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Мета. Встановити життєздатність експлантів різних культиварів рододендрону залежно від виду агента
стерилізації. Методи. Біотехнологічні, лабораторні, аналітичні, статистичні. Результати. Встановлено, що
вихід експлантів істотно змінювався залежно від культивару, агента стерилізації і джерела експланту. Так,
найвищий вихід експлантів із насіння рододендрону забезпечувало використання агента стерилізації
білизни і брадофену – 50–85 %. Слід відзначити, що вихід асептичних експлантів отримано з насіння
культиварів ‘Cunningham`s White’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 81–83 %. Достовірно нижчий їх вихід був за
використання антисептика Аноліта – 5–15 % залежно від культивару. За використання решти антисептиків
цей показник знаходився в межах 31–69 %. Вихід асептичних експлантів з проростків рододендрону був
вищим порівняно з насінням, проте тенденція впливу агента антисептика була подібною. Слід відзначити,
що за використання антисептиків Білизна і Брадофен забезпечувало вихід асептичних експлантів у межах
від 72 до 96 %. За використання антисептика аноліта з насіння рододендрону отримано найвищий вміст
інфікованих експлантів – 80–94 %, асептичних – 5–15 і пророслих – 1–5 % залежно від культивару. Вихід
асептичних експлантів із проростків рододендрону був у 1,3–2,0 рази вищим порівняно з насінням. Вихід
інфікованих проростків був нижчим, а пророслих – 15–30 %. Висновки. Встановлено, що застосування
антисептиків Білизна та Брадофен забезпечують найвищий вихід асептичних експлантів з насіння і
проростків. Вихід їх найвищий за використання проростків порівняно з насінням. За використання насіння
найвищий вихід асептичних експлантів отримано з культиварів ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 80–
83 %. За використання проростків цей показник найвищий у культиварів ‘Grandiflorum’, ‘Cunningham`s
White’, ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 85–95 %.
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асептична культура.

Вступ
Нині відомо близько 1200 видів і 13 000 сортів й гібридів рододендрону, який застосовують для
декоративного озеленення [1]. Рододендрон має вищу газостійкість, виділяє ефірні масла та
фітонциди, завдяки цьому очищує повітря від хвороботворних мікроорганізмів і сприяє
оздоровленню навколишнього природного середовища. У науково-дослідних установах проводять
селекційну роботу з одержання нових сортів рододендронів, у процесі якої необхідно швидко
розмножити перспективні зразки, що мають комплекс корисних ознак [2]. У зв’язку з цим
актуальним є застосування біотехнологічних методів, що дозволяють в умовах in vitro у короткі
терміни розмножити цінний селекційний матеріал у достатній кількості для подальшого
вивчення.
Клональне розмноження – високоефективна екологічно чиста технологія в сільському
господарстві, яка широко використовується на практиці та має багато переваг – отримання
генетично однорідного посадкового матеріалу, оздоровлення рослин від різних інфекцій та
створення депонованих колекцій in vitro [3, 4]. Проте під час введення в культуру in vitro нового
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матеріалу і подальшому культивуванні дослідники часто стикалися з високою частотою
контамінації експлантів [5, 6], великою кількістю потемнілих експлантів, що зумовлено високою
концентрацією фенольних сполук, що гальмують їх розвиток in vitro [7, 8], низькою приживаністю
та вітрифікацією пагонів [9, 10]. Крім цього, в межах одного виду рослин спостерігаються
особливості формування асептичної культури залежно від сорту [11, 12]. Дослідженнями
встановлено, що найефективнішим для стерилізації насіння представників роду Rhododendron (L.)
є використання 35 % розчину Білизни за експозиції 10 хв. Проростки доцільно стерилізувати за
експозиції 8 хв, а збільшення призводить до вищого відсотку некротичного матеріалу [13]. Аналіз
літературних джерел показав, що відомості про прийоми мікророзмноження рододендрону в in
vitro зумовлює проведення детальніших досліджень.
Мета дослідження – встановити життєздатність експлантів різних культиварів рододендрону
залежно від виду агента стерилізації.
Матеріали та методика досліджень
Дослідження проводили в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
України. В якості експлантів для стерилізації та подальшого введення в культуру in vitro
використовували проростки і непроросле насіння рододендронів різних культиварів:
‘Summetglut’, ‘Cunningham`s White’, ‘Grandiflorum’, ‘Libretto’, ‘Якушиманский’, ‘Shamrock’,
‘Balalaika’ (рис. 1).

Рис. 1. Насіння і стерильний проросток
Використовували первинну і вторинну стерилізації. Насіння та проростки різних сортів
рододендрону промивали у проточній воді з нейтральним миючим засобом (мило) – 50 % за
експозиції 15 хв. Вторинну стерилізацію поводили за використання стерильних агентів:
гіпохлорит натрію (Білизна 35 %, Доместос), перекис водню, хлорамін (натрієва сіль хлорамида
монобензолсульфокислоти), етанол 70 %, Аноліта (гіпохлоритна кислота), Брадофен 50 % з
експозицією 10 хв для насіння і 8 хв для проростків. Після цього проростки і насіння різних
сортів рододендрону промивали у дистильованій воді впродовж 15 хв і в подальшому
висаджували на модифіковане живильне середовище. Стерильність і життєздатність матеріалу
визначали на 7 добу культивування. В термальних приміщеннях проводили культивування
матеріалу за температури 24 ± 2 °С, освітленні 3000–4000 лк, відносній вологості 65–70 % і
фотоперіоду – 16/8 год. Матеріали та інструменти, посуд і живильні середовища готували
згідно загальноприйнятих методик [14]. Цифровий матеріал оброблено згідно з
загальноприйнятими методами [15].
Результати досліджень
Встановлено, що вихід експлантів істотно змінювався залежно від культивару, агента
стерилізації і джерела експланту (табл. 1). Так, найвищий вихід експлантів із насіння
рододендрону забезпечувало використання агента стерилізації білизни і брадофену – 50–85 %.
Слід відзначити, що вихід асептичних експлантів отримано з насіння культиварів ‘Cunningham`s
White’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 81–83 %. Достовірно нижчий їх вихід був за використання
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антисептика Аноліта – 5–15 % залежно від культивару. За використання решти антисептиків цей
показник знаходився в межах 31–69 %. Вихід асептичних експлантів з проростків рододендрону
був вищим порівняно з насінням, проте тенденція впливу агента антисептика була подібною. Слід
відзначити, що за використання антисептиків Білизна і Брадофен забезпечувало вихід асептичних
експлантів у межах від 72 до 96 %.
Таблиця 1
Вихід асептичних експлантів різних культиварів рододендрону
залежно від агенту стерилізації, %
Культивар
‘Libretto’
‘Grandiflorum’
‘Summetglut’
‘Balalaika’
‘Cunningham`s White’
‘Shamrock’
‘Якушиманский’
НІР0,05

1
5
6
8
10
12
12
15
1

2
31
36
41
49
62
59
62
2

Вихід експлантів, отриманих із
насіння
проростків
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
34
36
37
50
50
10
58
60
65
68
37
39
42
55
56
15
65
68
72
75
45
48
50
65
66
15
61
63
67
71
55
58
59
75
75
22
78
81
85
88
67
68
71
80
81
20
76
79
83
84
70
72
73
83
83
25
80
83
84
85
63
66
69
85
85
20
81
84
86
87
3
3
3
4
4
2
3
4
4
4

6
72
85
77
90
88
90
95
5

7
73
86
77
91
88
91
96
5

Примітка. 1 – Аноліта, 2 – перекис водню, 3 – хлорамін, 4 – етанол, 5 – Доместос, 6 – Білизна, 7 – Брадофен.

У табл. 2 і табл. 3 наведено детальніший вихід експлантів різних культиварів рододендрону. За
використання антисептика аноліта з насіння рододендрону отримано найвищий вміст
інфікованих експлантів – 80–94 %, асептичних – 5–15 і пророслих – 1–5 % залежно від культивару.
Вихід асептичних експлантів із проростків рододендрону був у 1,3–2,0 рази вищим порівняно з
насінням. Вихід інфікованих проростків був нижчим, а пророслих – 15–30 %.
Таблиця 2
Вихід експлантів різних культиварів рододендрону,
отриманих з використанням антисептика Аноліта, %
Культивар
‘Libretto’
‘Grandiflorum’
‘Summetglut’
‘Balalaika’
‘Cunningham`s White’
‘Shamrock’
‘Якушиманский’
НІР0,05

асептичних
5
6
8
10
12
12
15
1

Вихід експлантів, отриманих із
насіння
проростків
інфіковаасептичінфіковапророслих
них
них
них
94
1
10
70
92
2
15
60
91
1
15
70
87
3
22
53
85
3
20
58
83
5
25
40
80
5
20
50
5
1
2
3

пророслих
20
25
15
25
22
35
30
3

За використання антисептика Білизна тенденція виходу експлантів з насіння і проростків
рододендрону була подібною до антисептикуа Аноліта. Проте вихід асептичних експлантів з
насіння становив 50–85 % або більше в 5,6–10,0 рази порівняно з антисептиком Аноліта. Вихід
асептичних експлантів з проростків був найвищим – 72–95 % залежно від культивару. Вихід
інфікованих проростків був найменшим – 2–28 % залежно від варіанту досліду.
За використання насіння найвищий вихід асептичних експлантів отримано з культиварів
‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 80–83 %. За використання проростків цей показник
найвищий був у культиварів ‘Grandiflorum’, ‘Cunningham`s White’, ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і
‘Якушиманский’ – 85–95 %.
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Вихід експлантів різних культиварів рододендрону,
отриманих з використанням антисептика Білизна, %
Культивар
‘Libretto’
‘Grandiflorum’
‘Summetglut’
‘Balalaika’
‘Cunningham`s White’
‘Shamrock’
‘Якушиманский’
НІР0,05

асептичних
50
55
65
75
80
83
85
4

насіння
інфікованих
8
5
5
2
5
5
3
1

Вихід експлантів, отриманих із
проростків
асептичінфіковапророслих
них
них
42
72
28
40
85
15
30
77
23
23
90
10
15
88
12
13
90
7
12
95
5
2
5
2

Таблиця 3

пророслих
5
–
–
–
–
3
–
1

Висновки
Застосування антисептиків Білизна та Брадофен забезпечують найвищий вихід асептичних
експлантів з насіння і проростків. Вихід їх найвищий за використання проростків порівняно з
насінням. За використання насіння найвищий вихід асептичних експлантів отримано з
культиварів ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і ‘Якушиманский’ – 80–83 %. За використання проростків цей
показник найвищий у культиварів ‘Grandiflorum’, ‘Cunningham`s White’, ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ і
‘Якушиманский’ – 85–95 %.
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Purpose. To investigate the viability of explants of different rhododendron cultivars as affected by the type of
sterilizing agent. Methods. Biotechnological, laboratory, analytical, and statistical. Results. It was found that the
yield of explants varied significantly over the cultivar, sterilization agent and the source of the explant. Thus, the
highest yield of explants from rhododendron seeds (50–85%) was provided by the use of sterilizing agent Bilyzna
and Bradofen. It should be noted that the yield of aseptic explants obtained from the seeds of cultivars
‘Cunningham’s White’, ‘Shamrock’ and ‘Yakushymanskyi’ ranged between 81 and 83%. Significantly lower yield was
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obtained with the use of antiseptic Anolita. It ranged between 5 and 15% in the studied cultivars. With the use of
other antiseptics, the yield was in the range from 31 to 69%. The yield of aseptic explants from rhododendron
seedlings was higher compared to seeds, but the trend of the antiseptic agent was similar. It should be noted that the
use of antiseptics Bilyzna and Bradofen provided aseptic explants in the range from 72 to 96%. By the use of the
Anolita antiseptic for rhododendron seeds, the highest content of infected explants was obtained – 80–94%, aseptic –
5–15 and germinated – 1–5% depending on the cultivar. The yield of aseptic explants from rhododendron seedlings
was 1.3–2.0 times higher compared to seeds. The yield of infected seedlings was lower, and germination was 15–
30%. Conclusions. It was found that the use of antiseptics Bilyzna and Bradofen provide the highest yield of aseptic
explants from seeds and seedlings. The yield is higher with the use of seedlings compared to seeds. For the use of
seeds, the highest yield of aseptic explants was obtained from cultivars ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ and ‘Yakushymanskyi’
− 80–83%. When using seedlings, ‘Grandiflorum’, ‘Cunningham's White’, ‘Balalaika’, ‘Shamrock’ and
‘Yakushymanskyi’ provided the highest yield − 85–95%.
Keywords: rhododendron; seeds; seedlings; vegetative propagation; sterile agent; aseptic culture.
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