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Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.) өсімдігінің 
экспланттарын in vitro культурасына енгізу 

Мақалада қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.) өсімдігін in vitro культурасына 
енгізудің нəтижелері берілген. Микроклонды көбейтудің биотехнологиялық регламентын жасауда 
негіз болатын (Aronia melanocarpa.) өсімдігінің тұқымдары Қазақстанның Бас ботаникалық бағынан 
алынды. Ылғал перлитте тұқымдарды өсіру жəне 50 % тіршілікке қабілетті өркендерді алуға 
мүмкіндік беретін 7 мин бойы 0,1 % HgCl2 ерiтiндiсiнде өскіндердің апекстерін залалсыздандыру 
жағдайлары таңдалды. Өсімдік материалын in vitro культурасында 523 арнайы ортасында эндофитт 
инфекцияға тексеру арқылы 100 % асептикалық материал алынды. (Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott.) өсімдігінің үлгiсiнен жасалған in vitro асептикалық коллекциясы микроклонды көбейту үшін, 
сондай-ак элиталы телiмбақтарды отырғызуда жəне генетикалық ресурстармен алмасуда 
колданылады. Зерттеулер нəтижесінде қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігінің жасыл 
өркендерді залалсыздандыру үшін екі сатылы өңдеу жүргізілді. Бірінші сатыда залалсыздандырушы 
агент ретінде 70 % этил спирті, екінші сатыда 3 % судың асқын тотығы пайдаланылды. Сонымен, 
aсептикалық таза өскіндерді алу мақсатымен қара жемісті шетенді (Aronia melanocarpa) in vitro 
культурасына енгізу үшін залалсыздандырудың екі сатыдан тұратын екі түрлі тəсілі қолданылды. 

Кілт сөздер: Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott., тұқымды өсіру, in vitro культурасына енгізу, өркен, 
телімбақ, генетикалық ресурс, жеміс, коллекция, апекстер, залалсыздандыру. 

 

Кіріспе 

Қaзipгi таңда ғылыми-техникaлық пpoгpесс қapқынды дaмуынa байланысты, aдaмзaт өмipiн 
жaқсapтумен қaтap, тaбиғaтқa opaсaн зop opны тoлмaс зиян тигiзуде. Oсығaн бaйлaнысты дүниежүзi 
хaлықтapының aлдынa қoйылғaн бaсты мiндеттеpiнiң бipi қopшaғaн opтaны тaбиғи қaлпындa сaқтaу 
бoлып тaбылaды. Қaзipгi таңда тaбиғaтқa өте жoғapы қaуiп төндipушi aнтpoпoгендiк фaктop 
бoлғaндықтaн, биoлoгиялық aлуaнтүpлiлiктi сaқтaу ең негiзгi жəне өзекті мəселелеpдiң бipi бoлып 
тaбылaды. Мұның дəлелi pетiнде 1992 жылы 5 шiлдеде Pиo-де-Жaнейpoдa Біріккен Ұлттар 
Ұйымының кoнфеpенциясындa «Биoлoгиялық aлуaнтүpлiлiк туpaлы кoнвенция» қaбылдaнды. Оның 
бaсты мaқсaты — биoлoгиялық алуантүрлілікті сaқтaу əpi aдaмзaт қaжеттiлiктеpiн қaмтaмaсыз ету. 
Аталған Кoнвенцияғa 180 мемлекет қoл қoйды. Биoaлуaнтүpлiлiктiң қoғaм үшiн экoнoмикaлық, əpi 
ғылыми мaңызы зop [1, 2]. Соңғы кездегі климaттың өзгеpуi жəне тaбиғaттaғы жaлпы тепе-теңдiктiң 
бұзылуы сaлдapынaн өсiмдiктеp жaбыны, қaуымдaстықтapы мен құpылымының түбегейлi өзгеpуi, 
кейбip жaғдaйдa белгiлi бip түpлеpдiң aзaйып не жoйылып кетуiне aлып келедi. Биoлoгиялық 
aлуaнтүpлiлiктi сaқтaп қaлудың бaсты бірнеше себептері бap. Соның бірі қазіргі таңдағы басты 
мақсаттың бірі — адaмның күнделiктi қaжеттілігiн өтеуге пайдаланылатын жеміс-жидекті 
өсімдіктерді сақтап қалу. Қазіргі кездегі биoлoгиялық aлуaнтүpлiлiктi сақтап қалудың ең тиімді 
əдістерінің бірі — биотехнологиялық жолмен микроклонды көбейту əдісі болып табылады [1, 3, 4]. 

Негізгі бөлім 

Зерттеу мақсаты: Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігі экспланттарын in vitro 
культурасына енгізу. 

Зерттеу нысаны жəне əдістері: Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігі Ботаника 
жəне фитоинтродукция институтының құрамындағы Бас ботаника бағынан алынды. Қара жемісті 
шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігі экспланттарын in vitro культурасына енгізу жұмыстары қаңтар-
ақпан айларында жүргізілді. Зерттеу жұмысы барысында кесіп алынған біржылдық өркендер 
зертханалық жағдайда өсірілді. Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігін іn vitro 
культурасына енгізу үшін қаңтар-ақпан айларында өлшемдері шамамен 35–40 см біржылдық 
өркендер кесіп алынды. Біржылдық өркендер шаң-тозаңнан арылту үшін, алдымен, сабынды сумен, 
кейін құрамында хлоры бар «Белизнаның» 1:10 қатынасындағы ерітіндісімен 7 мин бойы өңделді. 
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«Белизнаның» 1:10 қатынасында
шайылып, эксплант ретінде қолд
жағдайда суда өсірілді. Біржылд
өркендердің бүршіктері оянып, б
Суға салмас бұрын біржылдық өр
1–2 см кесіп алынды. Жасыл өрк
бақыланып, суы күнде жаңартылы
жасыл өркендер, яғни эксплантта
өсіру кезінде стресс жағдайы туын

Зерттеу нəтижелері жəн
раушангүлділер тұқымдасына жат
 

1-суре

Қабығы — сұрғылт түсті, 
Жапырақ сағағының ұзындығы 1
жұмыртқа тəрізді, қандауыр секіл
жасыл түсті, жылтыр, күрделі ш
үлкен, көп, тостағанша жапырағы
шар пішіндес, түсі қызыл. Мамы
болып келеді. Моншақ тəрізді, қы
 

2-суре

Қара жемісті шетен (Aronia mela

фия». № 2(94)/2019

ағы ерітіндісімен өңделген өркендер құбыр
данылатын өскіндер пайда болуы үшін 3–4 а
дық өркендердің сулары күнде жаңартылып
бүршік атып шығуы үшін бөлме температур
ркендердің кесілген жерлері жаңартылды, яғни
кендерді алу үшін суға қойылған біржылдық
ып отырды. Өйткені зертханалық жағдайда бі
ар алу үшін суға салып немесе Мурасиге-Ск
ндайды [5]. 
не талқылау. Қара жемісті шетен (Aro
татын көпжылдық ағашты өсімдік. Биіктігі 10–

ет. Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) 

жылтыр. Жапырақтары қауырсын тəрізді, к
,4–3,3 cм, ұсақ жапырақтары əдетте 11–15-те
лді. Үшкір, жиегі өткір ара тісті, екі беті түк
шатырша гүл шоғы қысқа бұтағының басынд
ы, ақ түсті 5, күлте жапырақшасы 5, аталығы 
ыр-маусым айларында гүлдейді. Гүлі майда, а
ызыл түсті жемісі қыркүйек айында пісіп-жетіл

     

ет. Қара жемісті шетен (Aronia melanocarpa) 

nocarpa (Michx.) Elliott.) … 
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р суымен бірнеше рет 
апта бойы зертханалық 
п отырды. Біржылдық 
расында суға салынды. 
и кесілген жерден тағы 
қ өркендердің жағдайы 
іржылдық өркендерден 
куг қоректік ортасында 

onia melanocarpa) — 
–15 м (1-сур.). 

 

кезектесіп орналасқан. 
н бірге тұрады. Пішіні 
ксіз, жапырағы солғын 
да орналасқан, гүлдері 
20–15. Жемісі кішкене 
ақ, күлгін, қызыл түсті 
леді (2-сур.) [6–8]. 
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Дəрілік мақсатта жаңадан үз
Elliott) пайдаланылады. Ағаш б
витамин А, Е, С жəне каротин 
азайғанда емдік қасиеті зор. Бауы
байланған тасты түсіруге, іш жүрг

Шетеннің жапырағы, бүрш
Көгалдандыру саласында шетенд
музыкалық аспап жасауға болады
қоңыр түсті, бұтағынан қара, ал ж

Зерттеулер нəтижесінде қара
залалсыздандыру үшін екі саты
ретінде 70 % этил спирті, екінші 
aсептикалық таза өскіндерді алу
культурасына енгізу үшін залалсы

а) І тəсіл — 70 % этил спирті
б) ІІ тəсіл — 70 % этил спирт
Бірінші тəсіл — зертханалы

өскіндері (өлшемі 4–5 см) кесіп 
шайылды. Кейіннен қара жемісті 
3 % сутектің қос тотығында 9 м
қалдықтарын шаю үшін 3 рет з
жемісті шетен (Aronia melanocarp
35 с жəне 3 % сутектің қос тотығ
ған экспланттар құрамында 30 
джелрайт, ортаның рН мəні 5,7 де
3–4 апта бойы бақыланды. Бақ
Экспланттарға визуалды бақылау
экспланттар 66 % көрсетті. Некро
 

А — асептика
Б — с

3-сурет. Қара жемісті шет

Екінші тəсіл — зертханалық
өскіндері (өлшемі 5–6 см) кесіп 
Артынан 70 % этил спиртінде 
залалсыздандырушы агент қалды
дандырылған экспланттарды құра
0,8 г/л джелрайт, ортаның рН 
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ілген жəне кепкен жемістері (fructus — Aronia
бұтағының құрамында хиперин (Hyperin), 
кездеседі. Жемісі ағзаға дəрумен жетіспеген
ыр, өт ауруларын емдеуге, несеп, өт айдауға, 
гізуге пайдаланады [9, 10]. 

шігі, діңінің қабығы да дəрілік шикізат ре
ді шөмеле тəрізді (штамб) пішінде де өсір
ы. Қабығынан əртүрлі бояулар алынады. Діңіні
жапырағынан қоңыр бояу алынады [11]. 
а жемісті шетен (Aronia melanocarpa) өсімдіг
ылы өңдеу жүргізілді. Бірінші сатыда залал
сатыда 3 % судың асқын тотығы пайдаланыл
у мақсатымен қара жемісті шетенді (Aronia
ыздандырудың екі сатыдан тұратын екі түрлі т
інде 35 с жəне 3 % судың асқын тотығында 9 м
тінде 30 с жəне 3 % судың асқын тотығында 9 
ық жағдайда өсіп шыққан қара жемісті шетен
алынып, сабынды сумен жуылып, құбыр с
шетен (Aronia melanocarpa) өсімдігін 70 % эти
мин бойы залалсыздандыру жүргізілді. Залал
алалсыздандырылған сумен шайылды. Іn vit
pa) өсімдігін енгізу мақсатымен экспланттард
ғында 9 мин бойы залалсыздандыру жүргізілд
г/л сахароза, 0,5 мг/л БАП, 0,01 мг/л ИМҚ
еңгейінде болатын Мурасиге-Скуг қоректік ор
қылау нəтижесінде өскіндердің көбісінің ж
у жүргізгенде инфекция жұққандары — 34 %, 
озға ұшыраған экспланттар байқалмады (3-сур

алық таза өркен; Ə — некрозға шалдыққан эксплан
саңырауқұлақты инфекция жұққан эксплант 

тен (Aronia melanocarpa)өскіндерін in vitro культур

қ жағдайда өніп шыққан қара жемісті шетен
алынып, сабынды сумен жуылып, құбыр су
30 с жəне 3 % сутектің қос тотығында 9

ықтарын шаю үшін дистилденген сумен 3 ре
амында 30 г/л сахароза, 0,5 мг/л БАП, 0,01 м
мəні 5,7 деңгейінде болатын Мурасиге-Ск

гандинского университета 

a melanocarpa (Michx.) 
жемісінің құрамында 

нде, асқазан қышқылы 
бүйрекке жəне қуыққа 

тінде пайдаланылады. 
реді. Шетен ағашынан 
ің қабығынан қызғылт-

гінің жасыл өркендерді 
лсыздандырушы агент 
лды [12–15]. Сонымен, 
 melanocarpa) in vitro 
тəсілі қолданылды: 
мин бойы өңдеу; 
мин бойы өңдеу. 
н (Aronia melanocarpa) 
уымен 3 рет қайталап 
ил спиртінде 35 с жəне 
лсыздандырушы агент 
tro культурасына қара 
ды 70 % этил спиртінде 
ді. Залалсыздандырыл-
Қ, 3,6 г/л агар, 0,8 г/л 
ртасына отырғызылып, 
жасыл түсі сақталды. 
ал тіршілікке қабілетті 
.). 

 

нт;  

расына енгізу 

н (Aronia melanocarpa) 
уымен 3 рет шайылды. 
9 мин бойы өңделіп, 
т шайылды. Залалсыз-
мг/л ИМҚ, 3,6 г/л агар, 
куг қоректік ортасына 
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отырғызғанда, бірнеше аптада өс
өзгермейтіндігі анықталды. Экс
(Aronia melanocarpa) өсімдігінің н
 

4-сурет. Қара жеміс
қолданы

 

Қара жемісті шетен (Aronia m
Скуг қоректік ортасын пайдаланға

Зерттеулер нəтижесінде қара
залалсыздандыру үшін екі саты
ретінде 70 % этил спирті, екін
aсептикалық таза өскіндерді алу
культурасына енгізу үшін залалсы

І-тəсіл — экспланттарды in v
пайдаланғанда инфекция жұққанд

ІІ-тəсіл — in vitro культурас
некрозға ұшырағандар — 33 %, а
өскіндер байқалмады. 

Жүргізілген зерттеу нəтижел
өсімдіктердің биоалуантүрлілігін
тəрбиесін қалыптастыруда пайдал
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А. Смагали, Н.А. Сапарбаева 

Введение в культуру in vitro черноплодной рябины  
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.) 

В статье приведены результаты по введению в культуру in vitro черноплодной рябины (Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott.). Семена были получены из Главного ботанического сада г. Алматы. По-
добраны условия проращивания семян во влажном перлите и стерилизации апексов побегов в раство-
ре 0,1 % HgCl2 в течение 7 мин, позволяющие получать 50 % жизнеспособных побегов. Проверка рас-
тительного материала в культуре in vitro на наличие эндофитной инфекции на специализированной 
среде 523 позволила получить 100 % асептический материал. Для микроклонального размножения ис-
пользовали растения, в которых инфицированность была исключена. Асептические побеги пассирова-
ли в мадженты на свежую питательную среду для размножения с интервалом 3–4 недели. Следующим 
этапом нашей работы будет оптимизация питательных сред для ускоренного микроклонального раз-
множения Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Полученная коллекция Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott. в культуре in vitro послужит основой для проведения широкого спектра биологических иссле-
дований. Среди них разработка надежной методологии сохранения генетических ресурсов, особенно 
редких и исчезающих видов с возможной последующей их реинтродукцией в естественные места оби-
тания. 

Ключевые слова: Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott., проращивание семян, культура in vitro, побег, 
питомник, генетические ресурсы, плоды, коллекция, апексы, инфицирование. 

 
A. Smagali, N.A. Saparbaeva 

Introduction to culture in vitro of Chokeberry  
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.) 

In the article the results of the introduction to culture in vitro of Chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott.) are presented. Seeds were obtained from the Main botanical garden in Almaty. The conditions for 
seed germination in wet perlite and sterilization of shoot apexes in a solution of 0.1 % HgCl2 for 7 minutes 
were selected, allowing 50 % of viable shoots to be obtained. Inspection of plant material in vitro culture for 
the presence of endophytic infection on a specialized medium 523 yielded 100 % aseptic material. For 
microclonal propagation, plants were used in which infection was excluded. Aseptic shoots were passaged in 
magenta on fresh nutrient medium for reproduction with an interval of 3–4 weeks. The next stage of our work 
will be the optimization of nutrient media for accelerated microclonal reproduction Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott. The resulting collection Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. in an in vitro culture will 
serve as the basis for a wide range of biological research. Among them the development of a reliable 
methodology for the conservation of genetic resources, especially rare and endangered species with the 
possible subsequent reintroduction into natural habitats. 

Keywords: Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott., seed germination, in vitro culture, escape, nursery, genetic 
resources, fruits, collection, apexes, infection. 
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