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СпоСіб отримання аСептичної 
культури імбиру in vitro

Мета. розробити умови стимулювання  
сплячих бруньок на кореневищах імбиру та 
спосіб отримання асептичної культури in vitro.  
Методи. лабораторні та біотехнологічні. 
Результати. наведено результати досліджень 
зі стимулювання брунькоутворення 
на кореневищах імбиру в умовах термального 
приміщення та термостату. Дано порівняльну 
характеристику звільнення від інфекції 
бруньок імбиру стерилізувальними розчинами 
«білизни» і сулеми в різних концентраціях та 
експозиціях. Висновки. Для стимулювання 
брунькоутворення на кореневищах імбиру 
доречно використовувати термостат за  
температури 28±2°С та вологості 90% упродовж 
1 – 2-х міс. За отримання асептичної культури 
бруньок імбиру in vitro доцільно застосовувати 
розчин сулеми, масовою часткою 0,1% 
з експозицією 45 – 55 хв, що дасть змогу 
мати 61,4 – 81,9% життєздатних бруньок 
з показниками стерильності 50,0 – 63,9%. 
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Останніми десятиліттями в Україні 
спостерігається зростання популярності 
лікарських і пряних рослин. Широке за-
стосування мають лаванда, стевія та різні 
види м’яти. Імбир є важливою рослиною, 
яку використовують у кулінарії, медици-
ні як імуностимулятор. Культура імбиру 
має тривалу історію культивування і похо-
дить з Китаю. Її вирощують у країнах Азії, 
Західної Африки та Індії. За останні роки 
проведено інтродукцію рослин цього роду 
в європейські країни. 

Імбир (аптечний або лікарський, Zingiber 
officinale Rosco) — однодольна вічнозелена 
рослина родини імбирних (Zingiberaceae) 
[1]. За корінь приймають видозмінений під-
земний пагін — кореневище, від якого від-
ходять зелені надземні пагони і додаткові 
корені. Кореневище — первинної будови: 
покривна тканина — пробка; центр аль-
но-осьовий циліндр — кільце з судинно-во-
локнистих пучків (закриті бічні), паренхіма 
з численними судинно-волокнистими пуч-
ками (закриті бічні) і клітинами з ефірною 
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1. Стимулювання брунькоутворення на кореневищах імбиру

Варіант Кількість 
сегментів, шт.

Уражених 
бруньок, %

Отримано 
бруньок, шт.

Коефіцієнт 
брунькоутворення,%

Розмір бруньок, см

висота діаметр

І 215 6,0 57 0,3 1,6 0,8
ІІ 181 3,8 293 1,6 2,0 1,4
  НІР

05
2,0 0,2 7,4 0,1 0,5 0,1

олією (жовто-зеленого кольору). Стебло 
прямостояче, округле, неопушене [2, 3].

Уміст ефірної олії в сухих кореневищах 
становить 1,5 – 3,0%, головні його компонен-
ти — α- і β-цінгіберени (зингібери; сесквітер-
пени — група органічних сполук класу тер-
пенів — до 70%), є також камфен, цинеол, 
бісаболен, борнеол, цитраль, ліналоол. Імбир 
містить також вітаміни C, B

1
, B

2
 і незамінні 

амінокислоти. Пекучий смак зумовлений ре-
човиною гінгерол [4, 5].

Отримання садивного матеріалу ім-
биру в різних країнах (Шрі-Ланка, Єгипет, 
Німеччина) здійснюється переважно біотех-
нологічними методами [6, 7]. Метод клональ-
ного мікророзмноження дає змогу отримати 
звільнений від інфекції посадковий матеріал 
і вирощувати імбир на території України без 
закупівлі посадкового матеріалу кореневищ. 
Цей метод є найбільш надійним способом 
розмноження та збереження цінних селек-
ційних матеріалів і має широке застосування 
в розмноженні багатьох сільськогосподар-
ських та овочевих культур.

Мета досліджень — отримання посад-
кового матеріалу імбиру для створення 
його насаджень без закупівлі посадкового 
матеріалу кореневищ, що є економічно ви-
гідним і дає можливість інтродукувати цю 
культуру в Україну.

Матеріали та методика досліджень. Як 
вихідні матеріали було використано корене-
вища та бруньки імбиру. 

Для отримання вихідних експлантів на ко-
реневищах імбиру потрібно створити пев-
ні умови культивування для продукування 
більшої кількості якісних бруньок. Було ви-
користано 2 способи стимулювання брунь-
коутворення: умови термального приміщен-
ня — вологість 60%, освітлення 3 тис. лк,  
температура 22±2°С (І варіант); умови тер-
мостату — вологість 90%, температура 
28±2°С (ІІ варіант). Культивування проводили 
в пластикових кюветах упродовж 1 – 2-х міс.

З утворенням бруньок розміром 0,5 – 1,0 см 
їх зрізали скальпелем із частиною корене-
вища до 0,5 мм і промивали в розчині мила 
господарського 72% (30 хв). Для звільнення 

                                              а                                                                          б

рис. 1. Стимулювання брунькоутворення на кореневищах імбиру: і варіант (а), іі варіант (б)
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від мильної плівки бруньки промивали 3 – 4 
рази дистильованою водою. Підготовлені 
бруньки занурювали в колби з розчином ета-
нолу (С

2
Н

5
ОН) масовою часткою 76% на 5 хв. 

В умовах стерильного приміщення в ламінар-
ній камері бруньки переносили в проавто-
клавовані колби об’ємом 100 мл і заливали 
стерилізувальними розчинами: І варіант —  
розчин «Білизни» масовою часткою 35% — 
55 хв; ІІ — сулеми масовою часткою 0,1% — 
35 хв; ІIІ — сулеми масовою часткою 
0,1% — 45 хв; ІV — сулеми масовою часткою 
0,1% — 55 хв; V — сулеми масовою часткою 
0,2% — 35 хв; VІ — сулеми масовою часткою 
0,2% — 45 хв; VII варіант — розчин сулеми 
масовою часткою 0,2% — 55 хв.

Потім відмивали бруньки від стерилі-
зувальних розчинів проавтоклавованою 
дистильованою водою (dH2

O) 3 – 4 рази 
з інтервалом 15 – 20 хв. Частину зрізаного 

кореневища відсікали й асептичну бруньку 
імбиру висаджували на живильне середо-
вище Мурасіге і Скуга (МС) без гормонів.

Для стимулювання пагоноутворення жит-
тєздатних бруньок їх висаджували на мо-
дифіковане живильне середовище МС 
з додаванням різних стимуляторів росту. 
Для аналізу результатів досліджень вико-
ристовували прикладний пакет Statistica 6.

Результати досліджень. Проведені до-
слідження зі стимулювання брунькоутво-
рення на кореневищах імбиру в умовах 
термального приміщення (І варіант) та 
в умовах термостату (ІІ варіант) показали, 
що за умов підвищеної вологості і темпе-
ратури кількість утворених бруньок збіль-
шується на 236 шт. порівняно з умовами 
термального приміщення. При цьому роз-
мір бруньок також збільшується: висота — 
на 0,4 см, діаметр — на 0,6 см (табл. 1).

2. Звільнення від інфекції бруньок імбиру

Варіант
Введено бруньок у культуру 

in vitro, шт.
Життєздатність  

бруньок, %
Звільнених від інфекції 

бруньок, %

І 45 25,0     0,0
ІІ 40 72,5   62,5
ІІІ 43 81,9   63,9
ІV 44 61,4   50,0
V 43 67,7   67,7
VІ 45 40,0   40,0
VII 40 20,0 100,0
  НІР05 2,7   3,4     3,1

                                              а                                                                          б

рис. 2. Звільнена від інфекції культура (а) та органогенез імбиру (б)
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За культивування кореневищ в умовах 
термального приміщення спостерігали не-
значне утворення бруньок (0,3%) (рис. 1), 
висихання і загнивання деяких сегментів, що 
призвело до втрати 6% вихідного матеріалу. 
Культивування кореневищ в умовах термо-
стату спричинило втрату 3,8% сегментів.

Як показали дослідження, найефективні-
шим стерилізувальним способом для бруньок 
імбиру є 0,1% розчин сулеми з експозицією 
45 – 55 хв, що забезпечує 61,4 – 81,9% жит-
тєздатних бруньок з показниками стериль-
ності 50,0 – 63,9% (табл. 2). З підвищенням 
концентрації сулеми до 0,2% життєздатність 

бруньок становить 20,0 – 67,7%, кількість 
асептичних бруньок — 40 – 100%, але за-
гальний вихід асептичної культури бруньок 
значно менший, ніж за застосування розчи-
ну сулеми масовою часткою 0,1%. За вико-
ристання розчину «Білизна» з експозицією 
55 хв асептичних бруньок не отримано. 

Через місяць культивування 54,9% уведе-
них бруньок утворили пагони і корені. Висота 
пагонів становила в середньому 2,2 см, кіль-
кість бічних коренів — 4,5 шт. на 1 бруньку 
довжиною 1,9 см (рис. 2). У частини бруньок 
спостерігали лише утворення бічних коренів 
у кількості 0,6 шт. на 1 бруньку.

Для стимулювання брунькоутворення 
на кореневищах імбиру доцільно застосову-
вати термостат за температури 28±2°С 
та вологості 90% упродовж 1 – 2-х міс. За 
отримання асептичної культури бруньок 

імбиру in vitro доцільно використовувати 
розчин сулеми масовою часткою 0,1% з екс-
позицією 45 – 55 хв, що дасть змогу мати 
61,4 – 81,9% життєздатних бруньок з показ-
никами стерильності 50,0 – 63,9%. 
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