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Кіріспе. Қазіргі таңда өсімдіктердің 
биоалуантүрлілігі мен генетикалық банкін 
in vitro жағдайында құру биотехнологияның 
қарқынды дамып жатқан бағыттарының бірі 
болып есептелінеді. Аталған мақсатты орындауда 
қолданылатын негізгі әдіс «клонды микрокөбейту» 
болып саналады. Клонды микрокөбейту әдісі 
біртекті алғашқы егін материалын қысқа 
мерзімде алуға мүмкіндік береді. Одан басқа in 
vitro технологиясының негізіегін материалын 
инфекциялық қоздырғыштардан босату болып 
табылады. Мұндай егін материалы өндірісі тек 
ғылыми лабароториялық орталықтарда қол 
жеткізіледі [1-5].

Таңқурай – бағалы және жоғары сұранысқа 
ие жидек культурасы. Оның жемісі әмбебап әрі 
қоректік және емдік қасиеттерімен танымал.  Ауа-
райының жағдайына қарамастан таңқурайдан 
жоғары және тұрақты өнімді алу үшін қазіргі 
таңда in vitro жағдайында клонды микрокөбейту 
әдісі қолданылуда [6]. Қазіргі күні отандық 
және шетелдік зерттеушілердің таңқурай 
өсімдігінің формалары мен гибридті сорттарын 
in vitro культивирлеу жұмыстары бойынша үлкен 
тәжірибе жинақталған. Дегенмен, қоректік орта 

жағдайларын оңтайландыру мәселесі әлі де 
өзекті мәселе болып отыр. Көптеген тәжірибелер 
таңқурай өсімдігін микрокөбейтуде тиімді орта 
Мурасиге және Скуг (МС) екендігін көрсетеді. 
Ал онда қосылатын цитокиндердің ішінде 
(6-бензиламинопурин (БАП), зеатин, кинетин) 
концентрациясы 0,5 мг/л кем болмайтын БАП өз 
тиімділігін көрсетті [7].

Зерттеу жұмысының мақсаты – таңқурай 
сорттары үшін in vitro енгізу мен клонды 
микрокөбейтуге қажетті қоректік ортаны 
оңтайландыру.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу 
жұмыстары үшін негізгі нысаналар ретінде 
таңқурайдың «Брянская Диво» мен «Полка» 
сорттары алынды. Таңқурай сорттарын 
in vitrо енгізу жағдайын оңтайландыру 
өркендердің жоғары жағынан өркен апексін 
оқшауландырырудан басталады. 3-4 апта 
аралығында культивирленген асептикалық 
өсімдіктерден 0,8-1,0 мм өлшеміндегі өркендердің 
апексін бинокулярлы микроскоп негізінде 
ламинарлы бокс астында оқшаулап алады. 
Өркендердің аспектісі апикалды меристемадан 
(4-5 клетка қабаты) тұрады. Өркендердің 
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ТАҢҚУРАЙ СОРТТАРЫН IN VITRO ЖАҒДАЙДА КЛОНДЫ МИКРОКӨБЕЙТУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 Аннотация. Мақалада таңқурайдың «Брянская Диво» және «Полка» сорттарын клонды 
микрокөбейтуге қажетті қоректік орта құрамын оңтайландыруға қатысты зерттеу жұмысының 
нәтижесі берілген. Жасалынған зерттеулер таңқурай сорттарының оқшауланған экспланттары үшін 
залалсыздандырушы агент пен оның эксплантты өңдеу уақыты да маңызды екенін көрсетті. Біздің 
зерттеуіміздің нәтижесінде сапрофитті микрофлораға қарсы 0,1% сулема ерітіндісімен 5 минут 
өңдеудің тиімділігі белгілі болды. Өсімдіктерді in vitro енгізуге қажетті қоректік орта ретінде  
құрамында 0,5 мг/л бензиламинопурин (БАП), 0,1 мг/л индолил-3-май-қышқылы (ИМҚ), 0,2 мг/л 
гиббереллин қышқылы (ГҚ), 0,1 мг/л тиамин (В1 витамині), 0,5 мг/л пиридоксин (В6 витамині) 
және никотин қышқылы (РР витамині), 1 мг/л  аскорбин қышқылы, 30 г/л сахароза, 100 мг/л 
мезоинозит, 2 мг/л глицин мен 10 мг/л темір хелаты болатын Мурасиге және Скуг (МС) таңдалынды. 
Залалсыздандырылып, қоректік ортаға енгізілген экспланттардың орташа регенерациялану көрсеткіші 
95% болды. Зерттеу жұмысы барысында экспланттарда жасырын патогенді микрофлораның болу 
мүмкіндігін ескере келе, оларды Петри табақшасындағы арнайы Viss қоректік ортасында тексердік. 
Құрамында 10 г/л сахароза, 15 г/л MgSO47Н2О, 8 г/л казеин гидролизаты, 2 г/л КН2РО4, 4 г/л ашытқы 
экстракті мен 6 г/л джелрайт бар аталған ортада бактериялық зақымдану 4-5% көрсетті. Таңқурай 
сорттарын клонды микрокөбейту үшін құрамында 0,5 мг/л БАП,  0,1 мг/л ИМҚ, 100 мг/л мезоинозит, 
2 мг/л глицин, 5 мг/л темір хелаты болатын МС ортасы оңтайлы болып, өз тиімділігін көрсетті. 

Түйін сөздер: таңқурай, сорт, in vitro, Мурасиге және Скуг, экспланттар, залалсыздандыру.
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меристемалық бөлігін алдымен сабынды ерітінді 
көмегімен жуып, дистилденген сумен шайылды 
да, кейіннен түрлі концентрациясы және уакыт 
көрсеткіші бойынша залалсыздандырғыштармен 
өңделінді. Содан соң 3 рет стерильді сумен 
шайылып, тиісті жасанды қоректік ортаға 
отырғызылды. Культивирлеу мен қоректік ортаға 
отырғызу Калинин Ф.Л. мен т.б. әдістемелері 
бойынша жүргізілді [8].

Аталмыш сорттарды асептикалық культураға 
енгізу барысында әр түрлі сапрофитті 
микрофлораның өсіп-дамуын тежеу мақсатында 
кальций гипохлориді негізіндегі - «Domestos» 
(1:1) 8 минут пен 10 минут, 3% сутегі асқын тотығы 
(Н2О2) 15 минут және 0,1% сулема (HgCl2) 5 минут 
және 7 минут экспозиясындазалалсыздандырушы 
сулы ерітінділері қолданылды [8-9]. 

Залалсыздандырудан соң 0,5-2,0 см 
өркендердің апексін жасанды қоректік ортасы 
бар пробиркаларға отырғызылды. Таңқурайдың 
«Брянская Диво» мен «Полка» сорттарын in 
vitro енгізу үшін құрамындағы қосылыстардың 
концентрациясы бойынша ажыратылатын 4 түрлі 
МС қоректік орта қарастырылды:

1) БАП – 0,5 мг/л, индолил-3-май-қышқылы 
(ИМҚ) – 0,1 мг/л, гиббереллин қышқылы 
(ГҚ) – 0,2 мг/л, тиамин (В1 витамині) – 0,1 
мг/л,  пиридоксин (В6 витамині) және никотин 
қышқылы (РР витамині) – 0,5 мг/л, аскорбин 
қышқылы – 1 мг/л, сахароза – 30 г/л, мезоинозит 
– 100 мг/л, глицин – 2 мг/л мен темір хелаты – 10 
мг/л;

2) БАП – 0,1 мг/л, индолил-3-май-қышқылы 
(ИМҚ) – 0,1 мг/л, гиббереллин қышқылы (ГҚ) 
– 0,2 мг/л, абсциз қышқылы (АҚ) – 1,0 мг/л, 
тиамин (В1 витамині) – 0,1 мг/л,  пиридоксин (В6 
витамині) және никотин қышқылы (РР витамині) 
– 0,5 мг/л, аскорбин қышқылы – 1 мг/л, глюкоза 
– 20 г/л, мезоинозит – 100 мг/л мен темір хелаты 
– 10 мг/л;

3) БАП – 0,02 мг/л, индолил-3-май-
қышқылы (ИМҚ) – 0,1 мг/л, гиббереллин 
қышқылы (ГҚ) – 0,2 мг/л, тиамин (В1 витамині) – 
0,5 мг/л,  пиридоксин (В6 витамині) және никотин 
қышқылы (РР витамині) – 0,5 мг/л, аскорбин 
қышқылы – 1 мг/л, сахароза – 30 г/л, мезоинозит 
– 100 мг/л, глицин – 2 мг/л мен темір хелаты – 5 
мг/л; 

4) БАП – 0,5 мг/л, индолил-3-май-қышқылы 
(ИМҚ) – 0,2 мг/л, гиббереллин қышқылы 
(ГҚ) – 0,5 мг/л, тиамин (В1 витамині) – 0,1 
мг/л,  пиридоксин (В6 витамині) және никотин 
қышқылы (РР витамині) – 0,5 мг/л, аскорбин 
қышқылы – 1 мг/л, глюкоза – 20 г/л, мезоинозит 
– 100 мг/л, глицин – 2 мг/л мен темір хелаты – 5 
мг/л;

Клонды микрокөбейтуді бастамас бұрын 
зерттеліп отырған материалда бөгде патогеннің 
болу мүмкіндігін анықтау үшін құрамында 10 
г/л сахароза, 15 г/л MgSO47Н2О, 8 г/л казеин 

гидролизаты, 2 г/л КН2РО4, 4 г/л ашытқы 
экстракті мен 6 г/л джелрайт болатын арнайы 
Viss қоректік ортасы пайдаланылды. Петри 
табақшасындағы Viss ортасына 5,0 мм кесілген 
өркендердің базалды бөлігі отырғызылып, 
жарық культуралды бөлмеде 2-3 апта бойы 
25°С температурада культивирленді. Көбіне 
патогенді микрофлора салдарынан қоректік орта 
қарая бастауынан мұндай микроөркендер бірден 
аластатылады. Ал патоген болмаған жағдайда 
орта таза болып қалады және аталмыш ортада өсіп 
жатқан микроөркендер патогенді микрофлорадан 
босатылған, сау өсімдіктер болғандықтан клонды 
микрокөбейтілуге жіберіледі. 

Өсімдікті клонды микрокөбейту үшін әр 
культураға арнайы таңдалған қоректік орта 
пайдаланылады. Қоректік орталарға қойылатын 
негізгі талап - көбеюдің жоғары коэффицентін 
қамтамасыз ету болып табылады. «Брянская 
Диво» мен «Полка» сорттарын in vitro клонды 
микрокөбейтуді іске асыруда агарлы МС қоректік 
ортасының  3 нұсқасы қарастырылды:

1. 0,5 мг/л БАП,  0,3 мг/л ИМҚ, 100 мг/л 
мезоинозит, 2 мг/л глицин, 10 мг/л темір хелаты,  
0,2 мг/л  В1 витамині, 0,5 мг/л В6 мен РР 
витаминдері,  20 г/л глюкоза;

2.0,5 мг/л БАП,  0,1 мг/л ИМҚ, 100 мг/л 
мезоинозит, 2 мг/л глицин, 5 мг/л темір хелаты,  0,1 
мг/л  В1 витамині, 0,5 мг/л В6 мен РР витаминдері,  
30 г/л сахароза;

3. 1,0 мг/л БАП, 0,5 мг/л ГҚ, 0,1 мг/л ИМҚ, 
100 мг/л мезоинозит, 2 мг/л глицин, 10 мг/л темір 
хелаты,  0,05 мг/л  В1 витамині, 0,25 мг/л В6 мен 
РР витаминдері,  20 г/л сахароза;

Клонды микрокөбейту арқылы көбейтілген 
таңқурай сорттары жарық культуралды бөлмеде 
23-25°С температура, жарық 25 мкмол* м-2с-1, 
16 сағаттық фотопериодтық жағдайда өсірілді. 
Кейіннен аталған сорттар  кварцті лампамен 
залалсыздандырылған ламинарлы бокста 4 
апта сайын жаңартылған ортағаауыстырылып 
отырғызылды. МС ортасындағы көбею көрсеткіші 
– көбею коэффицентімен (Кr)  анықталынады. 
Көбею коэффиценті –  қайтадан түзілген өркендер 
санының отырғызылған өркендер санына 
қатынасымен есептелінеді [9].

Зерттеу нәтижелері мен талқылаулар. 
Өсімдіктердегі патогенді инфекцияның таралуын 
шектеу үшін сау өсімдіктерден бастапқы 
материалды алудың мағызы зор. Көбіне «төбе 
меристемалық тіндерінің культурасы» деп 
аталатын әдіс қолданылады. 1934 жылғы Уайт 
зерттеулеріне сүйене отырып, француз ғалымдары 
Морель және Мартин қоректік ортада апикалды 
меристемаларды культивирлеп, сау өсімдіктерді 
алды. Қазіргі уақытта патогенділік деңгейін 
төмендету үшін өсімдіктің меристемалық 
тінін оқшаулаудан бұрын оны жылулық 
температуралық өңдеуге жібереді (30-400С 
жағдайында 6-12 апта бойы). Термотерапиялық 
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өңдеу in vivo және in vitro жағдайда да 
қолданыла алады. Өңделінетін өсімдік арнайы 
термокамераға енгізіліп, алғашқы аптада 2°С-қа 
температураны көтеру арқылы 25°С-тан 37°С-
қа дейінгі аралықта өсімдік жылумен өңделеді.  
Аталған әдіс негізінде өсімдікке оңтайлы орта 
келесідей: 37°С температура, жарық лампасы 
5000 лк, термокамерадағы салыстырмалы 
ылғалдылық 90% [10]. Біз Морель мен Мартиннің 
жасаған жұмыстарына сүйене отырып, 
зерттелініп отырған таңқурай сорттарының 
меристемалық аймағы оқшауланып алынды, 
залалсыздандырғыш ерітінділермен өңделді  
және жасырын микрофлораның болу мүмкіндігін 
анықтау мақсатында арнайы Viss қоректік ортасы 
пайдаланылды.

Залалсыздандырғышты таңдау барысында 
материалдың контаминациядан босатылуын ғана 
емес, сонымен бірге кейінгі экспланттардың 
тіршілік деңгейін ескеру маңызды.Өйткені 
залалсыздандырғыштың концентрациясынан 
басқа, оның әсер ету ұзақтығынан экспланттың 
ары қарайғы дамуына тура пропорционал.

Таңқурайдың «Брянская Диво» мен «Полка» 
сорттарына жасалған зерттеулер нәтижесінде 
меристемалық апекстерді сапрофитті 
микрофлорадан арылтушы залалсыздандырғыш 
ретінде жоғары нәтижені 0,1% HgCl2 ерітіндісімен 
5 минут залалсыздандыру екендігі анықталынды.
Бұл жағдайда олардың орташа регенерациялану 
көрсеткіші 95% құрады, басқаша айтсақ 
«Брянская Диво» сорты үшін 94% және «Полка» 
үшін 96%. Экспланттарға  сулема ерітіндісінің 
экспозициясын арттырудың қатысын зерттеу 
нәтижесінде залалсыздандырғыштың әсер ету 
уақытының ұзаруынан олардың регенерациялану 
қабілеті мен тіршілік деңгейінің төмендейтіндігі 
анықталды. Сапрофитті микрофлораға қарсы 
«Domestos» препаратынымен 8 минут және 10 
минут өңдеу көрсеткіші сулемаға қарағанда төмен 
болғанымен, соңғы уақыт аралығында өңдеудің 
нәтижесінде таңқурай сорттары экспланттарының 
орташа регенерациялық қабілеті тек 45% көрсетті 
(1 сурет).

1 сурет – Таңқурай сорттарының өркендерін 
залалсыздандырғыштармен өңдеп, in vitro ортаға 
енгізуден кейінгі регенерациясының көрсеткіші

Өсімдікті in vitro енгізу кезінде 
залалсыздандырылған экспланттардың дұрыс 
өсуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын 
қоректік ортаның құрамын оңтайландыру 
үлкен маңызға ие. Біз экспланттардың 
регенерациялануын арттыратын 0,7% агары мен 
цитокинин мен гибберелин фитогормондары 
бар МС ортасын пайдаландық. Салыстырмалы 
түрде қарастырылған МС орталарының ішінде 
зерттеліп отырған таңқурай сорттары үшін 
оңтайлысы құрамында БАП – 0,5 мг/л, ИМҚ – 0,1 
мг/л, ГҚ – 0,2 мг/л, В1 витамині  – 0,1 мг/л,  В6 
витамині және РР витамині – 0,5 мг/л, аскорбин 
қышқылы – 1 мг/л, сахароза – 30 г/л, мезоинозит 
– 100 мг/л, глицин – 2 мг/л мен темір хелаты – 10 
мг/л болатын орта таңдалынды. 

Көптеген зерттеулерге сүйенсек,жидекті 
өсімдіктерді in vitro енгізу барысында қоректік 
ортада түзілетін фенолды қосылыстар қиындық 
туғызады.Фенолды қосылыстар кейіннен некрозға 
әкелетін экспланттың регенерациясы мен өсуін 
тоқтату үдерістерін жүзеге асырады.Сондықтан 
зерттеушілердің айтуынша ортаға аскорбин 
қышқылын 0,75-1,0 мг/л қосу аталған мәселені 
шешуге көмектеседі. Осыған байланысты біз МС 
қоректік ортасына 1 мг/л аскорбин қышқылын 
қостық.Сонымен бірге ортадағы БАП апикалды 
басымдылықты төмендетіп,бір уақытта бірнеше 
өсу нүктелерінен жаңа өркендердің түзілуіне 
алып келді.

Қоректік ортаға отырғызылған өсімдік 
экспланттарында сапрофитті микрофлорадан 
басқа латенті патогенді микрофлораның 
болуы олардың ары қарайғы дамуы мен өсуін 
тежеп тастайды. Таңқурайдың зерттелінген 
сорттарындағы патогенді микрофлораны анықтау 
үшін  10 г/л сахароза, 15 г/л MgSO47Н2О, 8 г/л 
казеин гидролизаты, 2 г/л КН2РО4, 4 г/л ашытқы 
экстракті мен 6 г/л джелрайттан тұратын  
арнайы Viss қоректік ортасы пайдаланылды. 
Оның құрамындағы 8 г/л казеин гидролизаты 
көбіне ортадағы бактериялық ластануды 
анықтауға көмектеседі. Зерттеулер нәтижесінде 
базалды бөліктері Viss ортасына отырғызылған 
«Брянская Диво» мен «Полка» сорттарында 
саңырауқұлақпен ластану байқалмады, дегенмен 
бактериялық ластану төмен деңгейде, яғни 4-5% 
шамасында анықталды. Аталған патогенділік 
көрінісіке ие өсімдіктер аластатылды және сау әрі 
таза өсімдіктер МС қоректік ортасына енгізілді.

Жасанды ортада өсімдіктің дамуы мен 
пролиферациясы қоректік ортаның гормоналды 
және минералды құрамына тәуелді. Ортадағы 
цитокин мен ауксиннің дұрыс қатынасы 
отырғызылған өсімдіктің көбею коэффиценті 
көрсеткішінің артуына алып келеді. Ал 
Ca(NO3)2 концентрациясының жеткілікті болуы 
микроөсімдіктердің жағдайын жақсартатыны 
анық. Дегенмен,  СПГ ортасында макро және 
микроэлементтер концентрациясының 50%-
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ға төмендеуінен өсімдіктің көбею көрсеткіші 
төмендемейді. Бұл дегеніміз әр өсімдік 
культурасының көбею көрсеткіші тікелей 
орта түріне байланысты екендігін көрсетеді. 
Матушкино мен Пронина БАП, кинетин, 
тидиазурон мен зеатиннің ортадағы өсімдіктің 
дамуына салыстырмалы әсерін зерттей келе, орта 
БАП концентрациясының 2,0 мг/л шамасында 
болуы көбею көрсеткішін 0-ге дейін төмендете 
алатындығын анықтады. Ал D. Sobczykiewicz 
болса ортадағы БАП мөлшері 1,0 мг/л болғанда, 
өсімдіктің өсу деңгейі артады деп көрсетті [11]. 
Біздің зерттеулерімізде БАП концентрациясын 1,0 
мг/л және ГҚ концентрациясын 0,5 мг/л арттыру 
айтарлықтай нәтижені бермеді. Керісінше, 
микроөркендердің өсу көрсеткіші төмендеп кетті. 
Таңқурайдың сорттарын клонды микрокөбейтуде 
оңтайлы болып құрамында  0,5 мг/л БАП,  0,1 мг/л 
ИМҚ, 100 мг/л мезоинозит, 2 мг/л глицин, 5 мг/л 
темір хелаты,  0,1 мг/л  В1 витамині, 0,5 мг/л В6 
мен РР витаминдері мен 30 г/л сахароза болатын 
МС ортасы екендігі белгілі болды. Аталған МС 
ортасында «Брянская Диво» сорты үшін көбею 
коэффиценті 4,5 болса, ал «Полка» сорты үшін 4,7 
немесе жалпы зерттелген сорттар үшін орташа 
көбею коэффиценті 4,6 болды (2 сурет). 

МС ортасында таңқурай сорттары биік әрі 
жуан болып өсті, олардың жапырақтарының 
хлорофилдік құрамы бай, сабақтары берік, 
жапырақтары мен өркендерінің саны көп 
болды. Сонымен бірге «Полка» сортында тамыр 
жүйесінің дами бастағаны көрінді (3 сурет). 
Микрокөбейтілген таңқурай сорттары жарық 
культуралды бөлмеде жарық 25 мкмол* м-2с-1, 23-
25°С температура, 16 сағаттық фотопериодтық 
жағдайда өсіп, кейіннен әр 3-4 аптада жаңа 
қоректік ортаға көшіріліп отыруының 
нәтижесінде клонды микрокөбейту жолымен 
алынған таңқурай сорттарының коллекциясы 
пайда болды.

Сурет 2 – Таңқурай сорттарын клонды 
микрокөбейтуге арналған қоректік орталардың 
нұсқалар

А – Брянская Диво           Б-Полка

Сурет 3 – Клонды микрокөбейтілген 
таңқурайдың сорттары

Біздің тәжірибеміздің нәтижелері көптеген 
таңқурай генотиптерін  in vitro клонды көбейту 
үшін оларды лабораториялық жағдайда өсіру 
әдісін оңтайландыру арқылы қол жеткізілетіндігі 
және өсуді реттегіштерді дұрыс таңдау ең 
маңызды шешім екендігі әдебиет көздерімен 
бекітілген. 

Қ о р ы т ы н д ы .  Жа с а л ы н ғ а н  з е р т т еу 
жұмыстары бойынша таңқурайдың «Брянская 
Диво» мен «Полка» сорттарынан in vitro 
жағдайда клонды микрокөбейту әдісі көмегімен 
асептикалық сау өсімдікті алу жолы көрсетілді.

Жасалған зерттеу негізінде алынған 
нәтижелер төмендегідей:

1. Таңқурайдың «Брянская Диво» 
мен «Полка» сорттарының экспланттарын 
з а л а л с ы з д а н д ы р у д а  з е р т т е л г е н 
залалсыздандырғыштар арасынан 0,1% HgCl2 
ерітіндісімен 5 минут өңдеу жолы өз тиімділігін 
көрсетті;

2. Залалсыздандырылған экспланттардағы 
регенерациялық үдерісті ынталандыру 
мақсатында құрамында болатын МС ортасы 
екендігі анықталды;

3. Латентті патогенді микрофлораны 
анықтау үшін құрамында 10 г/л сахароза, 15 
г/л MgSO47Н2О, 8 г/л казеин гидролизаты, 
2 г/л КН2РО4, 4 г/л ашытқы экстракті мен 6 
г/л джелрайт болатын Viss қоректік ортасы 
таңдалды да, зерттелген таңқурай сорттарында 
4-5% бактериялық ластану байқалды, олар 
алыстатылды;

4. Таңқурай сорттарын клонды 
микрокөбейтуде оңтайлы болып құрамында  0,5 
мг/л БАП,  0,1 мг/л ИМҚ, 100 мг/л мезоинозит, 
2 мг/л глицин, 5 мг/л темір хелаты,  0,1 мг/л  В1 
витамині, 0,5 мг/л В6 мен РР витаминдері мен 30 
г/л сахароза болатын МС ортасы таңдалынды.

Зерттеу негізінде алынған нәтижелер 
клонды микрокөбейту арқылы көбейтілген 
таңқурай өсімдігінің сорттарынан кейіннен 
криоколлекцияны құруға мүмкіндік беретін 
криоконсервация әдісін жасауға мүмкіндік береді.
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ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ 
СОРТОВ МАЛИНЫ IN VITRO

Аннотация: В статье представлены результаты исследовательской работы по оптимизации
состава питательной среды сортов  малины  «Брянская Диво» и «Полка» для клонального 
микроразмножения. Проведенные исследования показали, что для изолирование эксплантов сортов 
малины также важно стерилизирующий агент и время его обработки экспланта. В результате нашего 
исследования стала известна эффективность обработки 0,1% раствором сулемы против сапрофитной 
микрофлоры в течение 5 минут. В качестве питательной среды, необходимой для введение растений 
in vitro, используют  Мурасиге и Скуга (МС), содержащий 0,5 мг/л бензиламинопурина (БАД), 0,1 
мг/л индолил-3-жирно-кислоты (ИМС), 0,2 мг/л гиббереллиновой кислоты (ГК), 0,1 мг/л тиамина 
(витамин В1), 0,5 мг/л пиридоксина (витамин В6) и никотиновой кислоты (витамин РР), 1 мг/л 
аскорбиновой кислоты, 30 г/л сахарозы, 100 мг/л мезоинозита, 2 мг/л глицина и 10 мг/л хелата железа.
Средний показатель регенерации эксплантов, стерилизированных и введенных в питательную среду, 
составил 95%. В ходе исследовательской работы, учитывая возможность наличия латентной 
патогенной микрофлоры у эксплантов, мы обследовали их в специальной питательной среде Viss, 
налитый в чашки Петри. Бактериальное поражение в указанной среде, содержащей 10 г/л сахарозы, 
15 г/л МдЅО47Н2О, 8 г/л гидролизата казеина, 2 г/л КН2РО4, 4 г/л дрожжевого экстракта и 6 г/л 
джелрайта, показало 4-5%. Для клонального микроразмножения сортов малины оптимальной и 
эффективной оказалась среда МС, содержащая 0,5 мг/л, 0,1 мг/л ИМС, 100 мг/л мезоинозита, 2 мг/л 
глицина, 5 мг/л хелата железа.

Ключевые слова: малина, сорта, in vitro, Мурасиге и Скуг, экспланты, стерилизация.
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FEATURES OF CLONAL MICROPROPAGATION OF RASPBERRY VARIETIES IN VITRO

Abstract. The article presents the results of research work on optimizing the composition of the nutrient 
medium of raspberry varieties “Bryanskaya Divo” and “Polka” for clonal micropropagation. Studies have 
shown that the sterilizing agent and the time of explant processing are also important for isolating explants 
of raspberry varieties. As a result of the study, the effectiveness of treatment with 0.1% mercury(II) chloride 
against saprophytic microflora for 5 minutes is known. Murashige and Skoog (MS) medium, containing 0.5 
mg/l of benzylaminopurine (BAA), 0.1 mg/l of indolyl-3-fatty acid (IMS), 0.2 mg/l of gibberellic acid (HA), 
0.1 mg/l of thiamine (vitamin B1), 0.5 mg/l of pyridoxine (vitamin B6) and nicotinic acid (vitamin PP), 1 mg/l 
of ascorbic acid, 30 g/l sucrose, 100 mg/l mesoinosite, 2 mg/l glycine, and 10 mg/l iron chelate. are used 
as the nutrient medium necessary for the introduction of plants in vitro. The average rate of regeneration of 
explants sterilized and introduced into the culture medium was 95%. During the research work, taking into 
account the possibility of the presence of latent pathogenic microflora in explants, we examined them in a 
special nutrient medium Viss, poured into Petri dishes. Bacterial damage in the specified medium containing 
10 g / l sucrose, 15 g/l MdSO47H2O, 8 g/l casein hydrolysate, 2 g/l KN2RO4, 4 g/l yeast extract and 6 g / l 
gelwright was 4-5%.  The MS medium containing 0.5 mg/l, 0.1 mg/l IMS, 100 mg/l mesoinosite, 2 mg/l 
glycine, and 5 mg/l iron chelate was optimal and effective for clonal micropropagation of raspberry varieties.

Key words: raspberry,varieties,in vitro,Murashige and Skug, explants, sterilization.
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