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РОЗМНОЖЕННЯ В'ЯЗА ГЛАДЕНЬКОГО 
(ULMUS LAEVIS PALL.) IN VITRO 

Досліджено метод розмноження рослин Ulmus laevis Pall. в умовах культури in 
vitro. Проаналізовано залежність морфогенної активності та органів від гормонального 
складу живильних середовищ. Підібрано оптимальні живильні середовища для розмно-
ження в умовах стерильної культури. Дослідження впливу фітогормонів на морфогенні 
реакції Ulmus laevis Pall. показало, що для індукції мікроклонування та ризогенезу важ-
ливі як концентрації регуляторів росту, так і їх співвідношення у субстраті. 
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Вступ. В'яз гладенький – це цінна деревна порода, що має міцну декора-
тивну деревину, його широко використовують в озелененні населених пунктів 
та у поле захисному розведенні для закріплення ярів, балок та відвалів [2], а та-
кож відзначається відомими лікарськими властивостями (протизапальною, ан-
тибактеріальною, в'яжучою, тонізуючою, ранозагоювальною та кровоспинною). 
Ільмові ліси мають високу промислову цінність, водоохоронне та водорегуля-
тивне значення. Але ресурси цього виду надзвичайно обмежені і не відтворю-
ються в таких об'ємах, як цього вимагає лісівнича практика. Природній ареал 
ільмових поступово скорочується та значно зменшується їх участь в лісових на-
садженнях. цьому зменшенню значно сприяли спалахи голландської хвороби 
ільмових, а також таке скорочення пов'язане з діяльністю людини. 

Мікроклональне розмноження – ефективний спосіб збереження геноти-
пів зрілих дерев, які є потенційно стійкими до голландської хвороби. 

Необхідність масового відтворення генетично покращених форм дерев-
них рослин за допомогою культури тканин для збільшення якісного складу лісо-
насаджень за рахунок отримання клонованих рослин, стійких до хвороб та шкід-
ників, стресових та техногенних факторів може прискорити відтворення лісових 
ресурсів, дасть змогу отримати генетично покращений матеріал значно раніше, 
ніж у звичайних умовах. Стратегія, розроблена для в'яза гладенького, сприяє 
довготерміновому збереженню елітних генотипів, а також забезпечує підхід до 
покращання збереження інших порід, які знаходяться під загрозою зникнення. 

Відтворення в'язів у культурі in vitro, зокрема в'яза американського, 
практикують в Канаді, США, Китаї [13-18, 23]. Mukund R. Shukla та ін. [23] у 
своїх дослідженнях широко використовують живильні середовища MS (Muras-
hige T., Skoog F. 1962), WPM (MacCown, Lloyd 1981), DKW (Driver and Kunyiu-
ki 1984) [21, 22]. Отже, закордонна практика вказує на доцільність використан-
ня культури in vitro для отримання садивного високопродуктивного садивного 
матеріалу в'яза гладенького. Водночас, відомо, що регенерація in vitro – це 
складний для відтворення генотипозалежний процес [1, 6, 9]. 

Мета дослідження. Розробити технології мікроклонального розмножен-
ня в'яза гладенького з метою практичного використання для збереження та від-
творення його в природних умовах. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконували на базі 
лабораторії селекції, біотехнології та мікроклонального розмноження хмелю Ін-
ституту сільського господарства Полісся НАН України. 

Для забезпечення максимальної генетичної стабільності клонованого ма-
теріалу і з метою уникнення появи аномальних рослин як вихідний експлант 
використовують молоді, слабко диференційовані тканини. Експланти отримува-
ли як безпосередньо із навколишнього середовища, так і шляхом активації ме-
ристем у контрольованих умовах лабораторної кімнати (t=24±2˚C, відносна во-
логість повітря 60-70 %). Антисептики та режим стерилізації підбирали експе-
риментально [3]. 

Важливу роль в процесі мікроклонального розмноження відіграють не 
лише генотипові та видові особливості культивованих клітин, тканин та органів, 
але й гормональний баланс, співвідношення цитокінінів та ауксинів у складі жи-
вильного середовища [6, 10, 12]. З метою визначення найоптимальнішого сере-
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довища з погляду найбільшої відповідальності до умов органогенезу і росту 
в'яза гладенького в наших дослідах ми використовували живильні середовища, 
які характеризувались різними співвідношеннями мікро- та мікроелементів. 
Культивування здійснювали на середовищах WPM та MS [21, 22]. із цитокінінів 
у середовища додавали 6-бензиламінопурин, із ауксинів – 3-індолілмасляну кис-
лоту та нафтицилоцтову кислоту, вітаміни, мезоінозит (100 мг/л), сахарози 
(25 г/л) а також активоване вугілля. Як гелюючі агенти використовували агар 
(6 г/л). Усі середовища мали рН 5,7-5,8. Пасажування на свіже живильне середо-
вище проводили через 25-30 діб. Культивавуння експлантів відбувалося у кімна-
ті з кондиціонованим повіртям на скляних стелажах за температури 25±1 °С, від-
носної вологості повітря 70-75 %, фотоперіоду 16 годин і штучного освітлення 
інтенсивністю 3-5 тис. люкс. посуд, матеріали, інструменти та живильні середо-
вища готували згідно із загальноприйнятими методиками [4, 5, 11]. 

Результати дослідження. Внаслідок експерименту найпридатнішим ма-
теріалом для введення в культуру in vitro виявилися штучно пробуджені брунь-
ки. Вони дуже добре піддавалися стерилізації та характеризувалися значним 
морфогенним потенціалом. Здерев'янілий матеріал мав практично 100 %-ве за-
раження патогенною мікрофлорою. Розроблена схема досліджень та достатня 
кількість зразків дали змогу встановити не тільки ефективну концентрацію роз-
чинів стерилянтів, але й необхідну тривалість у часі оброблення експлантів. 
Аналіз кількості стерильних та інфікованих експлантів показав, що найменш 
ефективним стерилізатором виявився гіпохлорид натрію. Внаслідок його засто-
сування (рис. 1) отримали 2,9-10,6 % стерильних експлантів. 

 
Рис. 1. Утворення мікропагонів на експлантах Ulmus laevis Pall.  

в умовах in vitro: а) середовище МС; б) середовище WPM 

Тому подальше використання цього стерилянту вважаємо недоцільним. 
Після дії нітрату срібла цей показник варіює в межах 8,5-31,2 % залежно від 
концентрації та експозиції (рис. 2). Внаслідок поверхневої стерилізації 0,2 % 
дихлориду ртуті впродовж 4 хв отримано найбільша частка стерильних 
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життєздатних експлантів Ulmus laevis Pall. (77,1 %). Необхідно зазначити, що зі 
збільшенням часу стерилізації 6≤ хв. спостерігали різке збільшення кількості 
некротизованих експлантів. 

Рис. 2. Процес ризогенезу Ulmus laevis Pall. в умовах in vitro 

На всіх варіантах середовищ через три тижні було відзначено індукцію 
регенерації пагонів, однак інтенсивність проліферації до кінця субкультивуван-
ня була різною і залежала від концентрації регуляторів росту в живильному се-
редовищі. У кращих варіантах з оптимально підібраним співвідношенням фіто-
гормонів, які відіграють основну роль у регуляції росту, впродовж місяця спос-
терігали прямий морфогенез, за якого внаслідок активації меристемних тканин 
відбувалось формування нових пагонів, що відрізнялись швидким ростом. 

Активний ріст пагонів спостерігали як на середовищі МС, так і на WPM. 
Вміст БАП в середовищах варіював у межах 0,5-2,0 мг/л. Встановлено, що 
низькі концентрації 6-БАП стимулювали швидкий ріст пагонів, які через місяць 
сягали 2-3 см. Найвагоміші результати отримано на середовищі МС з додаван-
ням 1,5 мг/л БАП та активованого вугілля (1 г/л) та середовищі WPM, до складу 
якого також входили фітогормони БАП (1,0 мг/л) та НОК (0,5 мг/л) (рис. 1). От-
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римані мікропагони переносили на свіжі живильні середовища, збільшуючи 
кількість клонованих рослин. 

Наступним етапом було укорінення рослин регенерантів. Пасажування 
отриманих мікропагонів здійснювали на середовищах WPM та MS із повним та 
наполовину зменшеним складом мікро- та макросолей, а також із вмістом у них 
3-ІМК в концентраціях 0,5-3,0 мг/л. Ініціацію ризогенезу відзначали в середньо-
му через два тижні. Під час експерименту встановлено, що збіднення середови-
ща, тобто зменшення вмісту макро- і мікросолей у складі сприяли швидшому 
вкоріненню експлантів. Найкращі результати отримано на варіанті середовища ½ 
WPM+2,5 мг/л ІМК. явище ризогенезу спостерігали у 75 % експлантів (рис. 2). 

Висновки. Отже, попередні дослідження дали змогу розробити підходи 
до мікроклонального розмноження в'яза гладенького (Ulmus laevis Pall.). основ-
ною причиною розроблення методів є необхідність індивідуального добору жи-
вильного середовища для культивування різних експлантів на кожному наступ-
ному етапі мікроклонального розмноження. Оптимальним варіатом середови-
ща, що забезпечує повну реалізацію морфогенетичного потенціалу експланту з 
утворенням укорінених рослин, є ½ WPM+2,5 мг/л ІМК. 

Дослідження органогенезу в умовах in vitro та методів укорінення одер-
жаних пагонів для подальшої адаптації росдин до умов in vivo тривають. 
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Захарчук О.И. Размножение вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.) in vitro 
Исследован метод размножения растений Ulmus laevis Pall. в условиях культуры 

in vitrо. Проанализирована зависимость морфогенной активности тканей и органов от 
гормонального состава питательных сред. Подобраны оптимальные питательные среды 
для размножения в условиях стерильной культуры. Исследования влияния фитогормо-
нов на морфогенные реакции Ulmus laevis Pall. показали, что для индукции микрокло-
нирования и ризогенеза важны как концентрации регуляторов роста, так и их соотно-
шение в субстрате. 

Ключевые слова: Ulmus laevis Pall., in vitro, питательная среда, экспланты, морфо-
генез, ризигенез. 

Zaharchuk O. Reproduction of elm (Ulmus laevis Pall.) in vitro 
Investigated by the method of reproduction plants Ulmus laevis Pall. in culture conditi-

ons in vitro. The dependence of the morphogenesis activity of tissues and organs of the hor-
monal compositions of nutrient mediums. Optimal nutritious mediums were pick out multipli-
cation in sterile culture conditions. Investigation of the phytohormonal influence on the Ul-
mus laevis Pall. morphogenesis showed that as the concentrations of growth regulators so as 
their correlation are important. 

Keywords: Ulmus laevis Pall., in vitro, nutrient medium, explants, morphogenesis, 
ryzogenesis. 
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