25 см2 (2,5х2,5 см) мали довжину кореневої системи 49

мм та 3,6 шт. коренів. Зростання площі живлення до 100,0 см2 (10х10 см)

збільшувало кількість коренів до 7,1 шт. на рослину за довжини кореневої

системи 179 мм. Найбільш розвиненими були корені за вирощування рослин
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з площею живлення 144,0 см2 (12х12 см): кількість коренів – 8,3 шт., а

довжина кореневої системи – 203 мм.

Площа живлення – одним з факторів, що впливає на швидкість

розвитку. Обмеження життєвого простору прискорює розвиток і вповільнює

ріст [27]. Так, за найменшої площі живлення столони в рослин починали

утворюватись на 31 добу, а бульби – на 43-й. Рослини за максимальної в

досліді площі розташування – 144 см2 утворювали столони на 40 добудень

культивування, а бульби на 63 добу (табл. 7.24).

Таблиця 7.24 – Вплив площі живлення на столоно- та бульбоутворення

картоплі при постасептичному живцюванні, сорт Подолянка

Розміри комірки Початок утворення,
діб

Кількість

мінібульб на одній

рослині, шт.

Маса мінібульб

з однієї

рослини, г.столонів бульб

2,5х2,5 см 31 43 1,1 0,8

5х5 см 34 50 2,6 1,6

7х7 см 37 59 2,9 1,8

8х8 см 38 61 3,1 2,0

10х10 см 38 63 3,3 2,7

11х11 см 40 63 3,3 2,8

12х12 см 40 63 3,4 3,0

НІР05 3 4 0,2 0,3

Різні площі живлення обумовлювали неоднаковий ріст та розвиток

регенерантів, що вплинуло і на утворення мінібульб. Зростання життєвого

простору збільшувало як кількість, так і масу міні бульб (рис. 7.26).

Збільшення площі живлення з 25 см2 (100 %) до 49 см2 (140 %)

обумовлювало збільшення на 12,5 % маси і на 15,5 % кількості мінібульб. За

подвоєння площі живлення (200 %) кількість мінібульб зростала на 26,9 %, а
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маса мінібульб з одної рослини на 68,8 %. Отже, збільшення площі

живлення у два рази не обумовлювало зростання маси і кількості бульб вдвічі.

Рисунок 7.26. Площа живлення, кількість і маса мінібульб з однієї

рослини регенеранта (виражені у відсотках до сорту Подолянка)

Отже, серед порівнюваних субстратів за висадки живців in vitro в

умовах ex vitro найбільший вихід регенерантів (96,9 %) отримано в результаті

застосування перліту. Оптимальною площею живлення для отримання

мінібульб є площа в 25 см2.

7.4. Вплив субстрату на постасептичну адаптацію регенерантів in

vitro Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Отримані результати досліджень, які є продовженням наведених у

попередніх розділах, стосувались розробки технології МКР туї західної.

Досліджено вплив субстратів на адаптацію пробіркових рослин до відкритих

умов. Випробувано такі субстрати (табл. 7.25, рис. 7.27, 7.28): 1. перліт
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(контроль); 2. мох сфагнум; 3. гідрогель crystal water; 4. гідрогель crystal soil;

5. пластагар.

Таблиця 7.25 – Вплив субстрату на постасептичну адаптацію

регенерантів in vitro Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Субстрат Приріст, мм Кількість
новоутворених

бічних коренів, шт.

Колір лусок хвої

пагону кореня

Перліт
(контроль)

6,4±0,4 4±0,3 2±0,2 зелено-антоціанові

Мох
сфагнум

18±0,7 16±0,8 8±0,5 світло-зелені

Гідрогель
crystal soil

31±0,8 28±0,9 14±0,7 природні, темно-

зелені

Гідрогель
crystal water

3±0,3 1±0,2 1±0,2 антоціаново-зелені

Пластагар 3±04 1±0,3 1±0,2 антоціаново-зелені

Встановили неоднаковий розвиток регенерантів на згаданих субстратах

у постасептичних умовах. Як найкращий виділився варіант з використанням

блакитного гідрогелю crystal water. У регенерантів інтенсивно відбувалось

утворення нових і бічних коренів, які добре видно на рисунку. Вони мали

світло-коричневий колір.

Дещо поступався цьому варіанту застосуванням моху сфагнуму (рис.

7.29). Зокрема, регенеранти мали порівняно з гідрогелем коротші корені і

світло-зелену хвою. Типовий природний колір забарвлення лусок

регенерантів отриманий у перліті. Регенеранти в інших варіантах мали менші

прирости коренів та пагона і видозмінене забарвлення лусок хвої.
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Рисунок 7.27 – Постасептичне вирощування регенерантів на різних

субстратах: 1. перліт (контроль); 2. мох сфагнум; 3. гідрогель crystal water; 4.

гідрогель crystal soil; 5. пластагар

Рисунок 7.28 – Постасептичний розвиток регенерантів залежно від

субстрату: 1. Перліт (контроль). 2. Мох сфагнум. 3. Гідрогель crystal water. 4.

Гідрогель crystal soil 5. Пластагар
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Однак на цьому субстраті

утворювалось у середньому лише 2

бічних корені при 8 шт. коренів з

використанням моху і 14 шт. коренів

на блакитному гідрогелі.

Регенеранти, отримані на

зеленому гідрогелі (crystal soil) та

пластагарі мали ледь помітні прирости

пагона та коренів.

7.5. Введення регенерантів in vitro у стан спокою як шлях

постасептичної адаптації

МКР дозволяє прискорено розмножувати рослини майже усіх видів з

коефіцієнтом розмноження у рік як 1 до 1000 і більше [98]. Отриманий

біотехнологічний матеріал висаджують після in vitro в природні умови або

закритий ґрунт у вигляді розсади. Цей метод зручний і простий у

застосуванні. Однак, попри численні переваги йому властиві ряд недоліків, а

саме: неможливо проводити поступове (впродовж року) накопичення

матеріалу; сезонність та наявність пікових періодів; затрати на створення

мікроклімату; некомпактність та значне травмування під час

транспортування. Розсаді після висаджування необхідно певний період

приживання та акліматизації до умов in vivo. У цей час втрати рослин-

регенерантів можуть становити 50-100% [38, 62, 63].

Викладене пов’язано це з тим, що умови, які складаються за

асептичного гетеротрофного культивування – такі як: водний потенціал

поживних середовищ в десять разів нижчий ґрунтового, підвищена вологість,

інтенсивність транспірації близька до нуля [64] та інші призводять до втрати

продихами здатності закриватися [62]. За різкого переміщення рослин in vitro

в природні умови інтенсивність транспірації сягає дуже високого рівня що

Рисунок 7.29 – Розвиток регенеран-

тів на перліті (1) сфагнумі (2)
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може бути причиною втрати до 100 % розсади. [51]. Тобто, проблема

реадаптації регенерантів до природних умов залишається актуальною.

Водночас, природі відомі механізми входження рослин в стан спокою,

що дозволяє їм подолати несприятливі умови і почати життєвий цикл

рослини з початку у вигляді нового організму: насінини чи органу

вегетативного розмноження. Проростання насінини або бульби

розпочинається з першого етапу органогенезу і впродовж життєвого циклу в

рослин йде адаптація до умов навколишнього середовища. Як відомо, умови

визначають особливості формування органів й тканин ростучого організму, в

яких в свою чергу закладаються пристосування до цих умов [93]. Пошук

методів використання спокою рослинами-регенерантами, які дозволили б

покращити постасептичну адаптацію, був метою наступних досліджень.

У експерименті культивували in vitro два систематично віддалених

види рослин, що належать до різних класів квіткових рослин: картопля

(сорти Подолянка, Червона рута) та хоста (сорти Патріот, Паульс Глорі).

Живильне середовище за прописом Мурасіге й Скугом. Вибірка 30 рослин.

Постасептичне вирощування проводили на перлітовому субстраті в умовах

вологої камери. Подібні експерементальні дані отримані і з регенерантами

павловнії (див. підрозділ 7.3).

Встановили, що для отримання матеріалу, який вводився в спокій та

того, який безперервно культивувався необхідно не тільки різні умови

вирощування живців, але й неоднаковий час, неоднакові затрати

електроенергії та витратних матеріалів. Обидва методи прискореного

розмноження характеризується такою величиною як коефіцієнт розмноження.

Наприклад, з однієї пробіркової рослини картоплі в результаті живцювання

приблизно за 1 місяць можна отримати 5-7 регенерованих рослин, за два

місяці 30-40 рослин, за три місяці 150-200, за чотири місяці 450 –550 рослин

а за 10 місяців більше як півмільйона рослин. У випадку отримання

мікробульб цей показник буде приблизно в 4-5 раз менший за рахунок того,

що в процесі отримання мікробульб їх вихід in vitro на одну рослину
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становить залежно від сорту 1,3- 2,1 шт. [109]. За майже відсутньої

сезонності у виробництві коефіцієнт розмноження такого напряму корелює з

періодом культивування регенеранту (рис. 7.30).

Рисунок 7.30 – Тривалість періоду культивування регенерантів залежно

від методу прискореного розмноження, діб

Затрати часу на вирощування однієї рослини in vitro (розсади),

порівняно з мікробульбами були меншими і залежно від досліджуваних

сортів становили: у сорту Подолянка 23 доби, а сорту Червона рута 34 доби.

Значно довший період необхідний був для отримання мікробульб: у сорту

Подолянка 82 доби, а сорту Червона рута - 104 доби.

Після висаджування в закритий грунт розсади та мікробульб

встановлено відмінності в рості рослин картоплі (табл. 7.26). Розсада

висаджувалась у закритий ґрунт вже з сформованою, певною мірою,

надземною частиною, а для мікробульб необхідно було 18 діб для появи

перших сходів. У висаджених регенерантів виявлено різну кількість головних

стебел у кущі та неоднакова глибина закладання столонів. Насадженням,

сформованим розсадою, властиве одне стебло й неглибоке закладання
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столонів (1,5 см). У той же час кущі картоплі, які виросли із мікробульб,

мали два і більше стебел.

Таблиця 7.26 – Особливості онтогенезу різного за походженням

вихідного насіннєвого матеріалу картоплі в умовах закритого ґрунту

Тип
вихідного
насіннєвого
матеріалу

Кількість, шт. Глибина

закладання

столонів, см

Період
вегетації,

діб

Утворилось
мінібульб, гпагонів столонів

Сорт Подолянка

розсада 1,1 2,1 1,5 78 1,68

мікробульби 2,3 4,3 5,7 94 2,74

НІР05 0,1 0,3 0,2 3 0,08

Сорт Червона рута
розсада 1,3 2,8 2,3 104 1,93

мікробульби 2,9 5,3 6,3 122 3,06

НІР05 0,1 0,2 0,3 5 0,10

Розсада обох сортів, порівняно з мікробульбами, мала коротший період

вегетації. На нашу думку, це може бути обумовлено двома чинниками: 1)

вповільнення росту та прискорення розвитку рослин внаслідок дії стресових

факторів під час складної постасептичної реадаптації рослин після культури

in vitro; 2) пробіркові рослини висаджують у закритий ґрунт вже з

сформованим стеблом.

Менша кількість столонів у насіннєвому матеріалі з розсади також

пов’язана з можливими постасептичними пристосуваннями рослин. Так,

розсаді необхідний певний період приживання, під час якого знижується

тургор, що є сильним стресовим фактором [109, 247].

Як відомо, стрес стримує ріст, і, відповідно, гальмує утворення більшої

вегетативної маси, та скорочує період вегетації. Це, в свою чергу,

позначилось на продуктивності рослин. У обох сортів картоплі в закритому

ґрунті більше утворилося мінібульб у рослин, що виросли з мікробульб.
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Отже, введення цього виду рослин in vitro в спокій (утворення мікробульб)

покращує постасептичну адаптацію.

Іншим ботанічним видом, на якому досліджено вплив введення рослин

in vitro в стан спокою були регенеранти двох сортів хости. Порівнюючи два

види розсади (рис. 7.31): з коренями та без них і рослини, що були введені в

стан спокою (рис. 7.32) встановили відмінності in vitro в постасептичному

розвитку. Розсада, як рослини з кореневою системою, та без неї відрізнялась

ще за асептичного культивування (табл. 7.27).

Рисунок 7.31 – Морфогенез in vitro розсади хости залежно від умов

культивування

1 – рослини без коренів (надлишок цитокінів у середовищі); 2 –

рослини з коренями (надлишок ауксинів)
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Рисунок 7.32 – Введення рослин хости in vitro в стан спокою: 1 – до

спокою; 2 – після стану спокою: а – без видалення відмерлих листків; в –

після видалення відмерлих

Таблиця 7.27 – Вплив введення регенерантів in vitro в стан спокою на

постасептичний онтогенез розсади хости на 60 добу

Варіант розсади Прижилось,

%

Кількість
коренів,
шт.

Кількість
пагонів,
шт.

Маса
рослини, г

сорт Патріот
Не була в

спокої,

без кореня 43,57 5,3 1,9 0,5

з коренем 59,4 7,4 1,2 0,9

Пройшла стан спокою 91,6 6,9 6,1 3,6

НІР05 4,1 0,3 0,3 0,4

сорт Паульс Глорі
Не була в

спокої,

без кореня 37,8 6,2 1,7 0,6

з коренем 56,6 8,1 1,4 1,2

Пройшла стан спокою 87,2 7,6 5,2 3,9

НІР05 5,3 0,4 0,3 0,5

Так, за вирощування рослин без коренів на штучних живильних

середовищах збагачених цитокінінами (БАП, 2,5 мг/л) утворювались рослини

з 2-3 пагонами та великими листками, однак ризогенез був майже відсутній.

Лише в поодиноких рослин формувались 1-2 корені довжиною 5-10 мм.
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Розсада, що вирощувалась на середовищах збагачених ауксинами (ІМК, 4

мг/л), навпаки, мала інтенсивно розвинуту кореневу систему, але поступалася

за розвитком асиміляційного апарату. Менш розвинені асиміляційний апарат

(за розмірами листкових пластинок) та невелика коренева система (3-5

коренів довжиною 2-3 мм), але, порівняно з іншими варіантами, більша

кількість пагонів властиві матеріалу, який вийшов in vitro з стану спокою.

Морфологічні особливості, які були задані ще в асептичних умовах,

проявлялись ex vitro. Тобто, розсада із сформованою in vitro кореневою

системою мала і в закритому грунті найбільшу кількість коренів: 7,4 шт. на

рослину у сорту Патріот та 8,1 шт. у сорту Паульс Глорі.

Найбільша кількість пагонів як in vitro, так і ex vitro виявлена в рослин,

що вийшли із стану спокою. З більшою кількістю пагонів, рослини цього

варіанту за 60 діб культивування нарощували більшу масу. Хоча в перші

доби росту у них виявлені невеликі та згорнуті пластинки. Однак, з часом, ці

рослини обох сортів за розмірами і, відповідно, за масою переважали інші

варіанти в декілька разів. Зокрема, рослини вирощені з матеріалу, що не був

у стані спокою, мали у сорту Патріот масу 0,5 г (розсада без кореня) і 0,9 г

(розсада з коренем), проти 3,6 г,у тих, що пройшли стан спокою..

Поряд із морфогенезом пагонів та коренів головним показником

постасетичної адаптації є приживлюваність рослин. Якщо між розсадою і

мікробульбами в картоплі не відмічалось чіткої різниці в приживлені

асептичного матеріалу, а спостерігалась різниця за розвитком, то в хости

приживлюваність дуже відрізнялась за варіантами. Зокрема, в сорту Паульс

Глорі з розсади без кореня прижилося 37,8 % рослин, хоча приживлюваність

розсади з коренем була більшою - 56,6 і айбільший відсоток приживання

становив у варіанті з рослинами, які пройшли стан спокою – 87,2. Подібне

встановлене й у сорту Патріот.

Таким чином, у рослин картоплі та хости встановлено, що введення in

vitro регенерантів у спокій покращує їх постасептичне культування, тобто

відбувається постасептична адаптація.
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7.7. Постасептична адаптація представників роду Актинідія

Тканини асиміляційних органів рослин in vitro за гетеротрофного

живлення, контрольованої високої вологості, слабкого кореневого живлення

втрачають здатність до активного регулювання осмотичних явищ і, саме

головне, до автотрофного способу живлення. Тому, для формування нових

або адаптації існуючих фотоасимілюючих органів необхідний період

постасептичної адаптації. Проведено дослідження ефективності застосування

різних субстратів, укривних матеріалів та використання біологічного

плівкоутворювача.

Порівняння ефективності постасептичної адаптації регенерантів

актинідії in vitro на різних субстратах. Ряд показників субстратів

впливають на життєдіяльність кореневої системи рослини і організму, в

цілому (рис. 7.33). Це, зокрема їх вбирна, обмінна здатність, волого- та

повітроємкість. Тому, нами порівняно такі субстрати (за [23]) :

1 «Поліський універсальний»: виробник - ТзОВ "Агрохімпак", Україна,

Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Б.Хмельницького, 1.

Складається із низинного та перехідного торфів, кварцового піску, глини та

мінеральних добавок. Показник рН заявлений виробником як 5,5-6,5.

2. «Еко плюс універсальний»: виробник Eco plus, Україна, Рівненська

обл. Дубровицький район, с. Людинь, Виготовлений з суміш висоякісних

торфів різної міри розкладання з додаванням природних компонентів

(очищеного річкового піску), що структурують і мінеральних добавок. pH

5.5-6.5.

3. «Laflora KKS-1» Виробник SIA Laflora, Естонія. Виготовлений з

білого торфу дрібної структури обробленого рідким змочуваним агентом, що

підвищує гігроскопічність торфу та швидкість поглинання води. Рівень рН

нейтралізований до 5,9 ± 0,3.
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Рисунок 7.33 – Вплив субстрату на приживлюваність регенерантів роду

Актинідія

За порівняння кількості регенерантів, що прижилися на субстратах,

встановили, що субстрат «Поліський Універсальний» не придатний для

адаптації рослин ex vitro. Залежно від біологічних особливостей актинідій

приживлюваність становила від 31 до 57 відсотків. Особливо

несприйнятливим він виявися для A.chinensis – прижилось лише третина від

висаджених рослин (від 31 до 35%).

Задовільні результати, а саме приживлюваність від 77 до 85 %

забезпечував субстрат «Laflora KKS-1». Тому, для подальшого виробничого

застосування та досліджень у лабораторії було вирішено застосовувати саме

його.

Вплив способів підтримання вологості на адаптацію регенерантів.

В умовах контейнерів (пробірок, банок і т.п.) рослини in vitro

втрачають здатність контролювати свій водний баланс, в т.ч. і регулювати

роботу продихів [61]. Через це рослини ex vitro адаптують в умовах вологих

камер.
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Рисунок 7.34 – Адаптація рослин в мікропарниках

В дослідженях випробувано три варіанти таких «вологих камер» (табл.

7.28):

1. Установка в короб касет, полив двічі на добу. Укриття плівкою

(контроль).

2. Установка в короб касет, полив двічі на добу. Укриття

агроволокном.

3. Використавння «мікропарників» (рис. 7.34).

За порівняння різних варіантів вологих камер встановили, що

застосування «мікропарників» дозволило отримати найкраще приживання

матеріалу ex vitro. Так, зокрема в А.arguta сортів Оригінальна, Scarlet

septembr це становило 93- 98 %. Збільшувалась кількість рослин, що

прижились використанням плівки. Як в інших дослідах, на

приживлюваність значно впливали біологічні особливості видів. Найбільше

вижи ло рослин виду А.arguta, а найменше A. deliciosa.

Окрім підбору оптимального способу створення вологої камери нами

випробувана ефективність застосування як антитранспіранта біоприлипача

Ліпосам (рис. 7.35). Цей препарат покращує зволожування рослин, особливо

з восковою (гладенькою) поверхнею і не руйнує її структуру, а також
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захищає рослини в період вегетації від сонячних опіків, посухи, в’янення.

Виробник ТОВ "ТД "БТУ-Центр", Україна, Київська обл., с. Софієвська

Борщагівка, Києво-Святошинський р-н [101].

Таблиця 7.28 – Вплив способів створення вологих камер на

приживлюваність актинідії, % (станом на 30 добу культивування)

Варіант

вологої

камери

Ботанічний вид

А.arguta A.chinensis A. deliciosa

Сорт/ форма

О
ри
гі
на
ль
на

Sc
ar
le
t

se
pt
em

br

ж
.ф
ор
ма

№
1

ж
.ф
ор
ма

№
2

Чо
ло
ві
ча

фо
рм

а

H
ay
w
ar
d

A
tla
s

1 83 85 81 80 84 81 77

2 62 67 38 39 41 34 33

3 93 98 89 86 82 85 83

Рисунок 7.35 – Ефективність застосування прилиплювача Ліпосам

для покращення приживлюваності рослин актинідії ex vitro
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Застосування прилиплювача Ліпосам дозволило досягнути

абсолютного приживання двох сортів рослин актинідії виду аргута. У двох

інших ботанічних видах приживлюваність зросла з 82-89 до 93-98 %, залежно

від біологічних особливостей досліджуваних сортів/форм. За 1-1,5 місяці

адаптовані рослини були готові до реалізації споживачеві (рис. 7.36).

A. arguta A. chinensis

Рисунок 7.36 – Адаптовані саджанці, придатні для реалізації

Також встановлено ефективність живцювання ківі ex vitro (рис. 7.37).

Жицві за 2-3 постасептичного живцювання вкорінювалися потягом 20-25 діб.

Донори експлантів за цей час відростали і їх можна було використовувати

для висадки у відкритий грунт (або реалізацію споживачеві).
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1 живцювання ex vitro 3 живцювання ex vitro

Рисунок 7.37 – Вкорінені живці ківі сорту Ківі Карпат Стратона

Валентайн за постасептичного живцювання

7.8. Фотоавтотрофний метод МКР як одночасне розмноження і

постасептична адаптація

МКР все більше і більше знаходить комерційне застосування в

промисловому вирощуванні як декоративних, так сільськогосподарських

культур. Водночас, метод через міксотрофне з дуже високою часткою

гетеротрофного живлення рослин in vitro характеризується рядом недоліків,

що впливають на технологічність такого розмноження:

1. Високі затрати на органічні компоненти середовищ, в т.ч. гормони,

агар, сахароза.

2. Фізіологічні проблеми рослинних об’єктів, пов’язані із змінами на

етапах переходів in situ – in vitro – ex vitro – in situ. Зокрема, через проблем,

пов’язані з постасептичною адаптацією регенерантів in vitro, втрати рослин

можуть становити 70 і більше відсотків.

3. Необхідний тривалий час на утворення повноцінної кореневої

системи та фотоасимілюючих органів.

Тому, поряд із гетеротрофними методами МКР в останні десятиліття

все ширше застосовують фотоавтотрофний метод МКР (далі ФАМКР). З
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однієї сторони це удосконалене зелене живцювання, а з іншої застосовуються

нові підходи, зокрема інтенсифікація фотосинтезу in vitro.

Вплив розмірів фотоасимілюючих органів на укорінення

регенерантів фундука за ФАМКР. Оскільки фотоавтотрофний метод

передбачає розмноження без застосування екзогенних вуглеводнів то дуже

важливим є формування нових та збереження донорних листків, як основних

фотоасимілюючих площ під час живцювання. Нами в процесі застосування

методу ФАМКР для фундука встановлено вплив розмірів листка на

інтенсивність коренеутворення (табл. 7.29, рис. 7.38).

Рисунок 7.38 – Вплив розмірів листка на інтенсивність коренеутворення

фундука під час ФАМКР, сорт Трапезунд

Згідно отриманих даних технологічно придатними є живці з цілим

листком. У таких регенерантів в три рази швидше (в середньому у варіанті

на 18 добу) утворювалось коріння, ніж у живців, що мали 1/3 листка. У цих

рослин на 21-23 добу розпочиналось формування коренів другого порядку.
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Таблиця 7.29 – Вплив розмірів листка на інтенсивність коренеутворення

фундука під час ФАМКР, сорт Трапезунд

Розмір листкової

пластинки

Початок

коренеутворення, діб

Довжина коренів на 30

добу культивування, мм

Ціла 18±2 29±5

1/2 29±4 3±2

1/3 56±5 -

Через місяць в цьому варіанті приріст пагона становив 21-39 мм з в

середньою кількістю новоутворених міжвузлів 2,3 шт. Отже, за відсутності

екзогенних вуглеводнів ризогенез живців фундука пов'язаний з розмірами

листків.

Вплив екзогенних фітогормонів на розвиток регенерантів ожини

(Rubus fruticosus L.) та заходи зниження їх контамінування в

постасептичній культурі. МКР дозволяє культивувати в промислових

масштабах безвірусні, генетично однорідні рослини, проте, після

переведення регенерантів в умови ex vitro, їх кількість може зменшуватись у

десятки разів. Таке значне зниження приживлення рослин-регенерантів

пов’язане, насамперед, з їх неспроможністю швидко адаптуватися до зміни

умов культивування. У факторостатичних умовах культури in vitro

формується міксотрофний, із переважаючим гетеротрофним, тип живлення,

тоді, як в умовах ex vitro живлення рослини відбувається за автотрофним

типом. Перенесення рослин в умови ex vitro зумовлює виникнення в

регенерантів стресу, зокрема, через пригнічення фотосинтетичної активності

тканин в умовах in vitro [261]. Стресовий вплив умов культивування в

постасептичній культурі спричиняє зміни в фітогормональному балансі

рослин [98, 121]. Крім того, вплив стресу призводить до зниження захисних

резервів рослин, тому вони активно заселяються як сапрофітною, так і

патогенною мікрофлорою. Таким чином, за адаптації регенерантів до умов

ex vitro необхідні додаткові заходи, які б підвищували їх здатність до
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виживання. Тому, нами досліджено вплив екзогенних фітогормонів,

положення живців і вік регенерантів на ефективність постасептичної

адаптації та розмноження регенерантів ожини (Rubus fruticosus L.), а також

відпрацювання заходів зниження контамінації рослин в умовах ex vitro.

Регенеранти in vitro ожини Rubus fruticosus, L. сорту Reuben

культивували на живильному середовищі за прописом Мурасіге-Скуга з

модифікаціями згідно варіантів досліду. Базовим був варіант з умістом

мінеральної частини живильного середовища – 100% за прописом. У склад

середовища входили фітогормони: аденіну – 0,25мг/л; БАП – 0,5 мг/л та ІМК

0,1 мг/л. Модифіковане живильне середовище містило мінеральну частину –

50% за прописом, вміст фітогормонів становив: аденіну – 0,016 мг/л; БАП –

0,032 мг/л; ІМК – 1,5 мг/л.

Враховували морфометричні показники розвитку рослин, а також

відмічали вплив тривалості культивування регенерантів в умовах in vitro та

походження регенерантів з різних зон стебла материнських рослин на

подальше приживання в умовах ex vitro. Відомо, що індукування ризогенезу

відбувається за збалансуваного вмісту фітогормонів у живильному

середовищі за переважання ауксинів над цитокінінами у відповідності з

правилом Скуга-Міллера (Мацкевич В.В. та ін., 2010). На базовому

середовищі для розмноження з переважанням цитокінінів лише незначна

кількість регенерантів – 6-10% прижились за постасептичних умов (табл.

7.30).

Також збільшувалась довжина та кількість коренів, що свідчило про

позитивний вплив на розвиток кореневої системи підвищеного вмісту

ауксину за умов in vitro. Загалом, регенеранти, які культивувались в умовах

in vitro на модифікованому середовищі, при перенесені їх у постасептичні

умови адаптувалися набагато краще. Приживання рослин підвищувалось на

81-89%, порівнянні із базовим варіантом.
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Таблиця 7.30 – Індукція ризогенезу у регенерантів in vitro ожини в

постасептичних умовах

Варіанти Довжина

коренів,

мм

Кількість

коренів,

шт.

Висота

рослини,

мм

Кількість

пагонів в

конгло-

мераті, шт.

Приживання

в умовах

ex vitro, %.

Базове живильне
середовище

3±2 2±2 129±7 4,7±0,3 6±4

Модифіковане
живильне
середовище

17±4 6±2 86±7 1,5±0,2 91±8

Крім того, встановлено, що на приживання рослин у постасептичних

умовах впливав вік регенерантів. Так, з 15-денних рослин приживались 86-

91 %, тоді як у регенерантів, які культивували в умовах in vitro 30 діб

приживання в умовах ex vitro становило 91-99 %. Подальше підвищення віку

регенерантів, перенесених в постасептичні умови, знижувало їх приживання.

Так, у 45-денних регенерантів воно становило 88-94%, у 60-денних – 84-

90 %, а з регенерантів, які культивували в умовах in vitro 90 діб, прижилось

63-74 %.

Для дослідження регенераційної здатності рослин ожини за

постасептичного живцювання вивчали дію чинників: 1) екзогениих

фітогормонів та 2) положення живця на материнській рослині. Останній

чинник може бути досить важливим для успішного вегетативного

розмноження ожини, оскільки відомо, що проксимальні до верхівки ділянки

стебла мають вищу проліферативну активність, ніж дистальні [261].

У постасептичних умовах проводили живцювання на перлітовий

субстрат регенерантів, адаптованих до цих умов, та проаналізували вплив

застосування трьох екзогенних синтетичних фітогормонів різних класів на

особливості морфогенезу живців ex vitro. Використовували гіберелін

(гіберелінова кислота А3), у концентрації 1 мг/л, ІМК – 2,5 мг/л і БАП – 0,6



359

мг/л. Також використовували комбінації цих фітогормонів: гіберелін (1

мг/л)+ІМК(2,5 мг/л) та БАП (0,6 мг/л)+ІМК(2,5 мг/л). Контроль – живильне

середовище без фітогормонів. Живці походили з медіальної частини

регенерантів, оскільки існує градієнт ендогенних фітогормонів уздовж

пагона рослини [121].

В умовах ex vitro рослини культивували за температури 24 ± 2 С0 в

ємностях з регулюванням вологості та газового складу повітря. Для цього в

спеціальному баку готували необхідну суміш з повітря, води та вуглекислого

газу, яку подавали в ємності [292]. Склад мікрофлори, яка заселяла

регенеранти в умовах ex vitro, встановлювали за допомогою

стереомікроскопа за збільшення 1х40 згідно таксономії В. И. Билай В.И. та ін.

[159]. Для запобігання бактеріального контамінування в живильний розчин

додавали 1,5 мг/л AgNO3. Умови застосування фунгіцидів приведені у

таблиці 7.31. Облікова кількість рослин 240 шт., повторність досліду

чотирьохкратна.

Встановлено, що в контрольному варіанті без застосування екзогенних

фітогормонів коренеутворення в живців розпочиналося на 27 добу

культивування, тоді як у варіанті з ІМК – вже на 14 добу (табл. 7.32).

Використання ГК у комбінації з ауксином, а також БАП у комбінації з ІМК

та самостійно також подовжувало період коренеутворення.

Найкращий розвиток кореневої системи відмічено у варіанті із

застосуванням ІМК, оскільки на 45 добу культивування рослин у цьому

варіанті за довжиною коренів перевищували контрольні в 2 рази. Більшою в

1,8 раз в розрахунку на один регенерант була і кількість коренів, які

утворились.

Наявність екзогенного гібереліну у живильному розчині зумовлювала

витягування новоутворених пагонів та зменшення їх товщини. Листки

рослин у даному варіанті були дрібними, трійчастими, що свідчило про

втрату ювенільності. Наступні живцювання таких пагонів призводили до

загибелі близько 80% живців під час регенерації.



360

Таблиця 7.31 – Схема та умови застосування препаратів у досліді

Варіанти Препарат Умови застосування
1 контроль -
2 Фундазол

0,5 г/л
Додавання в живильний розчин та обприскування
рослин через три доби впродовж культивування

3 Топсін М
0,5 г/л

Обприскування рослин через три доби впродовж
культивування

4 Топсін М
0,75 г/л

Обприскування рослин упродовж культивування
через п’ять діб

5 Превікур
Енерджі
0,375 г/л

Обприскування рослин упродовж культивування
через дві доби

6 Превікур
Енерджі
0,75 г/л

Обприскування рослин упродовж культивування
через три доби

7 Превікур
Енерджі
1,5 г/л

Обприскування рослин упродовж культивування
через п’ять діб

Таблиця 7.32 – Вплив фітогормонів на особливості постасептичного

розмноження живців ожини ex vitro на 45 добу культивування

Варіанти Початок, діб Розвиток кореневої
системи

Форми
листків

Довжина
листкової
пластинки,

мм

ризо-
генезу

розвитку
пагонів з
бруньок довжи-

на, мм
кількість

коренів, шт.
Контроль, без
фітогормонів

27±4 12±1 19±4 4±1 прості
ювеніль-

ні

5-8

ГК 43±6 7±4 5±3 2±1 трійчасті 3-5

ГК+ІМК 38±6 9±5 9±3 5±2 трійчасті 4-6

ІМК 14±3 12±4 38±6 7±3 прості
ювеніль-

ні

15-20

БАП 47±7 9±3 - - 7-9

БАП+ІМК 31±4 11±3 7±4 9±3 10-14

Водночас, у варіанті з використанням БАП часто спостерігали

утворення 2-4 мікропагонів (рис. 7.39), які за посадки на середовище з ІМК

(2,5 мг/л) добре укорінювались.
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Рисунок 7.39 – Укорінений живець ожини, вирощений фотоавтрофним

методом МКР на живильному розчині з додаванням БАП та ІМК

У варіанті з додаванням ІМК рослини мали найбільш розвинену

кореневу систему, що, очевидно, забезпечувало оптимальний

фітогормональний баланс. Це в свою чергу обумовило кращий розвиток

листкових пластинок.

За повторного живцювання укорінених живців рослин ожини в умовах

ex vitro (2 пасаж) встановлено значну відмінність у темпах регенерації між

живцями, що походили з різних частин пагона материнської рослини, тобто

апікальні або медіальні живці (рис. 7.40, табл. 7.33).

З апікальних живців регенерувались значно більші рослини. Додавання

ІМК в живильний розчин покращувало процес утворення рослин як з

апікальних, так і з медіальних живців. Найбільші регенеранти отримані у

варіанті з апікальними живцями та додаванням ІМК. Середня маса рослини

на 30 добу культивування в цьому варіанті в 2 рази перевищувала рослини з

відповідного варіанту за відсутності ауксину, та в 5,3 рази – рослини з

варіанту з медіальними живцями і використанням екзогенного ауксину.
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Рисунок 7.40 – Вплив походження живців та вмісту ІМК в живильному

розчині на розвиток рослин:

1 – апікальний живець, ІМК; 2 - апікальний живець, без ІМК;
3 – медіальний живець, ІМК; 2 - медіальний живець, без ІМК.

Таблиця 7.33 – Вплив типу експлантів на регенерацію рослин ожини ex

vitro за повторного субкультивування станом на 30 день культивування

Тип живця Наявність

ІМК у

живильному

середовищі

Приживання

рослин, %

Розвиток кореневої

системи

Маса

рослини, г

довжина,

мм

кількість
коренів,
шт.

апікальний + 96±3 68±7 10±2 11,73±3,12

апікальний - 92±4 53±5 6±2 5,76±0,67

медіальний + 71±10 31±6 4±2 2,22±0,34

медіальний - 9±6 5±3 1±1 0,94±0,18

Лише незначна кількість медіальних живців у варіанті без екзогенного

ауксину приживалась в касетах, а за додавання в живильний розчин ІМК

приживання зросло до 71 %. З апікальних живців прижилось 92 та 96 %

регенерантів, відповідно, у варіантах без ІМК та за наявності в розчині цього

ауксину. Таким чином, приживання та розвиток рослин ожини з живців
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регенерантів за умов постасептичної адаптації контролюється ауксином, що

необхідно враховувати за МКР цієї культури.

Аналізуючи склад мікрофлори, яка заселяла регенеранти в умовах ex

vitro, встановили, що контамінанти були переважно цвілеві гриби, зокрема

представники роду Aspergillus.

Деконтамінуюча активність фунгіцидів стосовно згаданих

мікроорганізмів залежала від вологості повітря, препарату та способу його

використання (варіанти досліду викладені в таблиці 7.31). Відмічено, що в

контролі без застосування фунгіцидів ураження рослин з подальшою їх

загибеллю становило 86 % за низької вологості повітря, а в умовах високої

вологості повітря гинули всі рослини (табл. 7.34). У варіанті із застосуванням

контактного фунгіциду фундазолу втрати рослин за обох рівнів вологості

повітря були близькими до контролю.

Таблиця 7.34 – Ефективність застосування фунгіцидів за

постасептичного вирощування рослин ожини in vitro на 30 добу

культивування

Варіанти Інфікування рослин, % Висота рослин, мм

70 %
вологості
повітря

100 %
вологості
повітря

70 %
вологості
повітря

100 %
вологості
повітря

1 86±4 100 47±3 -

2 82±4 100 48±4 -

3 69±5 95±5 36±3 9±4

4 51±5 93±6 34±2 9±3

5 36±8 57±10 51±6 26±5

6 7±3 21±9 57±6 31±5

7 2±1 11±4 59±5 33±6

Застосування фунгіциду Топсін М, порівняно з контролем, залежно від

способу застосування зменшувало кількість уражених рослин на 17-24 %. За
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100 % вологості у варіанті із вказаними фунгіцидом живими залишились 5-

7 %. У цих варіантах відмічено пригнічення росту рослин, зокрема менші

біометричні розміри пагона.

Також в усіх варіантах пригнічувався ріст за 100 % вологості повітря.

Припускаємо, що це пов’язано з активуванням метаболічних процесів

властивих анаеробному диханню рослин.

Найбільш ефективним виявилось застосування препарату Превікур

Енерджі у дозі 1,5 г/л за обприскування упродовж культивування через п’ять

діб, оскільки в цьому варіанті приживання регенерантів становило майже

98% за низької вологості повітря, та 79-85% – за високої вологості повітря.

Отже, стосовно досліджень постасептичного культивування ожини

можна зробити наступні висновки:

1. Підвищення вмісту ауксину у живильному середовищі до 1,5 мг/л та

культивування в умовах in vitro не більше 30 діб збільшувало приживлення

регенерантів ожини в постасептичній культурі до 91-99 %.

2. У приживленні та розвитку рослин-регенерантів ожини з живців за

умов постасептичної адаптації провідну роль відіграє ауксин, оскільки

найвище розмноження та розвиток регенерантів одержані за використання

екзогенної ІМК. Це необхідно враховувати в процесі планування МКР цієї

культури.

3. Встановлено, що в постасептичній культурі контамінування рослин

відбувалось за переважної участі грибів роду Aspergillus. Заходи захисту

регенерантів ожини від них повинні включати застосування препарату

Превікур Енерджі в дозі 1,5 г/л, а також заходи, що сприяють зниженню

вологоті повітря. Останнє покращує розвиток рослин та знижує їх

контамінування.

Вплив інтенсивності освітлення та вмісту С02 в повітрі на

ефективність ФАМКР ожини. Формування коренів, як і всіх органів

регенеранта, залежить від інтенсивності утворення та перетворення

пластичних речовин. За відсутності екзогенної сахарози кількість первинної
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органічної речовини в свою чергу пов’язана з інтенсивністю фотосинтезу.

Основою фотосинтезу виступають світло та вуглекислий газ. Одним з

показників, що свідчить про фотосинтетичну активність і успішність

постасептичної адаптації та розмноження, є накопичення маси рослин. На

цей процес впливають фактори, що стимулюють утворення пластичних

речовин за участю фотосинтезу: світло, як носій енергії, та вміст

вуглекислого газу, як вихідної сполуки для синтезу органічних речовин (рис.

7.41).

Рисунок 7.41 – Вплив освітлення та вуглецевого живлення на масу

рослин із живців ex vitro на 30 добу культивування

Встановили, що збільшення інтенсивності освітлення з 2,2 kLux до 11,0

kLux за звичайному вмісті в повітрі СО2 (450 ррм) збільшувало масу рослин з

12,83 г до 15,19 тобто на 18%. За чотирикратного збільшення вмісту СО2

маса рослин зростала до 22,17 г, тобто на 72 %.

Крім збільшення розмірів у варіанті з максимальним у досліді

забезпеченням вуглекислим газом та інтенсивному освітленні рослин

регенеранти були придатними до повторного живцювання вже на 15-18 добу,
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тоді як за мінімального в досліді освітлення і мінімального вмісту СО2 таке

відбувалось через 1-1,5 місяці. Таким чином інтенсифікація процесу

фотоасиміляції під час ФАМКР дозволяє отримувати кращі регенеранти та за

коротший час.

Отже, відмічено синергічна взаємодія в процесі ФАМКР двох факторів

за впливом на фотосинтез: збільшення інтенсивності освітлення до 11000 Lux

та збільшення концентрації вуглекислого газу з 450 до 1800 ppm.

Висновки до розділу 7

Основними проблемами, які досліджувались за удосконалення

постасептичної адаптації, як завершального етапу МКР, було: 1)

стимулювання ризогенезу ще в асептичних умовах; 2) підбір субстратів, 3)

«перезапуск детермінант» під час введення регенерантів в стан спокою; 4)

захист від контамінуючої мікрофлори; 5) розробка прийомів

фотоавтотрофного мікроклонального розмноження як одночасного

розмноження та адаптації.

1. У модельних дослідах з інтенсифікації фотосинтезу встановлено, що

коренеутворення залежить від площі фотоасимілюючих органів та факторів

прискорення фотосинтезу: інтенсивності освітлення і вмісту в повітрі СО2. За

відсутності екзогенних вуглеводнів ризогенез живців фундука пов'язаний з

розміром фотосинтезуючих органів (листків). Відмічено синергічна взаємодія

за впливом на фотосинтез за фотоавтотрофного МКР двох факторів:

збільшення інтенсивності освітлення до 11000 Lux та збільшення

концентрації вуглекислого газу з 450 до 1800 ppm.

2. На прикладі рослин хости ex vitro встановлено, що для

стимулювання коренеутворення ефективними виявились наступні

технологічні прийоми: індукція ризогенезу у рослин-донорів, або експлантів

шляхом вирощування їх на довгому світловому дні (16 годин); зміна

цитокінін-ауксинового індексу у напрямі переважання ауксинів шляхом

введення в штучне живильне середовище синтетичних ауксинів, зокрема, для
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хости від 1 до 4 мг/л ІМК; вирощування регенерантів на збіднених

середовищах MS1/2; додавання активованого або деревного вугілля.

3. Доведений позитивний вплив довгого фотоперіоду (8 годин, проти 16)

на ризогенез у рослин-донорів та експлантів хости. У двох сортів: Патріот і

Паульс Глорі в останньому варіанті початок коренеутворення наступав на 7,1

та 5,8 доби раніше, довжина коренів була більша на 4,6 і 5,2 мм, а кількість

коренів зросла у 2,5 і 4,6 рази, відповідно. За довшого фотоперіоду у

регенерантів хости скорочувався строк до початку коренеутворення,

відповідно, на 8,2 і 7,1 доби, збільшувалась довжина кореневої системи на

5,4 і 12,6 мм, та кількість коренів у 1,9 і 1,6 рази.

4. Встановлено, що заміна в середовищі для регенерації хости ІОК (в

межах 1-5 мг/л) на ІМК (1-5 мг/л) прискорила коренеутворення в крайніх

варіантів сорту Патріот у 2,1-3,1 рази, а Паульс Глорі – 1,6-2,3. Із зростанням

концентрації ІМК збільшувалась довжина коренів за оптимальної у варіанті з

концентрацією 4 мг/л, а також кількість коренів з найвищим проявом

показника за концентрації 2 мг/л. За повної мінеральної основи, порівняно з

половинною, використання ІМК (1 і 3 мг/л) у обох сортів значно скорочувало

початок коренеутворення (в межах 2,3-3,6 рази) з оптимумом у варіанті 3

мг/л. Це ж стосувалось довжини коренів, проте кількість їх виявилась

більшою за концентрації 1 мг/л.

5. Не виявлено істотної різниці за початком коренеутворення у сорту

хости Патріот внаслідок заміни активованого вугілля (1,5 г/л) на деревне

(2,5 г/л), проте між варіантами концентрації ІМК: 1 і 3 мг/л на згаданому

фоні різниця в прояві показника виявилась істотною. Заміна активованого

вугілля на деревне позитивно вплинула на збільшення довжини коренів у

сорту Патріот з 14,3 до 37,3 мм, а в сорту Паульс Глорі, відповідно, з 7,7 до

38,9 мм, що не спостерігалось стосовно кількості коренів, коли різниця між

варіантами, залежно від концентрації ІМК, виявилась неістотною. За

використання для замочування регенерантів хости 2,4Д результати
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виявились гіршими, ніж з ІМК. Оптимальним для замочування живців

малини виявилось використання концентрації ІМК 1,0 і 1,5 мг/л.

6. Доведено, що лише концентрація ІОК 0,1 мг/л неістотно

збільшувала довжину коренів експлантів павловнії та їх кількість. Навпаки,

використання в середовищі ІМК в межах 0,1-2,5 мг/л значно підвищувало

прояв показників, відповідно, до 2,9 і 3,5 рази. Серед чотирьох середовищ

оптимальним для ризогенезу виявилось використання за прописом Куаріна і

Лепувра, що, порівняно з Мурасіге і Скуга дозволило збільшити довжину

коріння на 6,9 %, а їх кількість на 46 %. Використання в середовищі

активованого вугілля в концентраціях 0,5-2,5 г/л прискорило початок

коренеутворення на 5 діб, збільшило кількість коренів на 2,5 шт. (за 2,5 г/л),

а їх довжину – на 26 мм (за 2,0 г/л). Використання активованого вугілля в

кількості 3,0 г/л знизило прояв усіх показників.

7. Кращими для приживлення павловнії виявились 20-денні

регенеранти, а з точки зору висоти рослин – 30-денні. Оптимальною

глибиною посадки рослин у вологій камері була 2-3 мм. Доведена

доцільність живцювань ex vitro, яке слід проводити за першого-третього

розмноження. Для кращого розвитку рослин ex vitro мати в живильну

розчині 2500 мг/л NH4NO3, 2200 – KNO3, 1940 – KH2PO4 і 1540 – MgSO4 x

7H2O. За підживлення KH2PO4 + MgSO4 x 7H2O висота рослин збільшилась у

2,7 рази, кількість міжвузлів – 1,2, кількість коренів – 1,2, довжина кореневої

системи – 1,4. Використовувати FeSO4х7H2O 27,8 мг/л та Na2ЕДТАх2H2O

37,3 мг/л. Для успішної постасептичної адаптації доцільно вводити рослини

павловнії в період спокою, що досягалось зниженням вологості з 70-75 % до

30-35 і температури з 22-24 0 С до 6-8 впродовж 60 діб. За таких умов

пробудилось 93 % рослин, проти 42 за віку 21 добу. Ювенілізація рослин in

vitro передається впродовж 2-3 поколінь після постасептичного живцювання.

8. Доведено, що для приживлення живців під час постасептичної

адаптації регенерантів сорту картоплі Подолянка кращими субстратами були

мох сфагнум, гідрогелі, перліт, мінеральна вата, а з точки зору росту та
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розвитку рослин два останні. Найкоротший період для столоно- і

бульбоутворення, відмирання надземної частини виявився за вирощування

рослин на гідрогелях: crystal soil та crystal water, а за кількістю і масою

бульб – перліт. Для розвитку пагона, бульбоутворення кращою площею

живлення була 12 х 12 см. Для постасептичної адаптації туї західної за:

приростом пагону та кореня, кількістю бічних коренів, кольором лусок

кращим субстратом виявився гідро гель crystal soil.

9. Виявлено особливості онтогенезу сортів картоплі залежно від типу

вихідного матеріалу для ex vitro. За кількістю пагонів та столонів, глибиною

закладання столонів, утворенням мінібульб перевагу мало використання

мікробульб, порівняно з розсадою. У обох сортів хости краще приживлення

(у 2,1-2,3 рази), ріст і розвиток рослин відбувались у матеріалу, який

пройшов стан спокою. З метою захисту розсади хости оптимальним

виявилось замочування рослин у Превікур Енерджі 840 SL. Доведено, що

для постасептичної адаптації актинідії кращим субстратом був Laflora KKS-1,

а серед зовнішніх умов – застосування мікропарників. Позитивні результати

отримані за використання антитранспіранта прилиплювача Ліпосам.

10. Виявлено, що використання цілої листкової пластинки у розсади

фундука, порівняно з половиною, або третиною пришвидшує

коренеутворення в 1,6 і 3,1 рази, відповідно, та довжину коріння в 9,7 раз. У

ожини, використання модифікованого живильного середовища: мінеральна

основа Мурасіге і Скуга – 50 %, аденіну – 0,016 мг/л, БАП – 0,032 та ІМК –

1,5 сприяло в умовах ex vitro збільшенню довжини коренів у 5,7 рази, їх

кількості – 3, приживлення – 15,2, хоча рослини мали меншу висоту на 33 % і

кількість пагонів у конгломераті на 32 %. За повторного культивування ex

vitro позитивний вплив на приживлення рослин (у 1,4 рази), довжину

кореневої системи (2,2), кількість коренів (2,5), масу рослин (5,3) мав

апікальний тип живця, порівняно з медіальним. За використання ІМК серед

апікальних живців згадані показники зросли на 4 %, у 1,3; 1,7 та 2,1 рази.

Мінімальне інфікування рослин відбувалось за вологості 70 %, порівняно з
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100 %, а з хімічних препаратів використання Превікур Енерджі 0,75, або 1,5

г/л з періодичністю обприскування, відповідно, три і п’ять діб.

За матеріалами досліджень розділу 7 опубліковано 30 наукових праць

[65, 103, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 124, 125, 127, 132, 133, 139, 143, 145, 147,

182, 185, 187, 188, 210, 216, 233, 234, 260, 274, 275, 276, 305].
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РОЗДІЛ 8

ПРОТОКОЛИ УДОСКОНАЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МКР ТА

ПОСТАСЕПТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

Вирощування ізольованих рослинних експлантів потребує чіткого

дотримання технологічних прийомів. Всі вони за послідовністю виконання

ділять на чотири групи:

I. Добір материнських рослин, деконтамінація експлантів і
первинне культивування

II. Розмноження in vitro

III. Укорінення in vitro/ex vitro

VI. Постасептична адаптація.

Нами пропонуються для практичного використання протоколи МКР

наступних культур: хоста, туя західна, агапантус, картопля, малина, ожина,

актинідія, павловнія.

8.1. Хоста

I. Добір рослин донорів експлантів. Найкращий період для ізоляції

експлантів – це поява перших скручених в трубку листків в кущах, що

вийшли із стану спокою. За візуальними ознаками, а за потреби

інструментальним аналізом, відбирають кущі вільні від вірусних хвороб.

Відмивають їх від субстрату та ізолюють бруньки.

Для стерилізації застосовують свіжий розчин гіпохлориту натрію (15-

30 діб після розфасування на підприємстві) і дистильовану автоклавовану

воду у співвідношенні один до трьох. До отриманого розчину додають

перманганат калію. Експозиція обробки експлантів становить 20 хвилин.

Потім стерильний рослинний матеріал двічі-тричі промивають в

автоклавованому дистиляті до зникнення слідів забарвлення

деконтамінуючого розчину. Після стерилізації та промивання експланти

переносять в стерильні чашки Петрі. Видаляють відмерлі або з слідами опіків
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тканини, бруньки висаджують на поживне модифіковане середовище за

Мурасіге й Скугом з додаванням 0,5 мг/л ІМК та 2,5 мг/л БАП (табл. 8.1).

Таблиця 8.1 – Живильне середовище для розмноження та вкорінення

хости

Компонент Кількість мг/л Компонент Кількість мг/л

розмн.* укор.** розмнож. укор.

NH4NO3 1250 1250 Na2ЕДТАх2H2O 37,3 37,3
KNO3 1100 1100 Тіамін-НСl 0,1 0,1
Cа(NO3)2 4H2O 440 440 Піридоксин-НСl 0,5 0,5
MgSO4х7H2O 770 770 Вітамін С 1,6 1,6
KH2PO4 970 970 Нікотинова

кислота
1,0 1,0

H3BO3 6,2 6,2 Мезоінозит 100 100

MnSO4хH2O 22,3 22,3 Гліцин 0,5 0,5

CoCl2х6H2O 0,025 0,025 Індолілмасляна
кислота

0,5 4,0

CuSO4хH2O 0,025 0,025 Бензиламінопур
ин

2,5 0,5

ZnSO4х7H2O 8,6 8,6 Сахароза 30000 10000

Na2MoO4х2H2
O

0,25 0,25 Агар 7000 7000

KJ 0,83 0,83 Активоване

вугілля

- 4000
FeSO4х7H2O 27,8 27,8

Примітка: *скороченню розмн. відповідає розмноження; ** скороченю

укор. відповідає укорінення.

У випадку появи ознак ендофітного контамінування експланти

повторно обробляють розчином гіпохлориту натрію та перманганату калію.

У живильні середовища, залежно від походження контамінуючої мікрофлори,

додають антибіотики або фунгіциди. Найчастіше на хості ендофітами є

бактерії (Erwinia, Pseudomonas та інші). У випадку такої контамінації

додають у живильне середовище левоміцетин (діюча речовина

хлорамфенікол) в кількості 250 мг/л та нітрат срібла в кількості 3-5 мг/л.
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Якщо неможливо встановити тип забруднення, або ж встановлено, що

контамінування має грибне походження перед стерилізацією гіпохлоритом

натрію і пермангананатом калію експлагнти замочують у розчині фунгіциду

Превікур Енерджі 840 SL (1-2 мл на 100 мл дистиляту).

Для того, щоб краще проявлялись ознаки розвитку контамінантів в

штучному живильному середовищі агар-агар замінюють на гелам гумі

(гуарова камедь) в кількості 5 г/л. Цей гелеутворювач надає прозорої

консистенції середовищу.

II. Розмноження, нарощування необхідної кількості рослинного

матеріалу in vitro. Для розмноження використовують середовище з вмістом

компонентів наведених у таблиці 8.1. Щоб приготувати середовища

застосовують заздалегідь заготовлені маточні розчини (див. табл. 8.2, 8.3, 8.4,

8.5, 8.6).

Таблиця 8.2 – Макросолі (розчиняти в літровій колбі), колба №1

№ п/п Хімічна формула компонента Г на 1 л маточного розчину

1 NH4NO3 50,000

2 KNO3 44,000

3 MgSO4х7H2O 30,800

4 KH2PO4 38,800

Таблиця 8.3 – Мікросолі (розчиняти в літровій колбі), колба №2

№ п/п Хімічна формула компонента Г на 1 л маточного розчину

1 KJ 0,830

2 H3BO3 6,200

3 MnSO4хH2O 22,300

4 ZnSO4х7H2O 8,600

5 Na2MoO4х2H2O 0,250

6 CuSO4хH2O 0,025

7 CoCl2х6H2O 0,025
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Таблиця 8.4 – Fe-хелат (розчиняти в літровій колбі), колба №3

№ п/п Хімічна формула компонента Г на 1 л маточного розчину

1 FeSO4х7H2O 1,112

2 Na2ЕДТАх2H2O 1,512

Таблиця 8.5 – Кальцій* (розчиняти в літровій колбі), колба №4

№ п/п Хімічна формула компонента Г на 1 л маточного розчину

1 Cа(NO3)2 4H2O 44,000

Готується окремо від макросолей, тому, що в маточних розчинах

разом з ними випадає в осад

Таблиця 8.6 – Маточні розчини біологічно активних речовин

(розчиняти в окремих колбах), колба №5

№ п/п Хімічна

формула компонента

Кількість речовини,

мг

Об’єм колби, мл

1 Вітамін В1 (тіамін) 250 250

2 Вітамін В6

(піридоксин)
250 250

3 Вітамін С
(аскобінова кислота)

250 250

4 Нікотинова кислота 250 250

5 Гліцин 50 50

6 Інозитол 2500 250

7 Аденін 250 250

8 БАП 250 250

9 ІМК 250 250

Приклад приготування 4 л живильного середовища для

розмноження хости:

1. Підготувати посуд, у який буде розлито приготовлене

середовище (пробірки, банки або контейнери).
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2. Налити в колбу а за її відсутності в емальовану каструлю 3,0

літри дистиляту.

3. В цю ж колбу (каструлю) відважити 28 г агару та 120 г цукру.

4. Каструлю з агаром, дистилятом та цукром поставити на

електроплиту і за невеликої подачі тепла, не доводячи до кипіння,

розплавити агар. Ознаками того, що агар, ще не розплавився є наявність

крупинок агару на опущеній в розчин скляній паличці (пробірці). Якщо агар

“переплавився” на поверхні розчину з’являтиметься піна. Цього не можна

допускати оскільки таке середовище може не загуснути, тобто не утвориться

однорічна гелеподібна маса.

5. Виставити маточні розчини на столі згідно з таблицею 8.7.

Таблиця 8.7 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

в мл (варіант для розмноження)

№ п/п Інградієнт
середовища

На Розведення в
маточному

розчині
1 літр 2 літри 4 літри

1 Макросолі 25 50 100 1:40
2 Мікросолі 1,0 2,0 4,0 1:1000
3 Cа(NO3)2 х4H2O 10 20 40 1:10
4 Fe-хелат 25 50 100 1:40
5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 3,2 6,4 1:1*
6 Вітамін В6 1,0 2,0 4,0 1:1
7 Вітамін С

(аскобінова кислота)
3,0 6,0 12,0 1:1

8 Нікотинова кислота 1,0 2,0 4,0 1:1
9 Гліцин 0,5 1,0 2,0 1:1

10 Інозитол 10 20 40 1:10
11 Аденін 5 10 20 1:1
12 БАП 2,5 5,0 10 1:1
13 ІМК 0,5 1,0 2,0 1:1

Примітка: * один міліграм в одному мілілітрі

6. Перевірити чи всі маточні розчини є.

7. Недостаючі маточні розчини приготувати.

8. В літрову ємність (колбу) налити 250-300 мл дистиляту
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9. Згідно з таблицею 8.7. добавити компоненти в цю літрову

ємність.

10. Об’єм ємності (колби) дистилятом довести до 1 л.

11. Відкоригувати кислотність розчину, використовуючи КОН

і КН2РО4 до рН 5,6.

12. Після розчинення в каструлі агару й цукру додадити в неї

суміш з літрової ємності.

13. Отримані 4 літри розлити в банки й проавтоклавувати

(45 хв, 1,21 атм).

Приготовлене середовище за кімнатної температури впродовж години

загусає. Нормальною є консистенція у випадку коли ємність із

проавтоклавованим і загуслим середовищем положити на бік і її вміст не

розтікається. У занадто загуслому середовища під час посадки живців

відчувається його пружність. Живці повинні входити в середовище без

зусиль.

Живцювання проводять одних із двох способів (рис. 8.1.):

- поділом стебла;

- поділом куща на окремі пагони.

За першого способу живцювання повторне субкультивування

проводять через 25-35 діб, а за другого 45-60 діб та збільшують вміст

сахарози до 40 г/л. Перший спосіб передбачає розділення на сегменти

наземну частину пагона. Залежно від товщини пагона його можна поділити

на 2-4 частини. Зняття таким чином апікального домінування обумовлює

пробудження значної кількості бічних бруньок. Цей спосіб є більш

доцільним за потреби швидкого нарощування кількості рослин в асептичних

умовах. Для стимуляції в потомстві ризогенезу останній пасаж перед

вкоріненням краще проводити другим методом – поділом куща на

мікропагони. Окремі пагони мають добре розвинуті апікальні бруньки, які є

джерелами ендогенних ауксинів, що значно покращує утворення кореневої

системи в розсади ще в асептичних умовах.
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Рисунок 8.1 – Способи живцювання хости: поділом стебла (вверху);

поділом куща на окремі пагони (внизу).

Під час поділу рослин на сегменти (живці) важливим є уникнути

травмування бруньок, тобто рух ланцета має бути між бруньками як це

зображено на рисунку 8.2. Травмовані бруньки можуть бути джерелами
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калюсоутворення, а, як відомо, калюсогенез є джерелом соматичної

мінливості. Навіть, якщо й травмовані бруньки розвиватимуться шляхом

прямого морфогенезу вони все рівно відстають у рості, а це, в свою чергу, за

нашими спостереженнями, одна з причин асинхронності розвитку

регенерантів.

Рисунок 8.2 – Рух ланцета під час поділу рослин хости:

1. поділом стебла; 2. поділом куща на окремі пагони.

III. Укорінення. Проводять in vitro. Для цього в живильному

середовищі змінють склад гормонів: зменшують вміст БАП із 2,5 мг/л до 0,5

мг/л та збільшують вміст ІМК з 0,5 мг/л до 3,0-4,0 мг/л. Також додають

активоване вугілля та зменшують вміст сахарози до 10 г/л. Якщо є загроза з

причини тривалого періоду культивування (більше 45-60 діб) переростання

розсади вміст мінеральної частини зменшують вдвічі.

IV. Постасептичну адаптацію проводять у парниках за умов вологої

камери. Для збереження рослин від сонячних опіків та втрат вологи розсаду

перші два тижні постасептичного культивування вкривають агроволокном

(щільність 20-30 г/м2).

Використовують субстрат на основі торфу з рН близькою до 6.0. У

перші періоди слідкують за появою мікрофлори яка знищує ніжні рослини.
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За появи перших ознак інфікування розсаду обробляють фунгіцидами.

Впродовж двох-трьох місяців розсада формує 7-10 листків і придатна до

висадки у відкритий ґрунт (рис. 8.3).

Рисунок 8.3 – Рослини хости після постасептичної адаптації

8.2. Агапантус (Agapanthus umbellatus )

I. Як донори первинних експлантів краще використовувати рослини-

сіянці, що дозволяє зменшити ендофітне контамінування. Однак, це є

ризикованим з точки зору втрати генетичної константності сорту. Тому, як

первинні експланти застосовують бутони, що не розкрились. З них ізолюють

основи суцвіть та нерозкриті квітки.
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Для деконтамінації доцільно

застосовувати розчин гіплохлориту

натрію та перманганату калію. Перед

його застосуванням експланти

витримують в розчині фунгіциду

(Превікур Енерджі 840 SL, в.р.к. - Bayer

Garden або Максим Форте 050 FS т.к.с. –

Syngenta). За появи ознак бактеріального

контамінування рослини повторно

обробляють розчином антатисептиків, а в

живильне середовище додають

антибіотики (Левоміцитин (Chloramphenicol) або Гентаміцину сульфат) і (або)

нітрат срібла. Експланти на такому середовищі культивують не більше двох-

трьох тижнів, оскільки вказані деконтамінанти пригнічують їх розвиток.

За проліферації як експлантів первинних листків (рис. 8.4) їх

пересаджують на свіжу порцію живильного середовища. До утворення

повноцінних регенерантів пересадки проводять з проміжками не більшими

ніж три тижні. Це пов’язано з тим, що поверхневі тканини відмирають

погіршуючи таким чином контакт з середовищем.

II. Для МКР використовують кущі, які можна ділити на окремі пагони.

Недопустимим є розділення пагона на шматки вздовж стебла. Натомість

необхідно поділ проводити так щоб вберегти від травмування точки росту

(рис. 8.5).

Для розмноження застосовують живильне середовище за прописом

Мурасіге й Скуга з додаванням 1,5 мг/л БАП та 0,3 мг/л ІМК. Повторне

субкультивування проводять через 80-90 діб.

Рисунок 8.4 –

Відокремлення мікропагонів від

первинних експлантів



381

III. Отриманні під час

поділу конгломератів пагони

висаджують для вкорінення на

живильне середовище Мурасіге і

Скуга з додаванням активованого

вугілля. Кількість ІМК кислоти

збільшують до 2 мг/л, натомість

уміст БАП зменшують до 0,1 мг/л.

Для сортів, які важко

вкорінюються перед індукцією

ризогенезу, проводять проміжне

культивування на

безгормональному середовищі. Після цього їх ділять на мікропагони, які

висаджують на середовище з підвищеним вмістом ауксинів.

IV. Вкорінення проводять у парниках на субстраті, що складається з

торфу та перліту (3:1). Кислотність субстрату повинна бути близькою до

нейтральної.

8.3. Туя західна

I. Вибір рослини-донора. Ізоляція і стерилізація експлантів,

створення умов для їх росту на поживному середовищі.

Первинний експлант. Залежно від можливості генетичного

розчеплення корисних ознак серед потомства як донори застосовують

меристеми, (якщо розчеплення можливе) та проростки насіння.

Методика стерилізації:

- обробка розчином фунгіциду (Превікур Енерджі 840 sl

в.р.к) – 20 хв;

- промивання в стерильній воді;

- обробка 70 %-ним розчином етанолу – 5 с;

- обробка 7 %-ним розчином гіпохлориту натрію;

Рисунок 8.5 – Поділ

конгломерату на пагони
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- 3–4-кратне промивання в стерильній воді.

Умови культивування. Середовище Мурасіге і Скуга, що містить 30 г/л

сахарози, 7 г/л агару, 1 мг/л ІМК, 20,0 мг/л аденіну, 5 мг/л вітаміну С.

Температура – 21–23 0С. Освітленість – 1800 лк. Фотоперіод – 16 годин.

II. Активне розмноження (мультиплікація) експлантів під час

тривалого субкультивування. Середовище Мурасіге і Скуга, що містить 30

г/л сахарози, 7 г/л агару, 1 мг/л ІМК, 20,0 мг/л аденіну, 15 мг/л вітаміну С.

Температура – 21–23 0С. Освітленість –1800 лк. Фотоперіод – 16 годин Для

тривалого субкультивування проводять відбір експлантів з ювенільною

хвоєю.

III. Ризогенез (вторинний експлант): мікропагони висотою не менше 3-

4 см, що мають 3–5 міжвузлів. Укорінення розмножених пагонів. Рідке

живильне середовище Мурасіге і Скуга, що містить 30 г/л сахарози, 2 мг/л

ІМК, 20,0 мг/л аденіну, 15 мг/л вітаміну С. Температура – 21–23 0С.

Освітленість –1800 лк. Фотоперіод – 16 годин

IV. Адаптація рослин-регенерантів до умов in vivo. Мікропарники

(вологі камери) з автоклавованим субстратом в умовах підвищеної вологості

та освітленості. Склад субстрату: суміш перліту та моху сфагнуму (1:1).

Перші два тижні волога камера а потім вологість поступово впродовж місця

знижують. Адаптовані рослини переносять в відкритий ґрунт.

8.4. Картопля

Основою насінництва картоплі є біотехнологічні методи, що

передбачать оздоровлення та прискорене розмноження тестованого

безвірусного матеріалу. У технології оздоровлення сортів картоплі

зазначеним методом виділяють такі етапи: термотерапія бульб – виділення

меристеми – регенерація рослин з меристем – клональне мікророзмноження

рослин in vitro – вирощування рослин у культиваційних спорудах та в полі

(рис. 8.6).
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Рисунок 8.6 – Схема технологічного процесу отримання безвірусного

насіннєвого матеріалу картоплі
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I. Добір материнських рослин, деконтамінація експлантів і первинне

культивування. На цьому етапі застосовують наступні прийоми: добір

кращих кущів, термо- та хемотерапію, ізоляцію та культивування меристем.

Відбори бульб проводять за основними сортовими морфологічними

ознаками та тестують на наявність латентної вірусної інфекції.

Термотерапія бульб. Відбирають бульби, які пройшли період спокою,

типові для сорту, що не мають поверхневих ушкоджень та грибної інфекції.

Бульби ретельно миють і розміщують у кюветах, наповнених стерильним

піском. Кювети з бульбами ставлять на термотерапію у затемнений

термобокс з автоматичним регулюванням температури в межах 37–39 оС.

Вологість повітря підтримують не нижче 75 %, світло в боксі включають

лише під час огляду бульб. За вказаного режиму на бульбах утворюються

довгі етиольовані паростки. Тривалість та параметри режиму термотерапії

визначаються як видовим складом вірусів, так і біологією сорту. Зазвичай

вона триває від 2 до 12 тижнів.

Виділення меристем. Використовують зрізані верхівки паростків

(довжиною 2–3 см) з бульб, що пройшли термотерапію. Їх стерилізують у

розчині діоциду або гіпохлориту натрію. Для цього паростки опускають у

розчин на 3-5 хв, потім тричі промивають стерильним бідистилятом.

Ізолюють меристеми з паростків під бінокулярним стереомікроскопом

з масштабною сіткою та збільшенням не менше як 24 рази. Виконують

операцію добре загостреними великими медичними голками (діаметром

близько 2 мм і довжиною 10–15 см).

Паросток підносять до столика мікроскопа, затиснувши пальцями або

стерильним пінцетом, відламують покривні листки верхівки бруньки.

Останні 3–4 зачаткові листки відламують під мікроскопом за допомогою

ін’єкційних медичних голок, звільняючи меристему від покрову.

Меристемний купол розміром 100–200 мк, з одним примордіальним

листком, відокремлюють двостороннім підрізанням голкою і на її вістрі

переносять на агаризоване живильне середовище пробірки, уколом голки в
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агар та плавним розрізуванням голкою агару на ½ діаметра пробірки (рухом

від центру до стінки) залишають меристему в пробірці.

Потім пробірки ставлять у спеціальні камери з регульованим світловим

та волого-температурним режимом. Температура культивування меристем

становить 24–25 оС, освітленість 4–12 тис. люкс з 16–годинним фотоперіодом.

Період регенерації рослин in vitro з меристем становить 2–8 місяців.

Впродовж цього періоду меристемні експланти через кожні 10-15 діб

пересаджують на нову порцію середовища. Його склад змінюють залежно від

стану регенерантів кількісно і якісно. Перш за все, це вміст таких гормонів:

ІОК, кінетин та гіберелін.

Отримані рослини розмножують і одночасно трикратно перевіряють на

зараженість вірусами, застосовуючи методи імуноферментного аналізу та

полімерланцюгових реакцій.

II. Прискорене розмноження in vitro. Залежно від потреб виробництва в

асептичних умовах отримують розсаду або мікробульби. Для нарощування

необхідної кількості матеріалу проводять живцювання. Рослини в

асептичних умовах бокса виймають з пробірок, розрізають на частини, кожна

з яких містить відрізок стебла з листком та пазуховою брунькою (рис. 8.6).

Частина стебла над листком в 2–3 рази коротша частини стебла розміщеної

нижче листка. Живці висаджують на поживне середовище, розроблене в

Інституті картоплярства НААН.

Базовий склад цього середовища (в мг на 1л) такий: макросолі: -

NH4NO3 – 1250; КNO3 – 1100; Cа(NO3)2 4H2O – 440; КН2РО4 – 970; мікросолі

за Мурасіге-Скугом, однак кількість МgSO4х7H2O збільшено до 770;

органічні добавки: В1 – 1,6, В6 – 1,0, аскорбінова кислота – 1,6; кінетин –

0,25; аденін – 0,25; ІОК – 1,0; агар – 700, сахароза – 1000. Подальше

живцювання регенерованих з живців рослин проводять через кожні 30 діб.



386

Рисунок 8.7 – Поділ рослин картоплі на живці

Живці висаджують у пробірки з живильним середовищем на глибину

міжвузля. Через 18-22 доби рослини відростають, їх використовують для

повторного живцювання до одержання необхідної кількості рослин, з яких

одержують мікро-, мінібульб і розсади. Використання методу живцювання

рослин у пробірках дозволяє протягом 3–4-х місяців отримати із однієї

вихідної рослини 2-3 тис. регенерантів, придатних для пересадки в ґрунт,

тобто за 8–10 місяців від однієї рослини більще 20 тис. рослин.

Для отримання мікробульб у пробірках використовують живильні

середовища з високим рівнем мінерального та вуглеводного живлення і

регульований фоторежим. Зокрема для столоно- і бульбоутворення

підвищують концентрацію сахарози в середовищі до 4-8 % та встановлюють

16 годинний фотоперіод впродовж перших 10-15 діб, а потім – 35-45 діб

короткоденний 4-10 годинний фотоперіод. Більшість сортів утворюють

бульби в пробірках за 55-60 діб.

Вирощування темнових мікробульб методом культури одного вузла.

Регулювання температури культивування в пробірковій культурі, дозволяє,
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поряд з іншими факторами, впливати на особливості реалізації генетичної

програми, властивої певному виду рослин. За температури 18-26 оС з бруньки

живця розвиваються пагони і лише через 30-50 діб починається столоно- та

бульбоутворення, а за температурі культивування 12–16 оС з бруньки живця

відразу утворюється столон та бульба.

Характерно, що короткотривале витримування живців впродовж 1-2

доби в умовах низьких позитивних температурах (преінкубація) з

подальшим температурним режимом 18-26 оС, сприяє аналогічному розвитку

живців, як і за постійної температури культивування 12-16 оС. Застосування

цього методу дозволяє зменшити затрати на електроенергію та амортизацію

обладнання, тому, що освітлювальний період скорочується до 7 діб в

ранньостиглих та до 10 діб середньостиглих сортів.

Перед висадкою зібрані “темнові мікробульби” витримують впродовж

тижня на розсіяному світлі.

В асептичних умовах раціональні наступні модифікації живильного

середовища:

- заміна кінетину на 20 мг/л аденіну або за умови занесення

до “списку дозволених до використання...” на препарат Д-9;

- заміна агару на крохмаль (5 г/л).

Виробництво розсади для одержання мінібульб. Розсаду одержують як

дорощуванням рослин in vitro, так і живцюванням їх in vivo на субстраті у

вологих камерах та укоріненням верхівок і пазухових пагонів, та іншими

методами. У якості субстратів застосовують перліт, мох сфагнум, гідрогелі,

пластагар. В усіх субстратах рН доводять до 5,6-6,0. Джерелом елементів

живлення використовують мінеральну основу за Мурасіге й Скугом.

8.5. Малина

I. Добір рослин донорів експлантів. Найкращий період для ізоляції

експлантів – це пробудження бруньок. За візуальними ознаками, а за потреби

інструментальним аналізом, відбирають кущі, вільні від вірусних хвороб.
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Ці рослини відмивають від субстрату, ізолюють шматки пагонів з бруньками

та занурюють в розчин системного фунгіциду “Превікур Енерджі 840 SL”

(1 – 2,0 мл на 100 мл дистиляту).

Після замочування у фунгіциді об’єкти промивають автоклавованим

дистилятом. Для подальшої стерилізації застосовують свіжий розчин

гіпохлориту натрію і дистильованої автоклавованої води у співвідношенні

1:3. Експозиція обробки експлантів становить 20 хв. Потім стерильний

рослинний матеріал двічі-тричі промивають в автоклавованому дистиляті до

зникнення слідів деконтамінуючого розчину. Після стерилізації та

промивання експланти переносять у стерильні чашки Петрі, видаляють

відмерлі або зі слідами опіків тканини. Бруньки або меристеми висаджують

на поживне модифіковане середовище (табл. 8.8) з додаванням 2-2,5 мл/л

РРМ.

Відмінністю середовища для малини є високий уміст антиоксиданту

(аскорбінова кислота), речовин з цитокініновою активністю (БАП і аденіну)

та заліза.

У разі застосування замість FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O препарату

Ferrilene 4.8 Orto – Orto його додають 183,4 мг/л.

Для деконтамінації в живильне середовище додають 2,5 мл/л біоциду

РРМ, а вміст агару зменшують до 6,5 г/л. Експланти повністю занурюють у

живильне середовище. Це робиться для кращого контакту рослинних тканин

із РРМ. Через 2-3 тижні деконтаміновані об’єкти висаджують у живильне

середовище, але щоб брунька знаходилася на поверхні середовища.

II. Розмноження, нарощування необхідної кількості рослинного

матеріалу in vitro. Для розмноження використовують середовище з умістом

компонентів, наведених у таблиці 8.9. Його готують з маточних розчинів

аналогічно протоколам з вирощування хости.

Живцювання проводять шляхом поділу конгломерату пагонів (рис. 8.8).

Для вирощування їх вміст БАП збільшують, а для отримання регенерантів з

одним пагоном − зменшують.
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Таблиця 8.8 – Живильне середовище для розмноження та вкорінення

малини

Компонент Кількість, мг/л Компонент Кількість, мг/л

розмн. укор. розмн. укор.

NH4NO3 1250 625 FeSO4х7H2O 55,6 55,6

KNO3 1100 550 Na2ЕДТАх2H2O 74,6 74,6

Cа(NO3)2 х 4H2O 440 220 Тіамін-НСl 1,6 1,6

MgSO4х7H2O 770 385 Піридоксин-НСl 0,5 0,5

KH2PO4 970 485 Вітамін С 6,0 6,0

H3BO3 6,2 3,6 Нікотинова кислота 1,0 1,0

MnSO4хH2O 22,3 11,15 Мезоінозит 100 100

CoCl2х6H2O 0,025 0,0125 Гліцин 0,5 0,5

CuSO4хH2O 0,025 0,0125 Аденін 0,2 0,1

ZnSO4х7H2O 8,6 4,3 ІМК 0,1 2,0

Na2MoO4х2H2O 0,25 0,125 Бензиламінопурин 1,5 0,1

KJ 0,83 0,415 Сахароза 30000 10000

Агар 7000 7000

рН 5,6

Рисунок 8.8 – Спосіб живцювання малини in vitro.
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Таблиця 8.9 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

в мл (варіант для розмноження)

№ п/п Інградієнт середовища Кількість (мл) у
розрахунку на

1 л 3 л 6 л
1 Макросолі 25 75 150

2 Мікросолі 1 3 6

3 Cа(NO3)2х4H2O 10 30 60

4 Fe-хелат або Ferrilene 4.8 Orto – Orto 50 150 300

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 3,2 9,6

6 Вітамін В6 (піридоксин) 1,0 3,0 6,0

7 Вітамін С (аскорбінова кислота) 6,0 18,0 36,0

8 Нікотинова кислота 1,0 3,0 6,0

9 Гліцин 0,5 1,5 3,0

10 Інозитол 10 30 60

11 Аденін (1:1) 2,0 6,0 12,0

12 БАП (1:1) 1,5 4,5 9,0

13 ІМК (1: 1) 0,1 0,3 0,6

ІІІ. Укорінення проводять in vitro. Для цього змінюють середовище

(табл. 8.10), зменшуючи уміст мінеральної частини та цитокінінів.

IV. Постасептична адаптація регенерантів віком не менше 35-45 діб

проходить у парниках за умов вологої камери з туманоутворювачем. Для

збереження рослин від сонячних опіків та втрат вологи касети з розсадою

перші два тижні постасептичного культивування висаджують у прозорі

контейнери, кришки яких поступово відкривають. Як субстрат

використовують перліт, преліт-вермикулітну суміш або торф з рН близькою

до 6,0.
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У перші періоди слідкують за появою мікрофлори, яка може знищити

ніжні частини рослини. За перших ознак інфікування грибною інфекцією

розсаду обробляють фунгіцидами (“Превікур Енерджі 840 SL”).

Таблиця 8.10 – Об’єми маточних розчинів для приготування

середовищ в мл (варіант для укорінення)

№ п/п Інградієнт середовища (маточний

розчин)

Кількість (мл) у

розрахунку на

1 л 3 л 6 л

1 Макросолі 12,5 37,5 75

2 Мікросолі 0,5 1,5 3

3 Cа(NO3)2х4H2O 5 15 30

4 Fe-хелат або Ferrilene 4.8 Orto–Orto 50 150 300

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 3,2 9,6

6 Вітамін В6 (піридоксин) 1,0 3,0 6,0

7 Вітамін С (аскорбінова кислота) 6,0 18,0 36,0

8 Нікотинова кислота 1,0 3,0 6,0

9 Гліцин 0,5 1,5 3,0

10 Інозитол 10 30 60

11 Аденін (1:1) 0,5 1,5 3,0

12 БАП (1:1) 1,0 3,0 6,0

13 ІМК (1: 1) 2,0 6,0 12,0

За 1,5 місяці розсада формує 5-7 листків і стає придатною до висадки у

відкритий ґрунт (рис. 8.9 ). Завдяки ювенілізації in vitro адаптовані

регенеранти здатні до 1-2 живцювань, але вже в умовах закритого ґрунту. Це

дозволяє знизити собівартість посадкового матеріалу.
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регенеранти після 30 діб адаптації

регенерант після 45 діб

адаптації

регенерант після

постасептичного живцювання

Рисунок 8.9 – Адаптовані регенеранти малини, сорт Брусв’яна

8.6. Ожина

I. Добір рослин донорів експлантів та введення в асептичні умови

проводять аналогічно порядку дій на малині (див. підрозділ 8.5. Малина).

II. Розмноження, нарощування необхідної кількості рослинного

матеріалу in vitro. Для розмноження використовують середовище з умістом

компонентів, наведених у таблиці 8.11.



393

Таблиця 8.11 – Живильне середовище для розмноження та вкорінення

ожини

Компонент Кількість, мг/л Компонент Кількість, мг/л

розмн. укор. розмн. укор.

NH4NO3 1250 1250 Ferrilene 4.8

Orto–Orto

137,55 -

KNO3 1100 1100 AgNO3 1,0 1,0

Cа(NO3)2х4H2O 440 440 Тіамін-НСl 1,0 1,0

MgSO4х7H2O 770 770 Піридоксин-НСl 0,5 0,5

KH2PO4 970 970 Вітамін С 1,6 1,6

H3BO3 6,2 6,2 Нікотинова к-та 1,0 1,0

MnSO4хH2O 22,3 22,3 Мезоінозит 100 100

CoCl2х6H2O 0,025 0,025 Гліцин 0,5 0,5

CuSO4хH2O 0,025 0,025 Аденін 0,2 0,1

ZnSO4х7H2O 8,6 8,6 ІМК 0,1 4,0

Na2MoO4х2H2O 0,25 0,25 БАП 0,5 0,2

KJ 0,83 0,83 Сахароза 30000 10000

FeSO4х7H2O - 27,8 Агар 7000 7000

Na2ЕДТАх2H2O - 37,3 *Активоване

вугілля

1000 1000

рН 5,6

Примітка: * у разі «введення в культуру» активоване вугілля не

додається.

Для приготування середовища застосовують заздалегідь підготовлені

маточні розчини аналогічно описаним у протоколі для хости (підрозділ 8.1).

Проте, в разі використання замість Fe-хелату препарату Ferrilene 4.8 Orto–

Orto його додають у концентрації 91,7 мг/л. Середовище готують,

використовуючи маточні розчини згідно з таблицею 8.12.
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Таблиця 8.12 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

в мл (варіант для розмноження)

№ п/п Інградієнт середовища Кількість (мл) у розрахунку на

1 л 3 л 6 л

1 Макросолі 25 75 150

2 Мікросолі 1 3 6

3 Cа(NO3)2х4H2O 10 30 60

4 Fe-хелат,

або Ferrilene 4.8 Orto–Orto

35 105 210

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 3,2 9,6

6 Вітамін В6 (піридоксин) 1,0 3,0 6,0

7 Вітамін С (аскорбінова кислота) 3,0 9,0 18,0

8 Нікотинова кислота 1,0 3,0 6,0

9 Гліцин 0,5 1,5 3,0

10 Інозитол 10 30 60

11 Аденін (1:1) 1 3 6

12 Бензиламінопурин (1:1) 0,5 1,5 3,0

13 Індолілмасляна кислота (1: 1) 1 3 6

14 Нітрат срібла 1,5 4,5 9,0

15 Активоване вугілля, г 1,0 3,0 6,0

Живцювання проводять одним із двох способів: 1) поділом стебла на

одно-двовузлові живці; 2) поділом конгломерату пагонів. Для отримання

конгломератів вміст БАП збільшують, а для одержання регенерантів з одним

пагоном – зменшують.

III. Укорінення проводять in vitro. Для цього змінюють уміст гормонів:

зменшують вміст БАП з 0,5 мг/л до 0,1 мг/л та збільшують вміст ІМК з 0,1

мг/л до 1,0-2,0 мг/л. Якщо внаслідок тривалого періоду культивування є

загроза переростання розсади більше розмірів культуральних ємностей

(більше 45-60 діб), уміст мінеральної частини (окрім хелату заліза,
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концентрацію якого не змінюють) зменшують удвічі.

IV. Постасептичну адаптацію проводять у два етапи:

1. Способом фотоавтотрофного МКР. Для цього вихідні материнські

рослини живцюють на перліт-вермикулітний субстрат. Живлення

забезпечують розчином мінеральних речовин за Мурасіге-Скугом. Захист від

бактеріальної інфекції проводять додаванням нітратного срібла до розчину, а

з грибної інфекції − обприскуванням раз у п’ять діб розчином фунгіциду

Превікур Енерджі.

2. Після культивування фотоавтотровним способом подальшу

адаптацію проводять у парниках за умов вологої камери. Для збереження

рослин від сонячних опіків та втрат вологи розсаду перші два тижні

постасептичного культивування вкривають агроволокном.

Як субстрат використовують LafloraKKS-1 на основі фрезерного торфу

з рН близькою до 6,0. У перші періоди слідкують за появою мікрофлори, яка

може знищити ніжні рослини. За появи перших ознак інфікування розсаду

обробляють фунгіцидами. Через 2-3 три місяці розсада формує 5-7 листків і

стає придатною до висадки у відкритий ґрунт або горщики об’ємом 0,8-2 л

(рис. 8.10).

Рисунок 8.10 – Адаптовані регенеранти ожини в Р9
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8.7. Актинідія

Відомо близько 30 видів [30]. Цей протокол розроблено і успішно

апробовано на таких видах актинідії: А. аргута, А. коломікта, А. китайська

(рис. 8.11) та А. делікатесна (ківі).

Рисунок 8.11 – Регенерація бруньки Actinidia chinensis

І. Добір материнських рослин, деконтамінація експлантів і первинне

культивування. Нами розроблено і рекомендується для практичного

застосування підготовчий етап вирощування маточних 1-2 річних рослин в

умовах закритого ґрунту депозитарію. Їх вирощують за умови розсіяного

світла, без природного ультрафіолетового опромінення та з інтенсивним

хімічним захистом від потенційних контамінантів, якими може бути,

переважно, сапрофітна непатогенна мікрофлора, що не охороняє її

потрапляння з рослинним матеріалом у живильне середовище. Первинна

обробка, особливі умови вирощування в депозитарії зменшують забруднення

первинних експлантів та зменшують виділення ними у живильне середовище

фенолоподібного ексудату.
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Як експланти використовують бруньки, що відновили ріст. Ізоляцію

проводять так, щоб біля бруньки залишалася невелика (розміром у 0,2-0,5 мм)

«п’ятка». Перед деконтамінацією ізольований первинний матеріал замочують

в антиоксидантому розчині (перші 60 хв − у розчині аскорбінової кислоти

200 мг/л + цистеїн 5 мг/л, наступні 60 хв − у розчині полівінілпіролідону 10

г/л).

Для захисту від глибинного контамінування бруньки переносять у

розчин системного фунгіцида “Превікур Енерджі 840 SL”. Після цього

застосовують 20 хвилинну обробку розчином натрієвої солі

дихлорціануронової кислоти (0,7 г препарату Бланідас 300 на 100 мл.

автоклавованого дистиляту). Промивання матеріалу проводять тричі у

автоклавовану дистиляті. Бруньки звільняють від верхніх листків. Їх

висаджують на таке живильне середовище: Макросолі: NH4NO3 - 417; KNO3

- 367; KH2PO4 - 324; MgSO4 x 7H2O - 257; Ca(NO3)2x4H2O - 293 (маточний

розчин кальцію готується окремо і додається перед самим приготуванням

середовища). Мікросолі за прописом Мурасіге і Скуга. Цитокініни: БАП

(0,25 мг/л)+кінетин (0,5 мг/л). Ауксин - ІМК в кількості 0,2 мг/л. Гіберелін -

ГК3 - 0,75 мг/л. Вітаміни (в мг/л): В1 - 1,6; В6 - 1,0; С - 3,0; РР - 1,0. Інші

органічні добавки: амінокислота гліцин - 1,0 мг/л; Сахароза 30 г/л; агар 7,0

г/л. рН 5,5-5,7.

У разі рецидивів інфекції експланти повторно обробляють згідно з

вказаною схемою. У живильне середовище додають біоцид 2 мл/л PPM™

(Plant Preservative Mixture). Оскільки РРМ має контактну дію, то рослинний

матеріал на 2-3 тижні занурюють повністю у препарат.

ІІ і ІІІ. Розмноження та ризогенез in vitro. Для культивання

використовують живильне середовища із вмістом ІМК 0,5 мг/л і кінетину 0,1

мг/л. Також для розмноження використовують варіант середовища з

надлишком БАП (рис. 8.12), а для індукції ризогенезу – надлишок ауксину

(ІМК).
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Рисунок 8.12 – Гормональна детермінація онтогенезу рослин А.

arguta in vitro, сорт Оригінальна, 30 доба асептичного культивування:

1. БАП - 1,5 мг/л; 2. ІМК - 2 мг/л.

Також для ризогенезу можна застосовувати середовище Куаріна і

Лепувра з половинним умістом мінеральних елементів та додаванням

ауксину ІМК. Поділ 30 денних маточних рослин на живці проводять шляхом

розділення конгломерату пагонів. Більші пагони ділять на одно-двовузлові

живці.

IV. Постасептична адаптація. Основними вимогами до постасептичної

адаптації актинідії є підтримання рівня рН (5,5) субстрату та вологості (рис.

8.13.). Готують субстрат на основі верхового торфу. До його додають

мінеральну частину середовища, що застосовувалося in vitro.

Низька вологість, особливо у поєднанні з високим рН, викликає

фізіолгічні опіки рослин, які можна прийняти за ураження грибною

інфекцією.

Якщо за низької вологості збереглися бруньки, то в умовах підвищеної

вологості до 100% регенеранти відновлюються (рис. 8.14.). За два-три тижні

після висадки вологість поступово знижують, через місяць рослини стають

готовими до реалізації або пересаджування у більші ємності (рис. 8.15).
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рН субстрату 6,5; вологість 75% рН субстрату 5,5; вологість 100%

Рисунок 8.13 – Вплив вологості повітря та кислотності субстрату на

особливості постасептичної адаптації актинідії аргути

Рисунок 8.14 – Відновлення

рослин актинідії аргута після

низької вологості

Рисунок 8.15 – Адаптовані

продовж одного місяця рослини актинідії

аргута
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8.8. Алича, слива, персик, підщепи персика

Даний протокол успішно застосовується на підщепах Міраболано 29С,

GF-677 (рис. 8.16), Спутнік, персиках (сорти Пам'яті Гришка, Щедрий та ін.),

сливі (сорт Трудівниця Млієва).

I. Добір рослин-донорів експлантів. За наявності придбаних у

спеціалізованих лабораторіях сертифікованих безвірусних рослини in vitro

«класу М 0» потреби в цьому етапі немає. Однак, якщо є необхідність

отримати вихідний асептичний матеріал у період відновлення вегетації

необхідно ізолювати первинні експланти.

Найкращий період для цього – пробудження бруньок: «зелений конус,

поява кінчиків перших листків». Такі донори − це переважно пробуджені

бруньки, з яких почали з’являтися молоді листки. З бруньок знімають криючі

луски, оскільки в них знаходиться значна кількість контамінантів. Якщо

вказаний період упущений, як експланти використовують живці зелених

пагонів довжиною 5-7 см з невеликими бруньками в пазухах листків.

підщепа GF-677 персик, сорт Памяті Гришка

Рисунок 8.16 – Ріст регенерантів на модифікованому середовищі
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Застосування менших пагонів, особливо «жировиків», призводить до

інтенсивного виділення фенольного ексудату, а в старших за віком пагонів

відмічається інтенсивне контамінування ендогенною мікрофлорою.

Для зменшення утворення фенольного ексудату донори експлантів не

менше як за місяць до їх ізоляції заносять у приміщення (теплиця,

депозитарій) з штучним освітленням. Для зниження заселеності

контамінантами проводять обробку фунгіцидами, у випадках бактеріального

забруднення – антибіотиками, наприклад, препаратом “Казумін” (20-30 г/л).

Для стерилізації застосовують розчин препарату “Бланідас 300” (0,7-0,8

г на 100 мл автоклавованої дистильованої води). Експозиція обробки – 20 хв.

Потім експланти 2-3 рази промивають у автоклавованій дистильованій воді.

Після промивки в них видаляють некротизовані та зі слідами опіків ділянки.

У випадку, якщо прогнозується сильна заселеність ендогенною мікрофлорою,

етап доповнюється такими заходами:

- перед обробкою розчином Бланідас 300 експланти впродовж

години витримують у розчині фунгіциду “Превікур Енерджі 840 SL” (1,0-1,5

мл на 100 мл дистиляту);

- додавють у живильне середовище біоцид (часто застосовується як

консервант) РРМТМ 1,5-2,0 мл/л. За його використання експланти на 2-3

тижні занурюють повністю в живильне середовище;

- якщо експланти за повного занурення мають ознаки гіпоксії, РРМТМ у

складі живильного середовища замінють на 3-5 г/л AgNO3 і ексланти

частково занурюють.

Висаджують експланти на живильне середовище. У перші один-два

субкультивування вміст цитокінінів збільшують у 1,5-2,0 рази. Нами

застосовується середовище з макроелементами за Кворіном-Лепуавром,

мікроелементами за Мурасіге-Скугом.
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Хід приготування маточних розчинів подібний протоколу МКРР хости

(див. підрозділ 2.1. Хоста) з рядом змін, а саме: маточний розчин макросолей

за Кворіном і Лепувром (табл. 8.13), маточний розчин кальцію за Кворіном і

Лепувром (табл. 8. 14).

Таблиця 8.13 – Макросолі за QL (розчиняти у колбі об′ємом 1 л)

№ п/п Хімічна формула компонента Кількість, г/л

маточного розчину

1 NH4NO3 16,00

2 KH2PO4 10,8

3 KNO3 72,0

4а MgSO4 безводний або х 2,047

MgSO4х7H2O

7,12

4б 14,39

Примітка: * Молярна маса MgSO4 безводний ~ 120,37; Молярна маса

MgSO4х7H2O ~ 246,37; співвідношення цих молярних мас становить 2,047.

Таблиця 8.14 – за QL* (розчиняти у колбі об′ємом 1 л)

№

п/п

Хімічна формула

компонента

Кількість, г/л маточного

розчину

1 Cа(NO3)2х4H2O 33,352

Примітка: Готується окремо від макросолей, тому що в маточних

розчинах разом з ними випадає в осад.

II. Розмноження, нарощування необхідної кількості рослинного

матеріалу in vitro. Для введення в асептичні умови, підтримання колекції

використовують середовище, наведене в таблиці 8.15. Для отримання

високих коефіцієнтів розмноження шляхом утворення конгломератів з 5-9

мікропагонами субкультивування проводять на середовищі для розмноження,

яке розписано у протоколі МКР для малини.
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Живцювання проводять одним із двох способів: поділом стебла;

поділом куща (конгломерата) на окремі пагони.

Таблиця 8.15 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

в мл (варіант для розмноження)

№ п/п Інградієнт середовища Кількість (мл) у

розрахунку на

1 л 3 л 6 л

1 Макросолі QL 25 75 150

2 Мікросолі 1 3 6

3 Cа(NO3)2х4H2O (1:40) QL 25 75 150

4 Fe-хелат,

або Ferrilene 4.8 Orto–Orto

30 90 180

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 4.8 9,6

6 Вітамін В6 (піридоксин) 1,0 3,0 6,0

7 Вітамін С (аскорбінова

кислота)

3,0 9,0 18,0

8 Нікотинова кислота 1,0 3,0 6,0

9 Гліцин 0,5 1,5 3,0

10 Інозитол (1:10) 10 30 60

11 Аденін (1:1) 0,1 0,3 0,6

12 Бензиламінопурин (1:1) 0,25-0,5 0,75-1,5 1,5-4,5

13 ІМК або НОК (1: 1) 0,1 0,3 0,6

pH 5,7

III. Укорінення проводять in vitro. Для цього готують нижче вказане

середовище (табл. 8.16).

IV. Постасептичну адаптацію проводять в умовах вологої камери.

Впродовж 2-3 тижнів регенеранти переважно нарощують кореневу систему і

лише потім спостерігається ріст пагона (рис. 8.17).
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Використовують торфовий субстрат з рН близьким до 6,0. Починаючи

з другого тижня, вологість поступово знижують.

Таблиця 8.16 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

в мл (варіант для укорінення)

№ п/п Інградієнт середовища Кількість (мл) у розрахунку на

1 л 3 л 6 л

1 Макросолі QL 12,5 32,5 75

2 Мікросолі 0,5 1,5 3,0

3 Cа(NO3)2х4H2O (1:40) QL 12,5 32,5 75

4 Fe-хелат

або Ferrilene 4.8 Orto–Orto

25 75 150

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 4,8 9,6

6 Вітамін В6 (піридоксин) 1,0 3,0 6,0

7 Вітамін С 1,0 3,0 6,0

8 Нікотинова кислота 1,0 3,0 6,0

9 Гліцин 0,5 1,5 3,0

10 Інозитол (1:10) 10 30 60

11 Аденін 0,1 0,3 0,6

12 БАП 0,1 0,3 0,6

13 ІМК 1,5 4,5 9,0

14 Активоване вугілля, г 1,0 3,0 6,0
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Рисунок 8.17 – Адаптований за 15 діб регенерант аличі (Міраболано 29С)

8.9. Павловнія

Живильні середовища для культивування павловнії in vitro. Залежно від

етапу МКР павловнії нами застосовується один з варіантів штучного

живильного середовища (табл. 8.17). Змінюються за етапами такі складові:

макросолі; кальцію нітрат; фітогормони.

Середовище готують з маточних розчинів. Склад макросолей, кальцію

нітрату наведений у таблицях 8.18, 8.19, 8.20, Fe-хелату у підрозділі 8.1.

Хоста, які містять збільшені в 40 разів концентрації необхідних компонентів.

Такі маточні розчини у кількості 25 мл додають до 1л середовища.

Уміст мікросолей (див. підрозділ 8.1. Хоста) у маточному розчині

збільшено в 1000 разів, тобто на 1л середовища додають 1 мл розчину

мікросолей.

Гормони, вітаміни, гліцин готують кожен окремо, розчиняючи в

розрахунку 1мг компонента на 1 мл дистиляту. Наприклад, 100 мг вітаміну С

в 100 мл дистиляту. Для БАП і кінетину як розчинник використовується

спочатку КОН (2-3 мл 1 М розчину на 100 мг гормону), потім додають

дистилят та 2-3 мл етилового спирту. Спирт запобігає випаданню осаду. ІМК

розчиняють в етанолі, а отриманий розчин стабілізують 1-3 мл 1М розчину

КОН на 100 мг.
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Таблиця 8.17 – Компонети штучних живильних середовищ

Компонент Кількість, мг/л Компонент Кількість, мг/л
В* М* Р* В* М* Р*

Макросолі
NH4NO3 1250 400 KH2PO4 970 270

MgSO4х7H2O 770 360 KNO3 1100 1800
Cа(NO3)2х4H2O 440 834

Мікросолі
H3BO3 6,2 CuSO4хH2O 0,025

MnSO4хH2O 22,3 ZnSO4х7H2O 8,6
CoCl2х6H2O 0,025 Na2MoO4х2H2O 0,25

KJ 0,83
Fe-хелат

FeSO4х7H2O 27,8 Na2ЕДТАх2H2O 37,3
Вітаміни

Вітамін В1 1,6 Вітамін В6 1,0
Вітамін С 1,6 Вітамін PP 1,0

Фітогормони
БАП 1,5 - - ІМК 0,5 0,3 0,8

Кінетин - 0,8 0,3 Гіберелін 0,75
Інші органічні речовини

Мезоінозит 100 Гліцин 1,0
Сахароза 30000 Агар 7000

Примітка: *скороченням «В», «М», «Р» відповідають етапи
«введення в асептичні умови», «мультиплікація», «ризогенез»

І. Введення в асептичну культуру. Для отримання стерильних рослин

рекомендовано використовувати як основний антисептик препарат Бланідас

300 (0,7 г на 100 мл води) та у разі ендогенного контамінування як

допоміжний – препарат РРМ (1,5-2,5 мл на 1 л живильного середовища).

Оптимальний період відбору експлантів грудень-січень. Для цього з

відібраних за господарськими ознаками здорових рослин зрізують однорічні
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гілки й ставлять їх в теплому місці у воду. Воду міняють раз у три доби. Ці

гілки знаходяться в стані вимушеного (не глибокого) спокою, тому через два-

три тижні на них пробуджуються бруньки. Якщо необхідно ізолювати

експланти в серпні-жовтні, стеблові живці обробляють гібереловою

кислотою (ГК3 або сумішшю ГК4+ГК7). Через 7-10 діб бруньки

пробуджуються.

Таблиця 8.18 – Макросолі (для введення і мультиплікації)

№

п/п

Хімічна формула

компонента

Кількість на 1 л
маточного розчину, г

1 NH4NO3 50,000

2 KNO3 74,000

3 MgSO4х7H2O 30,800

4 KH2PO4 38,800

Таблиця 8.19 – Макросолі для ризогенезу

№

п/п

Хімічна формула компонента Кількість на 1 л
маточного розчину, г

1 NH4NO3 16,00

2 KH2PO4 10,8

3 KNO3 72,0

4а MgSO4 безводний або х 2,047

MgSO4х7H2O

7,12

4б 14,39

Примітка: *молярна маса MgSO4 безводний ~ 120,37; Молярна маса

MgSO4х7H2O ~ 246,37; співвідношення цих молярних мас становить 2,047

З бруньок ізолюють криючі луски і занурюють у розчин антисептика на

20 хв. Потім двічі промивають у стерильній воді. У ламінарному боксі

видалють криючі луски, в яких досить часто міститься ендогенна мікрофлора.

Потім залежно від потреб переносять на живильне середовище бруньку або

меристему.
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Таблиця 8.20 – Маточні розчини кальцій нітрату* залежно від етапу

МКР

№

п/п

Варіант Хімічна
формула компонента

Кількіс
ть на 1 л

маточного
розчину, г

1 для введення та

мультиплікації

Cа(NO3)2х4H2O 44,000

2 варіант для ризогенезу 33,352

Примітка: *готується окремо від макросолей, тому що в маточних

розчинах разом з ними випадає в осад

Якщо у середовище інтенсивно виділяються фенолоподібні речовини,

то у складі середовища акусин ІМК (0,5 мг/л) замінюють на суміш ІМК та

НОК (ІМК 0,4 мг/л + НОК 0,1 мг/л). Впродовж перших трьох

субкультивувань вміст БАП зменшують до 0,75-1,0 мг/л.

ІІ. Мультиплікація. Живильне середовище для розмноження готують з

маточних розчинів згідно з таблицею 8.21. Для павловнії середній інтервал

часу між субкультивуваннями становило 15-30 діб (рис. 8.18). Після 15-20 діб

культивування пагони регенерантів особливо не змінювались у розмірах.

Водневий показник живильного середовища впливав на засвоєння

елементів живлення, ріст і розвиток регенерантів (рис. 8.19). Оптимальним

було рН 5,5-5,8. За рН живильного середовища 5,3 і, особливо, 5,0 у

регенерантів виявляються типові ознаки нестачі фосфору та калію внаслідок

ускладнення їх засвоєння. Регенеранти з темно-зеленими листками відстають

у рості.

Для швидкого накопичення значної кількості рослин прямим

морфогенезом (тобто з бруньок, а не з калюсних клітин) використовують

один з шляхів живцювання (рис. 8.20): 1) поділом конгломерату мікропагонів;

2) одновузловими живцями.
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Таблиця 8.21 – Об’єми маточних розчинів для приготування середовищ

у мл (варіант для розмноження)

№

п/п

Інградієнт середовища Кількість (мл) у

розрахунку на

Розведення в
маточному

розчині
1 л 2 л 4 л

1 Макросолі 25 50 100 1:40

2 Мікросолі 1 2 4 1:1000

3 Cа(NO3)2х4H2O 25 50 100 1:40

4 Fe-хелат 25 50 100 1:20

5 Вітамін В1 (тіамін) 1,6 3,2 6,4 1:1*

6 Вітамін В6 1,0 2,0 4,0 1:1

7 Вітамін С 3,0 6,0 12,0 1:1

8 Нікотинова кислота 1,0 2,0 4,0 1:1

910 Гліцин 0,5 1,0 2,0 1:1

11 Інозитол 10 20 40 1:10

12 Аденін 5 10 40 1:1

13 Кінетин 0,8 1,6 3,2 1:1

14 ІМК 0,3 0,6 1,2 1:1

Примітка: * “1:1” один міліграм речовини одному мілілітрі розчинника

Рисунок 8.18 – Стан регенерантів павловнії in vitro в добах
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Рисунок 8.19 – Вплив рН на розвиток регенерантів павловнії

Перший спосіб живцювання досягається застосуванням цитокініну

БАП, однак має два недоліки: 1) за утворення конгломерату відбувається

часткове калюсоутворення, і таким чином, виникає потенційна можливість

прояву мутагенезу (рис. 8.21); 2) наявність БАП у живильному середовищі

перешкоджає нормальному коренеутворенню. Міцні пагони, що придатні для

отримання одновузлових живців одержують за невеликих концентрацій

іншого цитокініну – кінетину на фоні ауксину ІМК.

Передозування БАП чи кінетину фітотоксичне і призводить до появи

регенерантів з гіпергідратованими тканинами (вітрифікованими).

Фітотоксичний ефект цитокінінів може накопичуватись з покоління у

покоління. Тому після перших 3-4 пасажувань кількість цитокініну

зменшують. Для зняття фітоксичного впливу цитокінів у випадку масової

появи вітрифікованих регенерантів роблять проміжне живцювання з

додаванням гіберелової кислоти (ГК3) або суміші ГК4+ГК7.
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Рисунок 8.20 – Розвиток регенерантів павловнії за різних шляхів
живцювання: 1 - поділом конгломерату пагонів; 2 – одновузловими живцями.
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конгломерат пагонів з
калюсним утворенням в базальній

частині регенерантів

регенеранти з
гіпергідратованими тканинами

Рисунок 8.21 – Прояв надлишку БАП при культивуванні павловнії in

vitro.

ІІІ і IV. Ризогенез та постасептична адаптація. У павловнії in vitro

корінь дуже ламкий, тому найчастіше за масового розмноження висаджують

рослини, обламуючи коріння. Також враховують надзвичайну ламкість

стебла регенерантів у зоні кореневої шийки та опушеність, що вимагає

обережного поливу на перших етапах росту в умовах закритого ґрунту.

Ризикованим також є полив перші 15 діб туманоутворюючими установками.

Це пов′язано з повстистим листям, на якому наявне інтенсивне опушення із

солодкими виділення. За умов туману на таких листках можуть поселятись

мікроорганізми як сапрофітні, так і патогенні.

Як субстрат найчастіше використовують торфосубстрати, кокосовий

ґрунт, кокосові «пігулки» (рис. 8.22) або перліт. Вирощування на субстратах

з домішками органічних речовин, особливо за недотримання технології

(контроль грибної інфекції, кислотності) ризиковане внаслідок втрати

розсади через ураження комплексом збудників, які викликають фузаріозне

в′янення та чорну ніжку. Частково стримувати поширення грибів можна
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шляхом зниження вологості субстрату та обробкою кожні 5 діб розчином

препарату Превікур Енерджі 840 sl в.р.к (2-3 мл/л).

Застосування як субстрату

агроперліту дозволяє уникнути вище

зазначених проблем. Агроперліт – це

крупна фракція спученого перліту

(2,5-5мм), а перліт – це вулканічне

скло (пісок), до складу якого входять

хімічні елементи: SiO2 – 70-75%,

Al2О3 – 12-14%, Na2О – 3-5%, K2О –

3-5%, Fe2О3 – близько 1,0 %, а також

CaO і MgO у невеликих кількостях

[179].

Тобто, по хімічному складу –

це пісок. Єдиною відмінністю

перлітової породи є вміст у ній 2-5 %

зв’язаної води, яка при нагріванні до

високих температур розпирає

основну породу, завдяки чому

утворюється «спучений перліт», у

структурі якого є багато вільного місця для повітря і води. Завдяки цим

властивостям, а також хімічному складу, перліт, як і будь-яке скло інертний

хімічно та біологічно стійкий. Завдяки своїй структурі він може вбирати до

400 % води від своєї маси та її утримувати, хоча може легко і віддавати.

Оскільки у перліті майже немає елементів живлення використовують

спрощений варіант живильного середовища (див. варіант для розмноження).

Для цього беруть лише мінеральну частину і додають нітрат срібла (табл.

8.22). За використання цього субстрату уникають надмірних поливів,

особливо поверхневого. Це пов’язано із загрозою появи синьо-зелених

Рисунок 8.22 – Використання
кокосових «пігулок» джіфі для
постасептичного зеленого
живцювання павловнії
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водоростей. Самі водорості не є небезпечними для рослин, але продукти їх

гниття пригнічують ріст розсади.

Таблиця 8.22 - Об’єми маточних розчинів для приготування

поживного розчину у розрахунку на 1 л

№
№
п/п

Інградієнт середовища Обєм,
мл

Розведення в маточному
розчині

1 Макросолі 25 1:40

2 Мікросолі 1 1:1000

3 Cа(NO3)2х4H2O 25 1:40

4 Fe-хелат 30 1:20

5 AgNO3 3-5 1:1

За постасептичної адаптації павловнії так само, як і в природних

умовах, властиві швидкі темпи росту як пагона, так і кореневої системи.

Якщо на п'яту добу у базальній частині відмічається утворення напливу, то

на десяту добу вже є кілька коренів. За два тижні регенеранти придатні для

пересадки в більші ємності, або у відкритий ґрунт за умови крапельного

поливу та мульчування.

Ювенілізація рослин павловнії in vitro передається на декілька поколінь

при постасептичному живцюванні. Після висадки регенерантів, вирощених

«на агарі», їх можна ще 2-3 рази переживцювати в постасептичних умовах.

Після 4-5 живцювань втрачається ювенільність, а отже, і регенераційні

властивості, в т.ч. утворення адвентивних коренів. Однією з ознак втрати

ювенільності в павловнії ex vitro є утворення трубчастого стебла.

За другого-третього живцювань саджанцям властиві перші порівняно

великі листки. Такі регенеранти мають кращі адаптаційні властивості і

меншу собівартість.



415
ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове

вирішення актуальної проблеми сільськогосподарського виробництва, а саме:

використання мікроклонального розмноження численних видів рослин: хости,

туї західної, агапантусу, картоплі, малини, ожини, шипшини, троянди,

актинідії, павловнії, ківі та інших in vitro для звільнення від різного виду

інфекцій: бактеріальної, грибної та вірусної, збереження в стані ювенілізації з

урахуванням специфічного прояву їх біологічних особливостей, включаючи

добір рослин-донорів для введення в стерильну культуру, деконтамінацію

експлантів та специфічність первинного культивування, а також збереження

в культурі in vitro, активізування процесів ризогенезу, швидкого

розмноження і постасептичної адаптації.

1. Доведено вплив різних частин організмів, їх онтогенетичної

різноякісності, втрати інтегральних та кореляційних зв’язків за введення

рослин у асептичну культуру. На прикладі шипшини, троянди встановлене

оптимальне приживлення експлантів, виділених із «зеленого конусу» і не

отримано жодного позитивного результату з використанням рослин, які

знаходились у глибокому спокою. Водночас, за оброблення материнських

рослин та пагонів рослин-донорів хости, троянди, ожини 0,01–0,1 %

розчином гібереліну дало змогу збільшити вихід експлантів з 2–5 (контроль)

до 54–68 %. У павловнії ефективними виявили ГК3 і ГК4/7. Пробудження

відбувалось через 7–10 діб.

2. В актинідії виявлено вплив на швидкість адаптації до асептичних

умов, регенераційну здатність місця ізоляції експланта. Більш успішними

вони були за використання апікальної частини пагона, порівнюючи з

медіальною і, тим паче, базальною. Через інтенсивне фенолоутворення

введення в культуру актинідії доцільно проводити влітку. У павловнії краще

приживлення експлантів відбувалось з пагонів, які пробудились у кінці

грудня – на початку січня.
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3. Враховуючи неоднаковий уміст пластичних, запасних речовин і,

особливо, біологічно активних, виявлено відмінності в регенерації in vitro. У

туї західної найкращим вихідним матеріалом виявився пагін проростка: 24,1

% регенерантів мали коріння та пагони. У стеблових живців це становило 0,9

%, а меристем – 16,6 %. Через складність отримання стерильного

морфогенного експланта в агапантусу кращою частиною-донором виявилась

основа суцвіття.

4. Доведено, що залежно від місця знаходження інфекції, її типу,

біологічних особливостей експлантів для деконтамінації слід

використовувати різні речовини. Серед менш шкідливих для рослин та

оточення, зокрема для стерилізації та приживлення хости, виділено

гіпохлорити натрію («Білизна» у розведенні 1:1) у поєднанні з

перманганатом калію (залежно від насичення інфекцією 0,05–0,1 мг/л).

Збільшення концентрації препаратів підвищувало токсичність речовин-

стерилізаторів. Для захисту від внутрішнього контамінування позитивний

ефект отримано від додавання в середовище термостабільних антибіотиків:

левоміцетин – 250 мл/л, гентаміцин сульфат – 160 мг/л, або їх поєднання (125

і 80 мг/л). В останньому варіанті залежно від сорту хости лишили

контамінованими 21–28 % експлантів, проти 49–59 % за використання

препаратів окремо. Для сортів агапантуса серед фунгіцидів: Фундазол,

Максим Форте 050 FS і Превікур Енерджі 840 SL найбільш перспективним

виявилось використання останнього в концентрації 3 мл/л. Максим Форте.

5. На прикладі агапантуса виявлено, що тривале вегетативне

розмноження підвищило контамінацію посадкового матеріалу. У туї західної

найменше контамінованими були меристеми (9,3 %) проти стеблових живців

(82,3 %). Серед чотирьох сортів хости менше контаміновані експланти з

бутона (11–21 %), ніж з бруньок (33–59 %). Крім цього, в експлантів з

бутонів у двох сортів виявлено сомаклональну мінливість за забарвленням

листя.
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6. Встановлено, що ефективність, як деконтамінанта, біоциду РРМ у

концентрації 2 мл/л для ожини і фундука проявилась лише після повного

занурення експлантів у поживне середовище. Оптимальним періодом

культивування був 15-20 діб. Для трав’янистих рослин: цмин італійський,

міскантус гігантський за часткою стерильних і живих експлантів оптимальною

концентрацією РРМ була 2,0 мл/л, відповідно, 88–94 і 80–90 %. Для

чагарникових: троянда, ожина найвища ефективність деконтамінації мала місце

у варіанті концентрації РРМ 2,5 мл/л, а деревних: вишня, фундук за

максимальною часткою стерильних концентрація 3,0, а живих – 2,5 мл/л.

7. Доведено вплив стану експлантів та складу живильного середовища

на утворення регенерантами фенолоподібних речовин. Використання у туї

західної живців з «п’яткою» дало змогу одержати 95,4 регенерантів без

фенолів проти 7,9 % у контролі. Заміна в середовищі кінетину на аденін (20

мг/л) знизило частку експлантів з фенолами з 93,1 % (контроль, без гормонів)

до 24,9 %. Ще кращим виявилось поєднання аденіну (20 мг/л) з 15 мг/л

аскорбінової кислоти (лише в 3,8 % регенерантів мали фенольні виділення).

У міскантуса позитивний вплив мало видалення відмерлих листків у

експлантів, використання апікальної його частини, порівнюючи з медіальною,

мінімізація раневої поверхні, а також занурення експлантів у

антиоксидантний розчин (перші 60 хв. – аскорбінова кислота, 200 мг/л +

цистеїн, 5 мг/л та наступні 60 хв. – розчин полівінілпіролідон, 10 г/л).

8. За введення в культуру фундука стебловими експлантами зменшення

частки живців з фенольними виділеннями досяглось комплексом заходів: заміна

в процесі стерилізації гіпохлориту натрію на Бланідас 300, або РРМ;

дотримання рН середовища 6,0; застосування антиоксидантних речовин;

підготовка донорних рослин в умовах закритого грунту з фунгіцидним

захистом, штучним розсіяним освітленням, видалення некротизованих тканин

та зменшення площі раневої поверхні.

9. Доведено можливість сомаклональної мінливості найчастіше з

травматичного калюсу, або індукованого екзогенними гормонами, що
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знайшло відображення в павловнії, хости через зміну забарвлення рослин.

Використання методу дало змогу виділити клон павловнії 112-3, який

відрізнявся утворенням у вузлі трьох листків, замість двох.

10. Виявлено особливий прояв ювенілізації in vitro у туї західної, що

проявлялось у зміні форми хвої з лускоподібної до голкоподібної. Це позитивно

вплинуло на кількість субкультивувань, відповідно, 11 і більше, проти 4–5-и;

коефіцієнті розмноження: 14,7, проти 0,5 за третього субкультивування. У

картоплі ювенілізація проявлялась in vitro незалежно від експланта, хоча

регулюванням інтенсивності гетеротрофного живлення можна досягти

бульбоутворення в умовах штучного середовища. Збільшення концентрації

сахарози in vitro у картоплі, гвоздики до 9 % обумовило зменшення

вегетативної частини рослин та кореневої системи.

11. Встановлено вплив живлення на регулювання ювенілізації в картоплі.

Підтримання її досяглось вирощуванням рослин в умовах слабкої аерації та

наявності в живильному середовищі сахарози, що знайшло вираження в

утворенні простих листків. За автотрофного живлення (без сахарози) і аерації

рослини переходили до наступних фаз розвитку, що підтверджувалось

наявністю складних листків. За міксотрофного живлення (з сахарозою) та

доступу повітря в рослин з’являлись складні листки. Це саме відбулось,

однак меншими темпами, за відсутності в середовищі сахарози та з

достатньою аерацією. Аналогічне спостерігалось щодо концентрації сахарози

та поживних речовин у хости.

12. У павловнії, картоплі, хризантеми, гвоздики, хости виявлено

онтогенетичну різноякісність регенерантів in vitro залежно від походження

живців. Регенеранти з базальної частини, порівнюючи з медіальною та

апікальною, стебла відстали в рості та розвитку з кожним наступним пасажем і

в 8–10 у них була майже відсутня коренева система, стебло коротке з 4–5

міжвузлями. Рослини регенеровані з медіальних живців стабільно росли

впродовж 10 субкультивувань. Найкращий ріст і розвиток мали рослини in vitro

з апікальної частини стебла, однак лише до 4–5 живцювання, після чого вони не
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відрізнялись від рослин з медіальної частини стебла. На прикладі хости

доведено вплив гормонів експлантів на результати подальших культивувань.

13. Виявлено способи зняття апікального домінування на період

культивування і збільшення коефіцієнта розмноження трьох сортів хости.

Порівнюючи з вкороченням листків, більш ефективним виявився поділ денця,

що, відповідно, до згаданого становило 20–23 доби і 4,7–5,1, проти контролю:

79–120 і 4,2–4,9. В усіх сортів під час перших (4–6) послідовних

субкультивувань відбувалось істотне скорочення періоду між живцюванням з

40–67 діб до 21–31 доби, що не спостерігалось за наступних субкультивувань.

14. У двох сортів агапантуса доведено перевагу за приживленням

експлантів, висотою пагона та їх кількістю в кущі 90 добового віку рослин-

донорів, порівнючи з 30 і 45 добовими, а за остайніми варіантами, відповідно,

в 3,2 і 3,6 раза, 4,0–5,7 та 2,9–3,0. За мікроклонального розмноження туї

західної після третього субкультивування в рослин in vitro з живців віком 20

діб виявлено ознаки гіпергідратації тканин, втрату здатності до ризогенезу та

вкорочений пагін, а за п’ятого морфогенез був відсутній. Використання

донорів живців віком 60 діб дало змогу отримати добре сформовані рослини-

регенеранти.

15. Виявлено детермінацію органогенезу in vitro в картоплі під впливом

змін складу живильного середовища, дією низьких позитивних температур,

режимів та спектра освітлення. Термоіндукція рослин in vitro картоплі дало змогу

в «культурі одного вузла» отримати в сорту картоплі Подолянка більше всіх

мікробульб, ніж у контролі, в 1,3 раза, в тому числі кондиційних на 8,6 %, а в

сорту Забава, відповідно, 1,3 раза та 3,9 %. Цілодобове освітлення регенерантів

міскантуса, порівняно з 8 годинним, збільшило довжину кореневої системи в 5,5

рази, висоту рослин – 1,6, приживлення рослин на 8,3 %, однак зменшило

кількість пагонів у 2,4 рази. Використання ламп Промінь 30, порівняно з ЛБ 36,

дало змогу збільшити висоту рослин у регенерантів сорту Подолянка на 15 добу

культивування на 2,1 см, рослин ех vitro на 2,5 см, однак зменшило кількість

міжвузлів на стеблі, відповідно, на 1,5 і 1,7 шт.



420
16. У нативних умовах за апікального домінування від донорів можна

отримати одновузлові живці, а за його відсутності – конгломерат пагонів,

хоча у різних видів ягідних культур доведено можливість регулювання

процесу за використання цитокінінів. Для малини найкращі результати

одержано за включення в середовище Мурасіге і Скуга 0,5 мг/л БАП на

фоні 0,25 мг/л ІМК. Водночас, у смородини виявлено сортову специфіку

реакції на використання БАП. Найбільшу висоту регенерантів у Ribes

nigrum L. відмічено за концентрації БАП 0,5 мг/л, а в Ribes rubrum L., Ribes

Grossularia L. – за відсутності препарату. Однак, для всіх видів та сортів

найбільше пагонів у розетці було у варіанті БАП 1,0 мг/л. Вищі

концентрації препарату спричинили відхилення в рості та розвитку рослин,

хоча з віком цей ефект знижувався. Аналогічне мало місце у двох форм

верби. У павловнії максимальна кількість мікропагонів у конгломераті була

за концентраї БАП 1,5 мг/л, однак вітрифікованих рослин виявилось більше,

порівнюючи з 1,0 мг/л, на 22 %.

17. Доведено, що фітотоксичність БАП можна знизити додаванням у

середовище гіберелінів. Особливо успішним виявилось використання ГК3,

що дало змогу збільшити висоту регенерантів павловнії на 24 см, або в 1,6

раза. Ще більший ефект отримано за зменшення кількості вітрифікованих

рослин на 52 %. У деревних: падуб, цитрофортунелла найкращим варіантом

виявилось поєднання БАП та гіберелін по 2,5 мг/л, що дало змогу збільшити

висоту регенерантів у 1,3–3,0 раза, довжину найбільшого листка – 2,2–2,6,

приживлених експлантів у 1,6–9,3. Концентрація гібереліна 2,5 мг/л дала

змогу через 7 діб пробудити донорні рослини падубу мезерва, та збільшити

приживлення експлантів троянди на 14 %.

18. На трьох ягідних культурах – ожина, малина і смородина червона

створено модель причин виникнення гіпергідратації та інших небажаних

явищ: використання для живцювання дуже молодих рослин-донорів (15–20

добового віку), застосування високих концентрацій БАП (2 мг/л для ожини і

смородини червоної та 4 мг/л для малини), збільшення в середовищі,
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порівнюючи з прописом Мурасіге і Скуга, вмісту NH4NO3 у 4 рази, або в 3

рази вмісту хелатної форми заліза, культивування на середовищі з рН 5,0 (у

контролі 5,6), загущення вдвічі посадки живців. У дослідах з ожиною

встановлено отруєння регенерантів етиленом, зниження негативного впливу

якого можна досягти збільшенням фотоперіоду до 24 год. на добу.

19. Відмічено вплив цитокінінів на бульбоутворення in vitro картоплі.

Максимальний вихід мікробульб (162–171 проти 71 % у контролі)

спостерігався у варіантах з аденіном (20 або 25 мг/л) та поєднання аденіну

(20 мг/л) з кінетином (1 мг/л) за культивування в темряві. На середовищі з 20

мг/л аденіну мала місце найнижча вітріфікація рослин: 1,1, проти 1,4 % в

контролі. Вищий ефект, ніж з кінетином, отримано із застосуванням аналога

цитокінінів препарату Д-9, синтезованого в НДЦ «АСКО» Інституту

біонеорганічної хімії і нафтохімії НАНУ у концентрації 0,01 мг/л. У сортів

Повінь і Слов’янка це стосувалось довжини кореневої системи, частки

рослин зі столонами і мікробульбами, а щодо останнього сорту – висоти

пагона. Позитивно вплинуло на довжину кореневої системи, кількість

коренів заміна ІОК на препарат Д-18 згаданого Інституту. Аналогічне за

всіма показниками стосувалось поєднання препаратів у концентрації 0,01

мл/л.

20. Виявлено модифікації використання фітогормонів. За умов

відсутності світла в сортів Повінь та Слов’янка на середовищі з Д-9

зав’язалось на 100 регенерантів, відповідно 189,4 і 208,3 бульб, порівнюючи з

використанням світла: 109,3 і 136,7 %. Доведено позитивний вплив

застосування препарату Д-9 на вихідних рослинах для живцювання. Перевага

над контролем у перерахунку на кількість бульб у 100 регенерантів у сорту

Повінь з 30 г/л сахарози в індукованих вихідних рослин становила 8,2 рази, а

з концентрацією сахарози 60 г/л – 1,1 раза. У сорту Слов’янка це, відповідно,

становило: 6,1 і 1,2 раза.

21. Використання гелеутворювачем у середовищі замість агару

картопляного крохмалю, порівнючи з картопляним екстрактом і перлітом, у
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сорту Подолянка дало змогу отримати довшу кореневу систему (в 1,1 раза),

більше столонів (у 3,4 раза), менший період від живцювання до

бульбоутворення, однак більш тривалий період культивування – на 52 доби.

У сорту Забава кращим варіантом було використання картопляного

крохмалю за всіма показниками, крім висоти пагона, періоду від живцювання

до бульбоутворення та періоду культивування (більше на 15,4 доби).

Використання за вирощування in vitro експлантів міскунтуса замість агару

геланової камеді дало змогу отримати краще розчинення його у воді,

зниження вартості середовища та збільшення його прозорості.

22. Використання модифікованого в Інституті картоплярства НААН

середовища Мурасіге і Скуга, замість стандартного, дало змогу в сорту

Подолянка збільшити кількість міжвузлів (з 3,9 до 4,7 шт.), розмір листкової

пластини (на 1,2 бала) та зменшити період культивування – на 12,1 доби, а

також поліпшити зав’язування бульб, зокрема кондиційних. У сорту Забава

також виявлено істотну різницю за показниками.

23. Заміна хелатної форми заліза в прописі Мурасіге і Скуга на добриво

Ferrileme 4.8 Orto–Orto дало змогу за вирощування ожини знизити частку

хлоротичних рослин за 100 % концентрації заліза в сортів Reuben та Triple

Crown у 9,7 та 11,0 раза, вітрифікованих рослин за 200 % концентрації – в 3,0

і 2,2 раза, а за кількістю мікропагонів у конгломераті для двох сортів і

концентрація 150 %, а сорту Triple Crown – 200 %. Близькі дані отримано за

розмноження малини. У картоплі сорту Подолянка подвійна концентрація

заліза за живцювання збільшувала висоту рослин, довжину кореневої

системи, прискорювала початок утворення столонів та бульб, а за

бульбоутворення: довжину кореневої системи та початок утворення столонів.

Аналогічне стосувалось сорту Забава.

24. Середовище Мурасіге і Скуга в нашій модифікації: заміна сахарози

та агару картопляним крохмалем, кінетину на аденін (20 мг/л), зростання

концентрації хелатного заліза вдвічі, проти з базового, дало змогу збільшити

величину листкової пластинки в сорту картоплі Подолянка на 0,4 бала,
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скоротити початок столоноутворення на 33,2 доби, отримати більше

кондиційних бульб у 1,4 раза. Близькі дані отримано в сорту Забава.

25. Виявлено вплив кислотності живильного середовища на онтогенез

регенерантів. Підвищення її до рН 4,0 у смородини чорної спричиняло

симптоми нехватки магнію, фосфору та калію. За рН 7,0 на нижніх листках

відмічено ознаки нестачі азоту, а на верхніх – заліза. У агапантуса рН 4,0

спричинило вітрифікацію регенерантів за першого пасажу у 43 %, а за

третього – 92 %. Спостерігалось також некротичне відмирання листків,

відповідно, в 10 і 30 % рослин, та різко знижувався коефіцієнт розмноження

між пасажами з 5,6 до 0,3. Кислотність з рН 7,0 спричиняла некротичне

відмирання листків відповідно до пасажів, у 23 і 97 % регенерантів та

зменшувала коефіцієнт розмноження з 1,9 до 0,8 (у контролі – 4,7 та 4,8).

26. Доведено позитивний вплив довгого фотоперіоду (8 годин, проти 16)

на ризогенез у рослин-донорів та експлантів хости. У двох сортів: Патріот і

Паульс Глорі в останньому варіанті початок коренеутворення наступав на 7,1

та 5,8 доби раніше, довжина коренів була більша на 4,6 і 5,2 мм, а кількість

коренів зросла у 2,5 і 4,6 раза, відповідно. За довшого фотоперіоду у

регенерантів хости скорочувався строк до початку коренеутворення,

відповідно, на 8,2 і 7,1 доби, збільшувалась довжина кореневої системи на 5,4

і 12,6 мм, та кількість коренів у 1,9 і 1,6 раза.

27. Встановлено, що заміна в середовищі для регенерації хости ІОК (у

межах 1–5 мг/л) на ІМК (1–5 мг/л) прискорила коренеутворення в останніх

варіантів сорту Патріот у 2,1–3,1 раза, а Паульс Глорі – 1,6–2,3. Із зростанням

концентрації ІМК збільшувалась довжина коренів за оптимальної у варіанті з

концентрацією 4 мг/л, а також кількість коренів з найвищим проявом

показника за концентрації 2 мг/л. За повної мінеральної основи, порівнючи з

половинною, використання ІМК (1 і 3 мг/л) в обох сортів значно скорочувало

початок коренеутворення (в межах 2,3-3,6 рази) з оптимумом у варіанті 3

мг/л. Це саме стосувалось довжини коренів, однак кількість їх виявилась

більшою за концентрації 1 мг/л.
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28. Не виявлено істотної різниці за початком коренеутворення у сорту

хости Патріот внаслідок заміни активованого вугілля (1,5 г/л) на деревне (2,5

г/л), однак між варіантами концентрації ІМК: 1 і 3 мг/л на згаданому фоні

різниця в прояві показника виявилась істотною. Заміна активованого вугілля

на деревне позитивно вплинула на збільшення довжини коренів у сорту

Патріот з 14,3 до 37,3 мм, а в сорту Паульс Глорі, відповідно, з 7,7 до 38,9 мм,

чого не спостерігалось щодо кількості коренів, коли різниця між варіантами,

залежно від концентрації ІМК, виявилась неістотною. За використання для

замочування регенерантів хости 2,4 Д результати виявились гіршими, ніж з

ІМК. Оптимальним для замочування живців малини виявилось використання

концентрації ІМК 1,0 і 1,5 мг/л.

29. Доведено, що лише концентрація ІОК 0,1 мг/л неістотно збільшувала

довжину коренів експлантів павловнії та їх кількість. Навпаки, використання

в середовищі ІМК в межах 0,1–2,5 мг/л значно підвищувало прояв показників,

відповідно, до 2,9 і 3,5 раза. Серед чотирьох середовищ оптимальним для

ризогенезу виявилось використання за прописом Куаріна і Лепувра, що,

порівняно з Мурасіге і Скуга дало змогу збільшити довжину коріння на 6,9 %,

а їх кількість на 46 %. Використання в середовищі активованого вугілля в

концентраціях 0,5–2,5 г/л прискорило початок коренеутворення на 5 діб,

збільшило кількість коренів на 2,5 шт. (за 2,5 г/л), а їх довжину – на 26 мм (за

2,0 г/л). Використання активованого вугілля в кількості 3,0 г/л знизило прояв

усіх показників.

30. Кращими для приживлення павловнії виявились 20 добові регенеранти,

а з погляду висоти рослин – 30 добові. Оптимальною глибиною посадки рослин

у вологій камері була 2–3 мм. Доведено доцільність живцювань ex vitro, яке слід

проводити за першого-третього розмноження. Для кращого розвитку рослин ex

vitro необхідно мати в живильну розчині 2500 мг/л NH4NO3, 2200 – KNO3,

1940 – KH2PO4 і 1540 – MgSO4x 7H2O. За підживлення KH2PO4 + MgSO4x 7H2O

висота рослин збільшилась у 2,7 раза, кількість міжвузлів – 1,2, кількість

коренів – 1,2, довжина кореневої системи – 1,4. Використання добрива Ferrilene
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4.8 Orto-Orto, порівняно з іншими двома формами заліза, дало змогу збільшити

висоту рослин у 2,4 раза, кількість міжвузлів – 1,2 та кількість коренів – 1,3 за

незмінної їх довжини. Для успішної постасептичної адаптації доцільно вводити

рослини павловнії в період спокою, що досягалось зниженням вологості з 70–75

до 30–35 % і температури з 22–24 до 6–8 0 С впродовж 60 діб. За таких умов

пробудилось 93 % рослин проти 42 % за віку у 21 добу. Ювенілізація рослин in

vitro передається впродовж 2–3 поколінь після постасептичного живцювання.

31. Доведено, що для приживлення живців під час постасептичної

адаптації регенерантів сорту картоплі Подолянка кращими субстратами були

мох сфагнум, гідрогелі, перліт, мінеральна вата, а погляду зору росту та

розвитку рослин два останні. Найкоротший період для столоно- і

бульбоутворення, відмирання надземної частини виявився за вирощування

рослин на гідрогелях: crystal soil та crystal water, а за кількістю і масою

бульб – перліт. Для розвитку пагона, бульбоутворення кращою площею

живлення була 12 х 12 см. Для постасептичної адаптації туї західної за

приростом пагону та кореня, кількістю бічних коренів, кольором лусок

кращим субстратом виявився гідро гель crystal soil.

32. Виявлено особливості онтогенезу сортів картоплі залежно від типу

вихідного матеріалу для ex vitro. За кількістю пагонів та столонів, глибиною

закладання столонів, утворенням мінібульб перевагу мало використання

мікробульб, порівняно з розсадою. У двох сортів хости краще приживлення

(у 2,1–2,3 раза), ріст і розвиток рослин відбувались у матеріалу, який

пройшов стан спокою. З метою захисту розсади хости оптимальним

виявилось замочування рослин у Превікур Енерджі 840 SL 2–3 мл на літр

води, на 5–10 хв. Доведено, що для постасептичної адаптації актинідії

кращим субстратом був Laflora KKS-1, а серед зовнішніх умов –

застосування мікропарників. Позитивні результати отримані за використання

антитранспіранта прилиплювача Ліпосам.

33. Виявлено, що за фотоавтотрофного мікроклонального розмноження

використання цілої листкової пластинки у живців фундука, порівнючи з
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половиною або третиною, пришвидшує коренеутворення в 1,6 і 3,1 раза,

відповідно, та довжину коріння в 9,7 раза. В ожини, використання

модифікованого живильного середовища: мінеральна основа Мурасіге і

Скуга – 50 %, аденіну – 0,016 мг/л, БАП – 0,032 та ІМК – 1,5 сприяло в

умовах ex vitro збільшенню довжини коренів у 5,7 раза, їх кількості – 3,

приживлення – 15,2, хоча рослини мали меншу висоту на 33 % і кількість

пагонів у конгломераті на 32 %. За повторного культивування ex vitro

позитивний вплив на приживлення рослин (у 1,4 рази), довжину кореневої

системи (2,2), кількість коренів (2,5), масу рослин (5,3) мав апікальний тип

живця, проти медіального. За використання ІМК (1,0-2,0 мл/л) серед

апікальних живців згадані показники зросли на 4 %, у 1,3; 1,7 та 2,1 рази.

Мінімальне інфікування рослин відбувалось за вологості 70 %, порівняно з

100 %, а з хімічних препаратів використання Превікур Енерджі 840 SL 0,75,

або 1,5 мл/л з періодичністю обприскування, відповідно, три і п’ять діб.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. На першому етапі МКР у процесі введення частин рослин у

асептичні умови запропоновано наступні удосконалення. Для шипшини,

троянди кращим варіантом введення в in vitro виявилось використання

донорів у фазі «зелений конус», а в актинідій – апікальних частин стебла, туї

західної – пагонів проростка, а агапантуса – основи суцвіття. Вивести зі стану

спокою рослин-донорів хости, троянди, ожини і павловнії можна обробляючи

рослини гібереліном (0,1 г/л), або включаючи гормон у живильне середовище

(1 мг/л).

2. Деконтамінанти вибирати залежно від місця розташування інфекції,

її природи. Основними можуть бути: гіпохлорит натрію («Білизна» у

співвідношенні з водою 1:1) та перманганат калію (0,05 мг/г), а також

Бланідас 300 (0,7 %). За глибокого бактерицидного контамінування слід

використовувати суміш левоміцетину (125 мг/л) та гентаміцин сульфату (80

мг/л), а грибного – Превікур Енерджі 840 SL (3 мл/л). За змішаної інфекції

ефективним виявився біоцид РРМ для трав’яних (цмин італійський,

міскантус гігантський – 2,0 мл/л), чагарникових (троянда, ожина – 2,5),

деревних (вишня, фундук – 3,0 для отримання максимальної кількості

стерильних експлантів та 2,5 – для живих).

3. Для усунення утворення фенолоподібних речовин за перших

субкультивувань у туї західної, міскантуса, кактусів, актинідії, фундука та

ліщини слід видаляти відмерлі частини рослин, використовувати живці з

«п’яткою», а також середовище з антиоксидантами: аденін (20 мг/л) та

аскорбінова кислота (15 мг/л). Для окремих видів рослин застосовувати

комплекс заходів, наприклад, для фундука: підготовувати рослини для

введення in vitro в умовах закритого ґрунту, за штучного розсіяного

освітлення з використанням для захисту від інфекції фунгіцидів, а також

відділення некротичної тканини, зменшення площі раневої поверхні.

Використовувати стеблові експланти, заміна гіпохлориту натрію на Бланідас
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300, або РРМ, дотримуватись рН середовища 6,0, застосовувати

антиоксиданти.

4. Для запобігання сомаклональної мінливості під час субкультивувань

регенерантів, що проявляється у вигляді зміни забарвлення, кількості листків

та пазушних бруньок, не використовувати для пасажів калюсну культуру,

дотримуватись оптимальних концентрацій гормонів.

5. Одне з основних завдань МКР рослин – збереження їх у ювенільній

стадії, що підтверджується специфічністю морфології листків. Це

досягається оптимізацією концентрації в середовищі сахарози (для картоплі,

гвоздики 3 %), слабка аерація, повне мінеральне живлення, концентрацією

агар-агару (0,7 %).

6. Зважаючи на різноякісність живців залежно від знаходження на

рослині-донорі для успішного МКР доцільно використовувати з верхньої

частини рослин, що підтримуватиме ювелінізацію рослин, дасть змогу

поліпшити процеси адаптації на етапі ех vitro, пришвидшить розмноження.

Для більшості видів позитивний вплив на ріст і розвиток рослин мало

використання БАП в концентрації 1,0–1,5 мг/л. Більші концентрації

негативно впливають на ріст рослин, обумовлюють калюсоутворення,

вітрифікацію.

7. Для зняття апікального домінування у хости використовувати поділ

денця, що дасть змогу скоротити період культивування (у трьох сортів у

межах від 79–120 до 20–23 діб), збільшити коефіцієнт розмноження з 4,2–4,9

до 4,7–5,1, а також збільшити кількість субкультивувань. З метою збільшення

висоти пагона, приживлюваності експлантів, кількості пагонів у кущі

агапантуса використовувати 90 добові рослини-донори, а не 30, 45 добові.

8. Детермінацію онтогенезу регенерантів у процесі МКР можна досягти

термоіндукцією, використанням хлорхолінхлориду, змінами фотоперіоду.

Для стимуляції бульбоутворення у картоплі оптимальним виявилось

використання термоіндукції (витримування рослин впродовж 4 діб за

температури 2-4 0С). Використання 8-и годинного освітлення, проти з
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цілодобового у міскантуса спричинило зменшення висоти рослин у 1,6 раз,

довжину кореневої системи – 5,4 частки рослин, що прижились – 1,1 хоча

кількість пагонів зросла в 2,6 раза.

9. Використання ламп Промінь 30 рекомендується для видовження

стебла, зменшення кількості листків, хоча і з більшою площею. Лампи ЛБ-36

спричиняли перевагу розвитку над ростом: рослини менші, однак з більшою

кількістю міжвузлів.

10. З метою детермінації розвитку пагона в процесі морфогенезу в

процесі вирощування ожини, малини і смородини слід використовувати БАП

в концентрації 0,5 мг/л для отримання максимальної висоти пагона і 1,0 –

кількості пагонів у розетці. Збільшення концентрації препарату спричиняло

вітрифікацію рослин. Для верби рекомендується збільшення в середовищі Fe-

хелату, кількість БАП знизити до 0 мг/л і додати 1 мг/л AgNO3.

11. Додавати в середовище гіберелін для: нівелювання фітотоксичної дії

цитокінінів, пробудження первинних експлантів, що знаходяться в стані

спокою.

12. Запобігання вітрифікації рослин можна досягти: зменшенням

кількості цитокінінів за живцювання молодих рослин-донорів (15–20 діб);

зниженням концентрації азоту; зменшенням вмісту хелатної форми заліза;

підвищенням рН середовища; запобіганням самоотруєння етиленом за

загущеного садіння живців.

13. Замінювати як гелеутворювач агар-агар на картопляний крохмаль,

або картопляний екстракт (у середовище також не потрібно додавати

сахарозу), геланову камедь (робить середовище прозорим) та перліт.

14. Для отримання найвищих рослин картоплі з найменшою часткою

вітрифікованих та забезпечити максимальний вихід мікробульб слід додавати

в середовище 25 мг/л аденіну замість кінетину. Підвищити ефективність

препарату можна за відсутності світла. Збільшення кількості столонів, бульб
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можна досягти індукуванням вихідних для живцювання рослин гормонами та

збільшенням концентрації сахарози до 60 г/л.

15. Змінити концентрацію та форму хелатного заліза в середовищі для

зменшення хлоротичних, вітрифікованих рослин та із більшою кількістю

мікропагонів у конгломераті. Незважаючи на специфічність реакції на

варіанти трьох сортів ожини, оптимальними слід рекомендувати:

FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O в концентрації 125 % до стандартного

пропису, або добриво Ferrilene 4.8 Orto–Orto в концентрації 150 % від

розрахункової норми FeSO4х7H2O + Na2ЕДТАх2H2O. Для малини викладене,

відповідно, становило 150 і 200 %. Для двох сортів картоплі оптимальною

виявилась 200 % концентрація.

16. На двох сортах картоплі: Подолянка і Забава рекомендується

використовувати удосконалене середовище Мурасіге і Скуга, що дало змогу

збільшити величину листкової пластинки в1,1–1,2 раза, скоротити період до

утворення столонів у 3,7–4,0 раза, а вихід кондиційних бульб збільшити в1,4–

1,5 раза.

17. Для поліпшення ризогенезу в хости слід рослини-донори та

регенеранти вирощувати на довгому фотоперіоді (16 год.), що дасть змогу

прискорити коренеутворення, збільшить довжину та кількість коренів. Цьому

також сприятиме додавання в середовище від 1 до 4 мг/л ІМК, вирощування

регенерантів на збідненому (МS1/2) середовищі та додавання активованого,

або деревного вугілля. Заміна в середовищі ІОК (1-5 мг/л) на ІМК (1–5 мг/л)

прискорювало коренеутворення, збільшувало їх довжину (оптимальна

концентрація ІМК 4 мг/л) та кількість (найкращий варіант 2 мг/л).

Використання замість активованого вугілля деревного призвело до

збільшення довжини коренів, хоча різниця їх кількості між варіантами не

істотна.

18. З метою збільшення кореневої системи в експлантів павловнії слід

замінити ІОК на ІМК (в концентрації 0,1–2,5 мг/л), застосовувати

середовище Куаріна і Лепувра, а також активоване вугілля в концентрації



431
0,5-2,5 г/л, хоча вміст останнього 3,0 г/л знизив прояв кількості коріння, їх

довжину та гальмував прискорення початку коренеутворення.

19. Застосовувати технологію постасептичного приживлення павловнії,

що включає: використання 20 добових регенерантів для кращого

приживлення, а 30 добових для отримання високих рослин; доцільно

проводити живцювання ех vitro, яке можна продовжувати до третього

розмноження; мати в живильному середовищі 2500 мг/л NH4NO3, 2200 –

KNO3, 1940 – KH2PO4 і 1540 – MgSO4 x 7H2O, а для підживлення

використовувати KH2PO4 + MgSO4 x 7H2O. Замість FeSO4х7H2O +

Na2ЕДТАх2H2O використовувати добриво Ferrilene 4.8 Orto-Orto в

концентрації 91,7 мг/л. Для успішної постасептичної адаптації доцільно

вводити рослини павловнії в період спокою, що досягалось зниженням

вологості з 70–75 до 30-35 % і температури з 22-24 до 6-8 0С впродовж 60 діб.

За таких умов пробудилось 93 % рослин, проти 42 % за віку 21 доба.

Ювенілізація рослин in vitro передається впродовж 2–3 поколінь після

постасептичного живцювання.

20. Рекомендовано використовувати для приживлення картоплі мох

сфагнум, перліт, мінеральну вату і, особливо, гідрогелі crystal soil або crystal

water. Кращий розвиток пагона, бульбоутворення досягався за площі

живлення 12 х 12 см. Для постасептичної адаптації туї західної за приростом

пагона та кореня, кількістю бічних коренів, кольором лусок кращим

субстратом виявився гідрогель crystal soil.

21. У картоплі збільшення кількості пагонів, столонів, глибше

закладання останніх, утворення мінібульб досягалось з використанням

мікробульб, проти розсади. Для сортів хости краще приживлення відбувалось

за використання матеріалу, що пройшов стан спокою. Ефективний захист від

грибної інфекції досягався замочуванням рослин у Превікур Енерджі 840 SL

1,5 мл/л впродовж години. Постасептична адаптація більш успішна за

використання субстрату Laflora KKS-1, а серед зовнішніх умов –

застосування мікропарників.
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22. Для постасептичної адаптації фундука використовувати рослини з

цілим листком, а не з його частинами. Використання за останнього

живцювання ожини модифікованого живильного середовища: мінеральна

основа Мурасіге і Скуга (50 %), аденін – 0,016 мг/л, БАП – 0,032 та ІМК

1,5 сприяло в умовах ех vitro збільшенню довжини коренів у 5,7 раза, їх

кількості – 3, приживлення – 15,2, хоча рослини мали меншу висоту на 33 % і

кількість пагонів у конгломераті на 32 %. За повторного культивування ex

vitro позитивний вплив на приживлення рослин (у 1,4 раза), довжину

кореневої системи (2,2), кількість коренів (2,5), масу рослин (5,3) мав

апікальний тип живця, проти з медіального. За використання ІМК серед

апікальних живців згадані показники зросли на 4 %, у 1,3; 1,7 та 2,1 раза.

Мінімальне інфікування рослин відбувалось за вологості 70 %, порівнюючи

зі 100 %, а з хімічних препаратів використання Превікур Енерджі 840 sl в.р.к

0,75, або 1,5 г/л з періодичністю обприскування, відповідно, три і п’ять діб.

23. У практичній роботі рекомендовано використовувати апробовані

протоколи МКР хости, агапантуса, туї західної, картоплі, малини, ожини,

актинідії, аличі, персика і його підщеп, павловнії.
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Швидкість зміни кольору від бордового до синьо-зеленого
розчином гіпохлориту натрію і перманганату калію під час
стерилізації експлантів хости залежно від умов зберігання, хв
Діб з моменту
розфасування
препарату

15 30 45 60 НІР05

зберігання
гіпохлорит
у натрію

на
розсіяном
у світлі

35 12 7 2 6

в темряві 45 30 24 11 5
НІР05 6 5 5 4


