
 



ДОПОВІДЬ 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПОКАЗНИКИ ЛАБОРАТОРНОЇ 

СХОЖОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ CACTACEAE 

ВЕРГЕЛІС ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА 

 

Збереження генофонду рослинного світу є одним із пріоритетних 

напрямків сучасного етапу розвитку цивілізації. В умовах інтенсивного 

природокористування спостерігається значне скорочення площ під 

рослинністю, що є наслідком активного антропогенного впливу та невмілого 

використання земельних угідь, яке неминуче веде до збіднення і виснаження 

природних ресурсів. Одним із ефективних методів збереження рослинного 

різноманіття є інтродукція рослин ботанічними садами у захищений ґрунт 

помірної зони. Інтродукція та створення колекційних фондів рослин є також 

обов’язковими етапами впровадження перспективних, особливо у 

декоративному квітникарстві видів рослин. 

Останнім часом все більше уваги приділяється озелененню інтер’єрів 

промислових, службових та побутових приміщень, у зв’язку з чим 

особливої актуальності набуває проблема добору асортименту рослин і 

залучення нових видів, достатньо стійких у культурі. Особливий інтерес при 

цьому викликають представники родини Cactaceae. Ряд дослідників 

вказують на їх переваги, порівняно з іншими рослинами: різноманітні за 

життєвими формами, оригінальні за габітусом, добре переносять низьку 

відносну вологість повітря та ґрунту, деякі види зимостійкі (види з роду 

Opuntia (Tounef.) Mill.). 

Родина Cactaceae відноситься до класу Magnoliopsida і є однією з 

найбільших в порядку Caryophyllales. Це одна з небагатьох спеціалізованих 

родин, яка виділена не тільки за морфологічними ознаками квіток, плодів і 

насіння, а і за морфологічними особливостями вегетативних органів. 

Найсучасніша система родини Cactaceae є робота запропонована 

Міжнародною Сукулентною Спілкою під керівництвом E. Anderson. Була 



проведена ревізія родини і зменшено кількість родів до 76, а кількість видів 

до 1800. 

Покритонасінні рослини, до яких відноситься і родина Cactaceae, 

розмножують насіннєвим та вегетативним способами. Перший спосіб 

передбачає розмноження насінням, а другий базується на здатності рослин до 

регенерації – відновлення цілого організму з частини стебла або за 

допомогою бокових та кореневих паростків. Розмноження рослин за 

допомогою насіння складніше, але завдяки йому можна одержати добре 

розвинені рослини різного генотипу. Вегетативне розмноження здебільшого 

менш складне, але як наслідок виростають рослини одного генотипу. 

Вважається також, що при постійному вегетативному розмноженні рослини 

слабшають (уражуються грибними захворюваннями, вірусними інфекціями 

тощо). Тривале вегетативне розмноження призводить до зниження якості 

рослин і тому необхідно проводити відновлення рослин у культурі з насіння. 

При інтродукції рослин одним з головних показників її успішності є 

плодоношення й отримання життєздатного насіння, що дає можливість 

відновлення виду в умовах інтродукції. Важливим показником 

репродуктивної здатності виду є схожість насіння, а також здатність 

зберігати її тривалий час. Тому ми приділили  увагу насіннєвому 

розмноженню рослин родини Cactaceae. 

Основним видом вихідного матеріалу при створенні колекції було 

насіння. Рослини, що вирощені з насіння, мають ряд переваг перед 

рослинами, що вирощені з живців. Вони краще сформовані, мають добре 

розвинену кореневу систему, краще переносять несприятливі для них 

умови, до яких адаптуються поступово в процесі онтогенетичного розвитку. 

За літературними даними, для насіння більшості видів родини 

Cactaceae характерним є неглибокий фізіологічний спокій. Він виявляється 

здебільшого в повній відсутності проростання або в зниженні схожості 

насіння, а іноді в звуженні температурних і світлових умов проростання і 

відображує ритм їх життя у відповідних кліматичних умовах. Неглибокий 



фізіологічний спокій звичайно поступово зникає в процесі сухого 

зберігання насіння, тривалість якого коливається в залежності від виду: 

від декількох діб до 5–12 місяців. Тобто насіння більшості видів кактусів 

стає схожим лише після того, як проходить стан спокою. У високогірських 

районах, де немає тривалих засух, насіння сходить зразу після його 

дозрівання. У Cereus – період спокою насіння значно більший. Ця їх 

властивість виробилась упродовж тривалого часу як пристосування до життя 

в пустелях. Дійсно, високі температури та відсутність вологи під час 

дозрівання насіння робить неможливим їх проростання одразу. Виключення 

становлять кактуси тропічних лісів з родів Rhipsalis, Zigocactus, Hylocereus, 

їх насіння проростає одразу після дозрівання, а іноді, навіть, у соковитих 

плодах. 

Протягом 2018-2019 рр. вивчали вплив температури на лабораторну 

схожість різних видів родини Cactaceae. 

Нами проведено визначення схожості свіжозібраного насіння 3 видів 

рослин з родів Astrophytum, Mamillaria, Melocactus (рис. 1).  

 

 

Схожість, % 

Рис. 1. Лабораторна схожість насіння рослин родини Cactaceae 

 



Насіння, що використали в дослідах, збирали по мірі його дозрівання у 

фазі повної стиглості. Відбирали насіння добре виповнене та без 

механічних ушкоджень. 

За нашими спостереженнями, схожість насіння у різних видів рослин 

варіює. Досить висока схожість насіння спостерігається у Astrophytum 

myriostigma – 82,0 ± 0,52 %. Нижчу схожість мають Mamillaria bocasana – 

45,0 ± 0,39 %, та Melocactus maxonii – 34,6 ± 0,82 %. 

Виявлено, що четвертий день після посіву у переважної більшості 

видів з'являлися перші сходи, а протягом 19 днів тривав період 

проростання насіння. Масова поява сходів спостерігається на дев’ятий 

день після посіву. Енергія проростання насіння найвища у Astropytum 

myriostigma v. columnare (75,35 ± 0,63 %), та у Melocactus maxonii (50,85 ± 

0,65 %). Низька схожість насіння обумовлена тривалістю періоду спокою 

насіння або невідповідністю екологічних умов. Проте, це питання потребує 

додаткового вивчення. 

Таблиця 1 

Вплив температури на схожість насіння рослин родини Cactaceae 

Температура, °С 

Назва виду 

Astrophytum 

myriostigma 

Eriocereus 

tortuosus 

Mamillaria 

multiceps 

Melocactus 

maxonii 

+15°С 11,65± 0,95 5,00 ±0,96 11,65±0,95 7,50 ±0,83 

+19°С 20,82±0,83 11,65±0,95 17,45±0,85 13,33±1,36 

+23°С 56,01±0,19 21,88±0,63 32,50±1,60 19,16±1,70 

+27°С 90,83±0,83 34,16±083 65,75±2,53 34,16±0,83 

+31°С 85,00±2,61 27,45±0,85 64,10±1,62 29,15±1,60 

+35°С 40,83±0,83 14,15±0,85 19,17±1,58 15,85±0,85 

+39°С 10,83 ±0,82 8,30 ±0,98 8,30 ±0,98 5,00 ±0,96 

 

Отримані дані свідчать про те, що оптимальною для проростання 

насіння є температура в межах +27–31 °С. 



На ступінь проростання насіння впливають як зовнішні так і внутрішні 

фактори. До зовнішніх – відносяться: вода, яка потрібна для насичення 

насінної шкірки, набухання вмісту насінини, росту зародка і проростка; 

температура повітря, світло, pH. 

Нами проведено дослідження впливу температури (+15, +19, +23, +27, 

+31, +35, +39 °С) на схожість насіння 4 видів рослин з родів Astrophytum, 

Mamillaria, Melocactus, Eriocereus (табл. 1.), (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схожість насіння деяких видів рослин родини Cactaceae в 

залежності від температури 

 

При температурі нижче +27 °С проростання насіння затримується на  

чотири – п’ять днів, а схожість зменшується в два рази. При температурі 

нижче +19 °С проростання насіння значно сповільнюється, спостерігається 

загнивання проростків. При температурі понад +31 °С схожість насіння 

також зменшується в два – три рази. 

Таким чином, виявлено, що четвертий день після посіву у переважної 

більшості досліджуваних видів з'являлися перші сходи, а протягом 19 днів 

 



тривав період проростання насіння. Масова поява сходів спостерігається на 

дев’ятий день після посіву. Енергія проростання насіння найвища у 

Astropytum myriostigma v. columnare (75,35 ± 0,63 %), та у Melocactus maxonii 

(50,85 ± 0,65 %). Низька схожість насіння обумовлена тривалістю періоду 

спокою насіння або невідповідністю екологічних умов.  

Оптимальною для проростання насіння різних видів родини Cactaceae 

є температура в межах +27–31 °С. При температурі нижче +27 °С 

проростання насіння затримується на чотири – п’ять днів, а схожість 

зменшується в два рази. При температурі нижче +19 °С проростання насіння 

значно сповільнюється, спостерігається загнивання проростків. При 

температурі понад +31 °С схожість насіння також зменшується в два – три 

рази. 
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Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки в тексте 

должны быть ссылки (рис. 1). 
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