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Наведено динаміку питомої маси та діаметра калусів ліній зародкової плазми Ланкастер 

культивованих на живильному середовищі під дією натрію хлориду. Показана можливість селекції 

на стійкість до хлоридного засолення на рівні калусної тканини. Виявлено генотипи з підвищеною 

стійкістю до дії натрію хлориду. 
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На сучасному етапі розвитку аграрної науки перед селекціонерами постає важливе 

завдання – створення нових генотипів кукурудзи, які поєднують в собі високу врожайність та 

стійкість до абіотичних факторів конкретної агрокліматичної зони, в тому числі до засолення 

ґрунтів, оскільки за таких умов пригнічуються ростові процеси і знижується продуктивність 

рослин. 

Так, з одного боку, засолення ґрунту порушує водний обмін у рослин кукурудзи, вик-

ликаючи тим самим осмотичний стрес, а з іншого – накопичення Na
+
 у пагонах  спричиняє 

порушення іонного балансу в рослинному організмі. Стійкість до абіотичних факторів, в 

тому числі до засолення, перебуває під полігенним контролем, що значно ускладнює селек-

ційну роботу в даному напрямку [1].  

Відомо, що рослина може вижити в умовах засолення ґрунту за рахунок механізму 

стійкості, що проявляється у зміні метаболічної активності,  та механізму запобігання дії 

цього абіотичного фактора шляхом морфологічної адаптації [2]. 

Нині широко використовуються біотехнологічні методи, які істотно доповнюють і при-

скорюють селекційний процес зі створення нових високопродуктивних генотипів, стійких до 

засолення ґрунтів. Так, за допомогою методу культури тканин in vitro можливо моделювати 

сольове навантаження з отриманням стійких  генотипів до цього фактора [3; 4]. Модель, що 

розглядається, може бути застосована і в разі селекції на стійкість до інших абіотичних 

факторів, зокрема  гербіцидного навантаження. 

Мета роботи – оцінка та відбір в культурі in vitro стійких до засолення генотипів 

кукурудзи. Об’єктами досліджень слугували лінії перспективної у селекційному відношенні 

зародкової плазми Ланкастер. Зародкова плазма Ланкастер походить від відомого вільно-

запильного сорту з американського континенту Lancaster Sure Crop. Рослини середньо- та ви-

сокорослі, качани видовжені з 12–14-рядами зубовидних зерен жовтого кольору. Лінії се-

редньо- та пізньостиглі, виявляють високу комбінаційну здатність у схрещуваннях з лініями 

плазми Рейд, дещо меншу − з Айодент [5]. Для створення скоростиглих гібридів кукурудзи 

[6] в селекції на абіотичну стійкість [7] інтенсивно використовуються лінії зародкової плазми 

Ланкастер. 

Донорні рослини вирощували у польових умовах відповідно до методичних рекомен-

дацій з проведення польових дослідів із кукурудзою (Лебідь, 2008). Для індукції калу-

согенезу незрілі зародки ліній зародкової плазми Ланкастер: ДК267, ДК633, ДК3070, 

ДК633/325 та лінії-стандарту Chi31 (Lazanyi, 1990) довжиною 1–1,5 мм на 10–12 добу після 

штучного запилення експлантували щитком догори на живильне середовище N6 (Chu, 1975) з 

додаванням 100 мг/л гідролізату казеїну, 100 мг/л мезоінозиту, 690 мг/л L-проліну, 10 мг/л 

нітрату срібла, 1 мг/л 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти та 0,1 мг/л абсцизової  кислоти [8]  з 

підвищеним до 30 г/л вмістом сахарози [9] (контрольне середовище К).  Калуси,  отримані на 

даному живильному середовищі, на 60-ту добу культивування експлантували на експеримен- 
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Рис. 1. Варіювання питомої маси калусів залежно від тривалості культивування на середовищах з різним вмістом NaCl. 
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Рис. 2. Варіювання діаметра калусів залежно від тривалості культивування на середовищах з різним вмістом NaCl. 
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тальні середовища, які містили додатково 6 або 30 г/л натрію хлориду (відповідно середо-

вища К
6NaCl

, К
30NaCl

). Культивування зародків проводили при 25–27°С у темряві. Результати 

аналізували, починаючи з 60-тої доби культивування на середовищах з NaCl, через кожні 30 

діб – до 180-тої доби. Ефективність культивування на контрольному середовищі та на фоні 

різних концентрацій натрію хлориду оцінювали за питомою масою
1
 та діаметром культиво-

ваних калусів (див. рис. 1, 2).  

Як видно з рисунка 1, показники питомої маси калусів ліній ДК633 і Chi31 на середо-

вищах з NaCl, були однакові, але помітно відрізнялися від контролю. У ліній ДК3070 і 

ДК633/325 виявлена деяка різниця за питомою масою калусів залежно від вмісту натрію 

хлориду в середовищі культивування, причому щодо контрольного середовища, то цей 

показник був найбільший, на середовищах К
6NaCl

 – середній і К
30NaCl

 – найменший. Разом з 

тим було деяке зниження питомої маси калусів на середовищах К
6NaCl

 та К
30NaCl

 порівняно з 

початком пасивування на середовищах з натрію хлоридом. Питома маса калусів  цих ліній у 

контролі характеризувалася лише позитивним  приростом від початку  культивування. У 

лінії ДК267, як і у ліній ДК3070 і ДК633/325,  значення питомої маси дещо різнилися за-

лежно від середовища культивування, але у лінії ДК267, порівняно з початковими значен-

нями, зниження питомої маси калусів не було зафіксовано в жодному з варіантів культи-

вування.  

Варто відмітити, що  зниження маси калусів при культивуванні під дією натрію хлори-

ду порівняно з початковими значеннями протягом періоду  ведення досліджень не відмі-

чалося  [2] . 

Тенденція до приросту діаметра калусів впродовж періоду культивування простежу-

валася у всіх ліній (рис. 2). Діаметр калусів ліній ДК633 і Chi31 на середовищах К
6NaCl

 та 

К
30NaCl 

майже не змінювався, проте  його показники відрізнялися  від контролю. У ліній 

ДК267 і ДК633/325 діаметр калусів залежно від вмісту натрію хлориду в середовищі зміню-

вався. У лінії ДК3070 як в контролі, так і на середовищі з 6 г/л натрію хлориду  діаметр ка-

лусів був майже однаковий. 

Аналіз динаміки питомої маси і діаметра калусів при культивуванні на живильних 

середовищах  показує, що  концентрація натрію хлориду 30 г/л була кращим інгібітором, ніж 

6 г/л (лінії ДК267, ДК3070 та ДК633/325). У деяких випадках  вплив обох концентрацій  

натрію хлориду на ріст калусів (лінії ДК633 та Chi31) був однаковий. Лінії ДК267, ДК3070 та 

ДК633/325 мають певний потенціал стійкості до засолення  in vitro на відміну від ліній 

ДК633 та Chi31, для яких характерне повне пригнічення росту калусів при дії натрію 

хлориду.  

Залежність між питомою масою, діаметром і тривалістю культивування свідчить про 

неоднозначну реакцію калусів на рівень засолення в культурі in vitro, тобто має місце гено-

типова реакція ліній на дію абіотичного фактора – натрію хлориду. V. Urechaen також вка-

зує, що генотип – це основний фактор, який визначає проліферацію клітин за умови дії 

натрію хлориду [2]. Як на рівні проростків, так і калусної тканини виявлено більш високу 

активність супероксиддисмутази у солестійких форм і зниження активності фермента при 

стресі [10]. 

В результаті проведеної роботи були відібрані морфогенні калуси ліній ДК267, ДК633 

та ДК3070, які здатні існувати на середовищах з 6 г/л натрію хлориду. 

Таким чином, виявлено можливість селекції в культурі in vitro на стійкість до засолення 

генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер на  рівні  калусної  тканини.  Встановле-

но, що стійкість до засолення в культурі  in  vitro  є генетично  зумовленою. Лінії ДК267, 

ДК633 та ДК3070 рекомендуються до використання у подальших біотехнологічних та 

селекційних дослідженнях в культурі in vitro як генотипи з підвищеною стійкістю до за-

солення. 
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