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Мета. Дослідити вплив препарату Лізоформін 3000 на патогенну мі-
крофлору при отриманні асептичної культури жимолості їстівної (Lonicera 
edulis turcz) та на подальшу регенерацію рослин залежно від мето-
ду стерилізації та стану вихідних рослин. Методи. Лабораторний, ма-
тематичний, розрахунково-порівняльний. Результати.  Досліджено 
вплив стерилізаційних речовин на отримання асептичної культури жи-
молості їстівної в умовах in vitro. Досліди проводили на сортах: алі-
сія, Спокуса, чайка, Німфа, Дочь Вєлікана, Каріна. Стерилізаційним 
агентом був Лізоформін 3000 за різного часу стерилізації та розчин 
сулеми як контроль. етапи стерилізації на контролі включали такі 
складові: 1) обробка експлантів у розчині гіпохлориту натрію — 20 хв  
із наступним промиванням у воді; 2) стерилізація спиртом (С

2
Н

5
ОН) — 20 с 

із промиванням у воді; 3) стерилізація в розчині сулеми (hgcl
2
) — 2 хв 

із 3-разовим промиванням стерильною дистильованою водою. у варі-
анті із вивченням препарату Лізоформін 3000 замість розчину сулеми 
використовували досліджуваний препарат за експозицій 5, 7 та 10 хв.  
Висновки. Для максимального отримання стерильних і життєздатних екс-
плантів велике значення має стерилізаційний агент та його токсичність. 
препарат Лізоформін 3000 за відповідних концентрації та тривалості 
стерилізації слід рекомендувати для отримання асептичної культури жи-
молості їстівної. На фоні застосування цього препарату з експозицією 5 хв 
за ефективністю регенерації виділено 3 групи сортів жимолості їстівної: 
з високою регенераційною здатністю (94 – 96%) — алісія, Каріна і Спокуса; 
з середньою регенераційною (86 – 87%) — чайка і Дочь Вєлікана та з низь-
кою регенераційною здатністю (80%) — Німфа. препарат Лізоформін 3000 
у концентрації 3% і тривалістю експозиції 5 хв забезпечує оптимальну 
ефективність стерилізації та регенерації експлантів жимолості їстівної 
і не знижує їх коефіцієнтів розмноження. препарат Лізоформін 3000 за 
відповідних концентрації та тривалості стерилізації слід рекомендувати 
для отримання асептичної культури сортів жимолості.



Генетика, 
селекція, біотехнолоГія

Використання препарату Лізоформін 3000 
для отримання асептичної культури  
жимолості в умовах in vitro

46 2018, №9 (786)Вісник аграрної науки

Культура in vitro та мікроклональне роз-
множення рослин — перспективний метод, 
що дає змогу за короткі строки на невели-
ких площах і незалежно від погодних умов 
отримувати у великих кількостях якісний са-
дивний матеріал плодових і ягідних культур. 
Технологія мікроклонального розмноження 
будь-якої культури включає 4 основні ета-
пи: введення вихідної форми в стерильну 
культуру, власне розмноження, укорінення 
розмножених мікропагонів та їх адаптація 
до вирощування у ґрунті.

Введення в культуру — один із основних 
етапів, який призводить до великих затрат. 
Для найвдалішого проведення цього етапу 
потрібно підібрати фазу активного фізіо-
логічного розвитку рослини та відповідні 
стерилізаційні засоби. Під час вибору сте-
рилізаційного агента слід зважати на його 
токсичність і вплив на подальший розвиток 
рослини загалом. Нині найефективнішими 
залишаються ртутні препарати, але їхня 
токсичність пригнічує подальший розви-
ток мікророслин [1]. Так, за використання 
0,10%-го розчину хлориду меркурію (HgCl

2
) 

для отримання асептичної культури жимо-
лості сортів Челябінка та Дует регенера-
ція з первинних експлантів становила 65,9 
і 64,9% відповідно [2]. Збільшення концен-
трації до 0,15% забезпечило вихід стериль-
них експлантів на рівні 95%, з яких надалі 
регенерували 67,5% [3]. За використання 
0,2% сульфату меркурію (HgSO

4
) спостері-

гається проліферація у 54,43% експлантів, 
взагалі не розвивається 4,57% [4]. Препарат 
Лізоформін 3000 успішно використовували 
для стерилізації експлантів декоративних 
і плодово-ягідних культур 29-ти сортів 14-ти 
видів 13-ти родів, що належать до 3-х родин 
[5]. інші стерилізаційні засоби (гіпохлорит 
натрію та кальцію, перекис водню) не забез-
печують задовільного виходу стерильних 
експлантів, тому пошук ефективних і менш 
токсичних стерилізаційних агентів для от-
римання асептичної культури жимолості 
їстівної є актуальною проблемою.

Мета досліджень — дослідити вплив 
препарату Лізоформін 3000 на патогенну 

мікрофлору за отримання асептичної куль-
тури жимолості їстівної та на подальшу 
регенерацію рослин залежно від методу 
стерилізації та стану вихідних рослин.

Матеріали та методика. Досліди про-
водили у 2016 – 2017 рр. у відділі вірусоло-
гії, оздоровлення та розмноження плодо-
вих і ягідних культур інституту садівництва 
НААН. Для стерилізації використовували 
експланти таких сортів жимолості: Алісія, 
Спокуса, Чайка (Україна), Каріна (Польща), 
Дочь Вєлікана, Німфа (Росія). Відбір зде-
рев’янілих пагонів зі сплячими бруньками 
виконували у ранньовесняний період (лю-
тий — квітень) [6 – 8]. Оскільки для жимолості 
характерні бруньки змішаної будови, з кож-
ного генотипу відбирали для стерилізації 
вегетативні бруньки (5 – 10 мм) після цвітіння 
пророщених у контрольованих умовах паго-
нів. Стерилізацію проводили за допомогою 
гіпохлориту натрію, спирту, розчину сулеми 
(контроль) і препарату Лізоформін 3000. До 
складу останнього входить гліоксаль (7,5%), 
глутаровий альдегід (9,5%), дідецилдіме-
тиламоній хлорид (9,6%) і різні допоміжні 
інгредієнти. Препарат має бактерицидну 
(зокрема спороцидну), віроцидну і фунгі-
цидну дії. Засіб зберігає свої властивості 
навіть після замерзання і подальшого від-
тавання. За параметрами токсичності на-
лежить до 3-го класу помірно небезпечних 
речовин. Високий вихід життєздатних екс-
плантів (70 – 95%) за використання 1 – 3%-го  
розчину Лізоформіну протягом 5 – 7 хв от-
римано для ряду рідкісних і зникаючих ви-
дів рослин під час стерилізації насіння, ізо-
льованих зародків та сегментів бульб [9].  
і варіант стерилізації включав такі етапи:  
1) обробка експлантів у розчині гіпохлориту 
натрію — 20 хв із наступним промиванням 
у воді; 2) стерилізація спиртом (С

2
Н

5
ОН) — 

20 с із промиванням у воді; 3) стерилізація 
в розчині сулеми (HgCl

2
) — 2 хв із 3-разовим 

промиванням стерильною дистильованою 
водою. У іі варіанті розчин сулеми замінили 
на розчин лізоформіну і стерилізацію прово-
дили 5, 7 та 10 хв. Експланти висаджували 
на середовище Мурашіге – Скуга [10], що 

Ключові слова: жимолость, стерилізація, лізоформін,  
експлант, in vitro, введення в культуру, проліферація.
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містило 0,5 мг/л 6-бензиламінопурину (БАП). 
Ефективність стерилізаційних процедур 

підраховували на 21-шу добу культивуван-
ня експлантів. За цей час асептичні екс-
планти почали розвиватись, а інфіковані 
були відбраковані.

Результати досліджень. Дослідженнями 
встановлено, що ефективність стерилізації 
була високою (табл. 1). У контрольному 
варіанті досліду та у варіантах з викорис-
танням Лізоформіну 3000 з експозицією 7 
та 10 хв вона була 100%-ю. За використан-
ня Лізоформіну 3000 з експозицією 5 хв 
по сортах Чайка, Дочь Вєлікана та Німфа не 
вдалося досягти повної стерилізації, хоча 
вона і перевищувала 90%. 

Кількість життєздатних експлантів значно 
різнилася залежно від сорту та тривалості 
стерилізаційних процедур. У контрольному 
варіанті показник коливався від 56 до 69% 
і визначався помологічним сортом. істотно 
вищим порівняно з контролем був показник 
життєздатних експлантів при застосуванні 
Лізоформіну 3000. Отже, використання як 
стерилізаційного агента розчину сулеми є 
неприйнятним не лише з погляду її токсич-
ності, а й через негативний вплив на процес  
регенерації. 

У варіанті з застосуванням Лізоформіну 
3000 з експозицією 5 хв за ефективніс-
тю регенерації вирізняються 3 групи сор-
тів: із високою регенераційною здатністю 
(94 – 96%) — Алісія, Каріна і Спокуса; 
з середньою регенераційною (86 – 87%) — 
Чайка і Дочь Вєлікана та з низькою регене-
раційною здатністю (80%) — Німфа.

При застосуванні Лізоформіну 3000 з екс-
позицією 7 та 10 хв сортові особливості 
регенерації в основному збереглися — ви-
сокою регенераційною здатністю вирізня-
ються сорти Алісія і Каріна, низькою — Дочь 
Вєлікана та Німфа.

Щодо впливу тривалості стерилізації 
Лізоформіном 3000, то її збільшення на 5 –  
7 хв не призводить до істотного зростання ре-
генераційної здатності рослин (сорти Алісія, 
Каріна, Чайка, Німфа) або навіть істотно 
знижує цей показник (сорти Спокуса, Дочь 
Вєлікана). У варіанті з тривалістю стерилізації 
Лізоформіном 3000 10 хв регенераційна здат-
ність більшості сортів знижується. 

Отже, кращим варіантом слід визнати ва-
ріант з найменшою тривалістю стерилізації 
Лізоформіном 3000 — 5 хв. Однак стери-
лізаційні агенти і тривалість їх застосуван-
ня впливають не тільки на ефективність 

1. Вплив стерилізаційних агентів на ефективність стерилізації та регенерації експлантів 
жимолості, %

Сорт

0,1% HgCl
2
 

(контроль)

Лізоформін 3000

Тривалість стерилізації, хв

5 7 10 

Ефективність

ст
ер

ил
із

ац
ії

ре
ге

не
ра

ц
ії

ст
ер

ил
із

ац
ії

ре
ге

не
ра

ц
ії

ст
ер

ил
із

ац
ії

ре
ге

не
ра

ц
ії

ст
ер

ил
із

ац
ії

ре
ге

не
ра

ц
ії

Каріна 100 69 100 95 100 97 100 95
Алісія 100 67 100 96 100 95 100 92
Спокуса 100 61 100 94 100 91 100 87
Чайка 100 63 95 87 100 88 100 86
Дочь Вєлікана 100 59 90,8 86 100 76 100 73
Німфа 100 56 93,6 80 100 78 100 74
  Для ефективності регенерації: за варіантами досліду НіР

05
=2,1; сортів — НіР

05
=2,7.
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стерилізації та регенерації експлантів жи-
молості, а й на коефіцієнти розмноження 
останніх (табл. 2). Дослідженнями встанов-
лено, що використання Лізоформіну 3000 
для стерилізації істотно збільшує коефіцієнт 
розмноження експлантів усіх сортів, що ви-
вчалися порівняно з 0,1% HgCl

2
. Так, у ва-

ріанті з використанням Лізоформіну 3000 

з експозицією 5 хв у середньому за сортами 
цей показник зріс більше ніж на 40%.

Слід зазначити, що коефіцієнти роз-
множення експлантів залежали від помо-
логічного сорту: найвищим він був у сорту 
Каріна — 3,45, найнижчим — у сорту Дочь 
Вєлікана — 2,04, у інших сортів цей показ-
ник займав проміжне місце. Водночас сорти 
цієї групи істотних відмінностей за коефі-
цієнтом розмноження експлантів не мали. 

Збільшення експозиції Лізоформіну 3000 
також певним чином впливало на коефіці-
єнт розмноження експлантів. Так, у варіанті 
з експозицією 10 хв порівняно з варіантом 
з експозицією 5 хв цей показник істотно 
зменшився в усіх сортів, за винятком сорту 
Дочь Вєлікана. Не такими однозначними ви-
явилися результати у варіанті з експозицією 
5 хв: у сортів Спокуса, Чайка і Німфа кое-
фіцієнт розмноження експлантів зменшив-
ся істотно, а в інших сортів спостерігалася 
тенденція до його зменшення.

Отже, за коефіцієнтом розмноження екс-
плантів найбільш прийнятним варіантом слід 
визнати використання Лізоформіну 3000 
з тривалістю експозиції 5 хв.

2. Коефіцієнти розмноження експлантів 
сортів жимолості in vitro

Сорт
0,1% HgCl

2
 

(контроль)

Лізоформін 3000

Тривалість 
стерилізації, хв

5 7 10 

Каріна 2,46 3,45 3,36 3,06
Алісія 1,58 2,34 2,17 2,02
Спокуса 1,92 2,58 2,21 2,1
Чайка 1,66 2,47 2,02 1,99
Дочь Вєлікана 1,5 2,04 1,93 1,87
Німфа 1,66 2,38 1,99 1,89
   За варіантами досліду НіР

05
=0,30;  

за сортами НіР
05

=0,24.

У результаті проведених дослі-
джень нами встановлено, що препа-
рат Лізоформін 3000 у концентрації 3% 
і тривалістю експозиції 5 хв забезпечує 
оптимальну ефективність стерилізації 
та регенерації експлантів жимолості їс-
тівної і не знижує їх коефіцієнтів розмно-
ження. На фоні застосування Лізоформіну 
3000 з експозицією 5 хв за ефективніс-
тю регенерації виділено 3 групи сортів 

жимолості їстівної: з високою регенера-
ційною здатніс тю (94 – 96%) — Алісія, 
Каріна і Спокуса; з середньою регенера-
ційною (86 – 87%) — Чайка і Дочь Вєлікана 
та з низькою регенераційною здатністю 
(80%) — Німфа. Зважаючи на різну реак-
цію сортів експлантів жимолості їстівної 
на препарат Лізоформін 3000, слід продов-
жити дослідження з новими перспективни-
ми сортами цієї культури. 
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Использование препарата Лизоформин 3000 
для получения асептической культуры жи-
молости в условиях in vitro

цель. Исследовать влияние препарата 
Лизоформин 3000 на патогенную микрофлору 

при получении асептической культуры жимолости 
съедобной (Lonicera edulis Turcz) и на даль-
нейшую регенерацию растений в зависимости 
от метода стерилизации и состояния исходных 
растений. Методы. Лабораторный, математи-
ческий, расчетно-сравнительный. Результаты. 
Исследовано влияние стерилизующих веществ 
на получение асептической культуры жимолости 
съедобной в условиях in vitro. Опыты проводили 
на сортах: Алисия, Спокуса, Чайка, Нимфа, Дочь 
Великана, Карина. В качестве стерилизующих 
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агентов использовали Лизоформин 3000 при 
разном времени стерилизации и раствор сулемы 
в качестве контроля. Этапы стерилизации 
на контроле включали следующие составляю-
щие: 1) обработка эксплантов в растворе ги-
похлорита натрия — 20 мин с последующим 
промыванием в воде; 2) стерилизация спир-
том (С

2
Н

5
ОН) — 20 сек с промыванием в воде;  

3) стерилизация в растворе сулемы (HgCl
2
) —  

2 мин с 3-кратным промыванием стерильной ди-
стиллированной водой. В варианте с изучением 
препарата Лизоформин 3000 вместо раствора 
сулемы использовали исследуемый препарат 
при экспозициях 5, 7 и 10 мин. Выводы. Для 
максимального получения стерильных и жиз-
неспособных эксплантов большое значение 
имеет стерилизующий агент и его токсичность. 
Препарат Лизоформин 3000 при соответствую-
щих концентрации и продолжительности стери-
лизации следует рекомендовать для получения 
асептической культуры жимолости съедобной. 
На фоне применения этого препарата с экспо-
зицией 5 мин по эффективности регенерации 
выделили 3 группы сортов жимолости съедоб-
ной: с высокой регенерационной способностью 
(94 – 96%) — Алисия, Карина и Спокуса; со сред-
ней регенерационной (86 – 87%) — Чайка и Дочь 
Великана и с низкой регенерационной способ-
ностью (80%) — Нимфа. Препарат Лизоформин 
3000 в концентрации 3% и продолжительностью 
экспозиции 5 мин обеспечивает оптимальную 
эффективность стерилизации и регенерации 
эксплантов жимолости съедобной и не снижа-
ет их коэффициентов размножения. Препарат 
Лизоформин 3000 при соответствующих кон-
центрации и продолжительности стерилизации 
следует рекомендовать для получения асепти-
ческой культуры сортов жимолости.

Ключевые слова: жимолость, стерилиза-
ция, лизоформин, эксплант, in vitro, введение 
в культуру, пролиферация.
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Use of preparation Lizoformin 3000 for obtaining 
aseptic cultures of honeysuckle in conditions in vitro

The purpose. To investigate influence of 
preparation Lizoformin 3000 against pathogenic 
microflora at obtaining aseptic cultures of honey-
suckle (Lonicera edulis Turcz) and on the further 
regeneration of plants depending on method of 
sterilization and state of initial plants. Methods. 
Laboratory, mathematical, calculation-comparative. 
Results. Influence of sterilizing substances on 
obtaining aseptic cultures of honeysuckle in con-
ditions in vitro is studied. Experiment were spent 
on grades: Alisia, Spokusa, Chaika, Nimfa, Dochka 
Veletnia, Karina. As sterilizing agents they used 
Lizoformin 3000 at different time of sterilization 
and solution of mercury bichloride as the control. 
Stages of sterilization on the control included the 
following components: 1) treatment of explants 
in solution of sodium hipochlorite — 20 min with 
subsequent washing in water; 2) sterilization with 
spirit (С

2
Н

5
ОН) — 20 sec with washing in water; 

3) sterilization in solution of mercury bichloride  
(HgCl

2
) — 2 min with 3-times washing in sterile 

distilled water. In the variant with studying prepara-
tion Lizoformin 3000 instead of solution of mercury 
bichloride they used the studied preparation at 
expositions of 5, 7 and 10 min. Conclusions. For 
the maximal obtaining of sterile and viable explants 
the sterilizing agent and its toxicity has great val-
ue. Preparation Lizoformin 3000 at corresponding 
concentration and duration of sterilization should 
be recommended for obtaining aseptic cultures of 
honeysuckle. On the background of application 
of that preparation with exposition of 5 min they 
allocated by efficiency of regeneration 3 groups of 
varieties of honeysuckle: with high reclaiming abil-
ity (94 – 96%) — Alisia, Karina and Spokusa; with 
average reclaiming ability (86 – 87%) — Chaika 
and Dochka Veletnia, and with low reclaiming abil-
ity (80%) — Nimfa. Preparation Lizoformin 3000 in 
concentration of 3% and with duration of exposition 
of 5 min provides optimum efficiency of sterilization 
and regeneration  of explants of honeysuckles 
and does not reduce their factors of duplication. 
Preparation Lizoformin 3000 at corresponding 
concentration and duration of sterilization should 
be recommended for obtaining aseptic cultures of 
varieties of honeysuckle.

Key words: honeysuckle, sterilization, Lizo-
formin, explant, in vitro, introduction in culture, pro-
liferation.
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