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Мета. Проаналізувати причини непроростання насіння, встановити тип йоãо спокою та 
підібрати відповідні методи передпосівної підãотовки для йоãо подолання. Методи. Ви-
користовували методи обробки насіння розчинами ГК3, скарифікації та холодної стра-
тифікації. Результати. Встановлено природу ãлибокоãо спокою насіння Vitex L., йоãо 
етапи та характерні ознаки. Відпрацьовано методики передпосівної обробки насіння, 
виявлено найдієвіші. Сформовані методичні рекомендації. Висновки. Глибокий спокій 
насіння – важливий пристосувальний механізм для виживання видів у складних природ-
них умовах. Насіння видів Vitex L. потребує обов’язкової холодної стратифікації.

Кëючов³ ñëовà: Vitex L., твердонасінність, тип ãлибокоãо фізіолоãічноãо спокою, заро-
док, дозрівання, ãіберелова кислота, стратифікація.

Вñòуп. Знаковою рисою сьогодення є стр³ìке бажання людини до викорис-
тання натуральних ìатер³ал³в та сировини природного походження у харчу-

ванн³ та побут³. Äо ряду джерел такої сировини належать еф³роол³йн³ рослини 
вид³в роду Vitex L., як³ ц³нуються завдяки своїì л³карськиì, харчовиì, ìедонос-
ниì, техн³чниì та декоративниì властивостяì. Âони є надзвичайно необх³дни-
ìи ³ перспективниìи при використанн³ в багатьох галузях народного господар-
ства, ìедицин³ та кул³нар³ї.

Óс³ види Vitex – це дерев’янист³ теплолюбн³ кущ³. Ó св³й час три види Vitex 
були з усп³хоì ³нтродукован³ в колекц³ю Íац³онального ботан³чного саду ³ìе-
н³ Ì.Ì. Ãришка. Ðослини в³дносно непогано пристосувалися до нових кл³ìатич-
них уìов Правобережного Ë³состепу Óкраїни. Îднак внасл³док труднощ³в ³з на-
с³ннєвиì розìноженняì даних вид³в виникли проблеìи з їхн³ì культивуванняì, 
що ускладнює науково-досл³дну та селекц³йну роботу в уìовах ботан³чного 
саду та створює перешкоди в збагаченн³ колекц³ї новиìи видаìи, а також ро-
бить неìожливиì їхнє проìислове вирощування з ìетою отриìання дорого-
ц³нної л³карської та еф³роол³йної сировини. 

Òоìу ìетою наших досл³джень було практично з’ясувати та обґрунтувати 
причини ускладненого проростання нас³ння досл³джуваних вид³в, встановити 
тип спокою нас³ння ³нтродуцент³в роду Vitex та розробити шляхи його подолан-
ня та прискорення процесу проростання з ìетою подальшого усп³шного роз-
ìноження ³ культивування вид³в в уìовах колекц³ї Íац³онального ботан³чного 
саду та в проìислових ìасштабах.
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Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
Îб’єктаìи досл³дження були рослини, 

³нтродукован³ в Íац³ональноìу ботан³чно-
ìу саду ³ìен³ Ì.Ì. Ãришка ÍÀÍ Óкраїни. 
Ìатер³алоì для експериìент³в в³д³брано 
нас³ння рослин трьох вид³в роду Vitex: Vitex 
agnus-castus L., V. cannabifolia L. та V. 
negundo L., як³ вирощуються у в³дкритоìу 
ґрунт³ на колекц³йних д³лянках в³дд³лу но-
вих культур. Âс³ ìетоди передпос³вної п³д-
готовки нас³ння зд³йснювали за ìетодика-
ìи Ì.Ã. Í³колаєвої [1], À.Â. Попцова [2, 3]. 
Õолодну стратиф³кац³ю нас³ння зд³йснюва-
ли у контейнерах з прожарениì п³скоì, 
при теìператур³ +5–6 оÑ та вологост³ 60% 
протягоì 30, 60 та 90 д³б. П³сля цього на-
с³ння вилучали, проìивали в слабкоìу 
розчин³ ÊÌnO4 ³ пророщували у чашках Пе-
тр³ при теìператур³ +25 оÑ.

Рåзуëüòàòè òà їх обãовоðåííя
Інтродукц³єю називається спряìоване 

чи випадкове перенесення орган³зì³в за 
ìеж³ їхнього природного ареалу та адапта-
ц³я до нових уìов ³снування. Інтродуцент – 
це новий, привнесений у певний рег³он 
вид, який усп³шно вкоренився в природн³ 
коìплекси [4]. Про ступ³нь пристосова-
ност³ рослини до нових уìов ³снування, 
про її стан коìфорту або стресу в ³нших кл³-
ìатичних уìовах ìожна стверджувати за 
к³лькоìа параìетраìи.

Плодоношення ³нтродукованих дере-
в’янистих рослин у нових уìовах є найкра-
щиì показникоì того, що нов³ уìови життя 
повн³стю в³дпов³дають природниì виìо-
гаì рослини або що саì³ рослини зì³ни-
лись п³д д³єю нових уìов ³ пристосувались 
до них [5]. À процес проростання нас³ння 
як в к³льк³сноìу, так ³ в як³сноìу значеннях 
ìає стратег³чне значення для рослин пев-
ного виду, ³нтродукованих у нов³ кл³ìатичн³ 
уìови, для п³дтриìання ст³йкост³ ц³єї попу-
ляц³ї до аб³отичних фактор³в, для збере-
ження достатньої к³лькост³ особин у попу-

ляц³ї, а також для запилення, нас³ннєвого 
розìноження та виживання саìих рослин . 

Ðослини роду Vitex L. (родина Ver-
benaceae, порядок Lamiales) [6] походять 
³з Êитаю та Інд³ї. Â³доìо 250 вид³в в³текса, 
розповсюджених головниì чиноì у троп³-
ках та субтроп³ках обох п³вкуль. Ó природ-
н³й флор³ зустр³чається в Êриìу, на Êавка-
з³, в Ñередн³й Àз³ї, Ñередзеìноìор’ї,  Ìал³й 
Àз³ї, П³вн³чн³й Àìериц³ та П³в н³чно-Зах³дн³й 
Àфриц³. 

Ó колекц³ї ÍБÑ ³ìен³ Ì.Ì. Ãришка ³нтро-
дуковано три види роду Vitex: Vitex agnus-
castus L., V. cannabifolia L., Vitex negun-
do L. Ðослини у весняно-ос³нн³й пер³од 
усп³шно проходять вс³ фази вегетац³ї, ìа-
ють швидкий прир³ст вегетативної ìаси ³ в 
к³нц³ сезону досягають висоти в³д 80 сì 
Vitex agnus-castus до 2,5 ì Vitex can-
nabifolia, ìають досить тривалий ³ буйний 
пер³од цв³т³ння в³д к³нця червня – початку 
липня до настання перших ìороз³в. Проте, 
на в³дì³ну в³д своїх троп³чних родич³в, в 
уìовах Правобережного Ë³состепу Óкраї-
ни рослини ìають невисок³ показники жит-
тєздатност³ пилку, як насл³док цього низьку 
нас³ннєву продуктивн³сть та слабку здат-
н³сть нас³ння до проростання ³ в³дпов³дно 
низький його в³дсоток. Ñпециф³ка полягає 
в тоìу, що нас³ння дозр³ває частково на-
прик³нц³ вегетац³йного пер³оду, внасл³док 
чого великий в³дсоток нас³ння, на нашу 
дуìку, залишається недостиглиì через 
настання ìороз³в ³ в³дразу п³сля збору уро-
жаю практично несхоже. Òак, оц³нюючи ла-
бораторну схож³сть нас³ння Vitex (табл. 1), 
встановили, що залежно в³д року вегетац³ї 
схож³сть нас³ння ìає певн³ вар³ативн³ коли-
вання, але загалоì становить низький в³д-
соток. Щодо характеристики саìого про-
цесу проростання, то в³н в³дбувався досить 
тривалий час ìайже 5 ì³сяц³в, хвилепод³б-
но, проростання по 1 або к³лька штук нас³-
нин зì³нювалось к³лькоìа дняìи або тиж-
няìи непроростання, енерг³я проростання 
не виражена.
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Òàбëèця 1. Ëабораторна схож³сть нас³ння ви-
д³в роду Vitex L. (%)

Вид
Роки вегетації

2010 2011
Vitex agnus-castus 19,33±0,51 11,67±0,84
Vitex cannabifolia 33,33±0,84 31,33±1,17
Vitex negundo 40,67±0,69 34,67±1,02

Îтже, основниìи ознакаìи, характер-
ниìи для процесу проростання нас³ння 
 вид³в роду Vitex, що проходить з усклад-
ненняìи, є: 1 – неповнота схожост³; 2 – 
спов³льнене, розтягнуте проростання; 3 – 
вузька теìпературна зона проростання; 
4 – необх³дн³сть у додаткових факторах 
стиìуляц³ї проростання [3, 7]. Êр³ì того, 
внасл³док тривалого пер³оду в³д пос³ву до 
появи сход³в ³снує йìов³рна ìожлив³сть 
пошкодження нас³ння ì³кроорган³зìаìи 
та грибаìи ґрунту [7, 8], що ³ в³дбувається 
на практиц³.

Äля того, щоб подолати ц³ труднощ³, 
необх³дно з’ясувати ìожлив³ причини не-
проростання нас³ння, тип його спокою у 
представник³в роду Vitex, провести перед-
пос³вну п³дготовку, застосувавши чинники, 
як³ своєю д³єю ìожуть припинити спок³й 
нас³ння та стиìулювати його до пророс-
тання. 

Íауковц³ розр³зняють виìушений та 
глибокий ф³з³олог³чний спок³й нас³ння [10, 
11]. Îбидва види спокою перебувають у 
р³зн³й залежност³ в³д уìов навколишнього 
середовища. Âиìушений спок³й стиìулю-
ється саìе зовн³шн³ìи причинаìи (в³дсут-
н³сть вологи, несприятлив³ для даного виду 
рослини теìпературн³ уìови), не пов’я-
заниìи ³з властивостяìи нас³нини та пло-
ду. Îрган³чний або ф³з³олог³чний спок³й – 
це затриìка проростання нас³ння нав³ть за 
наявност³ вс³х сприятливих уìов, ³ 
пов’язана вона ³з властивостяìи нас³ння 
або плод³в. Íас³нина з³ стану спокою ìоже 
вийти т³льки по зак³нченн³ певних ф³з³оло-
го-б³ох³ì³чних зì³н, як³ забезпечують на-
ступний р³ст [9, 11]. Причоìу ф³з³олог³чн³ 

процеси загалоì не загальìован³, а, на-
впаки, ìожуть бути досить активниìи (ди-
хання, р³ст тканин зародка та ³н.), але про-
ростання при цьоìу не в³дбувається [10]. 
Запасн³ поживн³ речовини нас³нини ³з не-
рухливих (крохìаль, б³лок, ол³я) перетво-
рюються на рухлив³ форìи (глюкозу, фрук-
тозу, аì³нокислоти, жирн³ кислоти тощо), 
доступн³ для живлення зародка [12].

Пл³д у досл³джуваних вид³в роду Vitex – 
суха 4-гн³здна к³стянка (рисунок), що роз-
падається на 4 однонас³нних гор³шкопо-
д³бних ìерикарп³ї [6, 13, 14], нас³ння з 
крупниì пряìиì зародкоì, що зайìає 3/4 
або ìайже весь ³ нав³ть весь об’єì нас³ни-
ни, поì³щеної в досить товсту нас³нну 
шк³рку, без ендосперìу [15]. Запаси по-
живних речовин накопичуються в саìоìу 
зародку та в с³ì’ядолях. Проростання на-
с³ння починається з активац³ї в його ткани-
нах ферìентативних процес³в, як³ поляга-
ють у перетворенн³ складних сполук у 
б³льш прост³, доступн³ для засвоєння зрос-
таючиì зародкоì [16]. Äля активац³ї фер-
ìент³в та власне свого проростання нас³н-
ня потребує т³льки трьох основних факто-
р³в – доступу вологи, кисню та певних 
теìпературних уìов [3, 9, 11]. Äосить 
щ³льна тверда нас³нна шк³рка, або опло-
день, стає на перешкод³ проникненню 
води та кисню всередину плоду та нас³ни-
ни ³ робить процес проростання нас³ння 
неìожливиì. Òоìу, проводячи передпо-
с³вну п³дготовку, оск³льки пл³д у вс³х трьох 
вид³в Vitex ìає сухий, шк³рястий та 
дерев’янистий оплодень [4], ìи застосу-
вали ìетод скариф³кац³ї, проте оч³кувано-
го к³льк³сного ³ як³сного п³двищення про-
ростання не отриìали. Â³дсоток пророс-
тання нас³ння зб³льшився в дуже незначних 
ìежах, ³ важливо те, що проростки при 
цьоìу були слабкиìи ³ практично не жит-
тєздатниìи. Б³отехнолог³чний ìетод знят-
тя оболонки з плоду та пророщування на 
поживноìу стерильноìу середовищ³ та-
кож не дав д³євих результат³в. Ìетоди пе-
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Рèñ. Пл³д вид³в роду Vitex: зовн³шн³й вигляд (зверху) та у розр³з³ (знизу): 
а) V. аgnus-castus; б) V. cannabifolia; в) V. negundo 

редпос³вної п³дготовки нас³ння, як³ спря-
ìован³ на руйнування нас³ннєвої оболонки, 
а саìе: обробка нас³ння етиловиì спиртоì 
та концентрованою с³рчаною кислотою, 
ошпарювання, суттєвих результат³в також 
не дали. Îтже, нас³ння вид³в роду Vitex не 
належить до типу нас³ння ³з виìушениì ти-
поì спокою.

Õоча в л³тератур³ описаний позитивний 
досв³д колег ³з Ãрец³ї. Âони встановили, що 
короткотривала суха передпос³вна оброб-
ка нас³ння жароì з теìпературою +130 оÑ 
протягоì 5 хвилин та обробка гарячою во-
дою +100 оÑ протягоì 4 хвилин ìали ìак-
сиìальний ефект при проведенн³ перед-
пос³вної п³дготовки нас³ння Vitex agnus-
castus, що приводило до ìаксиìальних 
показник³в в³дсотка його проростання [17, 
18]. Ö³каво, що так³ уìови (як п³д час сухого 
короткотривалого прожарювання при теì-
ператур³ +130 оÑ) створюються п³д час тра-

диц³йних пост³йних пожеж в Ñередзеìно-
ìорськоìу рег³он³. Проте, на жаль, автори 
н³чого не згадують про подальшу долю, 
життєздатн³сть та процеси росту у такого 
нас³ння.

Â³доìо, що у рослин поì³рного та суб-
троп³чного кл³ìату розповсюджений ф³з³о-
лог³чний тип спокою (Â). Загалоì встанов-
лено, що в³н викликаний поєднанняì осо-
бливого ф³з³олог³чного стану зародка, який 
проявляється у знижен³й ростов³й актив-
ност³ та недостатн³й газопроникност³ тка-
нин, що безпосередньо його оточують, в 
тоìу числ³ ³ ендосперìу (якщо в³н є). Òаке 
поєднання створює ì³цний подв³йний або 
ф³з³олог³чний ìехан³зì гальìування [15].

За Ì.Ã. Í³колаєвою [11, 15], нас³ння 
Vitex agnus-castus належить до типу на-
с³ння ³з глибокиì ф³з³олог³чниì спокоєì 
(Â3), що обуìовлений д³єю сильного ФÌÃ 
(ф³з³олог³чного ìехан³зìу гальìування) – 
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Òàбëèця 2. Ñхож³сть нас³ння представник³в роду Vitex залежно в³д концентрац³ї розчину г³берелової 
кислоти п³д час передпос³вної обробки (%)

Тривалість Розчин 
ГК3, %

Вид
V. agnus-castus V. cannabifolia V. negundo

2 години 0,01 13,33±0,51 52,67±1,17 42,67±1,35
0,05 68,00±1,00 65,67±2,01 52,67±1,02
0,10 72,67±0,69 76,77±1,84 71,67±1,84

1 доба 0,01 37,67±1,50 44,33±0,84 48,33±0,84
0,05 45,67±2,50 42,67±2,34 10,33±1,51
0,10 75,33±1,17 53,67±0,69 36,67±0,39

3 доби 0,01 43,67±1,17 41,33±1,17 44,00±1,00
0,05 43,67±1,50 46,33±2,84 42,67±1,02
0,10 62,33±0,84 63,33±1,50 48,33±1,84

5 діб 0,01 76,33±1,17 50,67±0,84 26,33±0,51
0,05 55,67±1,50 44,67±2,17 68,33±1,17
0,10 33,33±1,17 26,33±1,84 50,67±0,59

пониженою газопроникн³стю покрив³в ³ 
особливиì ф³з³олог³чниì станоì зародка. 
Óìоваìи порушення спокою є т³льки дов-
готривала холодна стратиф³кац³я. Інколи 
обробка ÃБ або ÖÒÊ скорочує стратиф³ка-
ц³ю, розширює її теìпературн³ ìеж³ ³ нав³ть 
заì³нює її.

Öе означає, що зародок нас³нини ф³з³о-
лог³чно ще не готовий до росту та розвитку. 
Íав³ть п³сля пошкодження оболонки або 
видалення її зародок не проростає або 
якщо ³ починає св³й р³ст, то цей процес на-
буває вигляду спотвореного процесу, а 
саì зародок ìає ознаки неповноц³нного 
розвитку або карликовост³. Íаìи встанов-
лено, що нас³ння Vitex cannabifolia та Vitex 
negundo також належить до нас³ння цього 
ж типу. Ñаìе циì ìожна пояснити те, що 
попередньо згадуван³ ìетоди, застосован³ 
для проростання нас³ння вид³в Vitex (ска-
риф³кац³ї, х³ì³чного впливу та б³отехноло-
г³ї) д³євих результат³в не дали. Öе означає, 
що в нас³нин³ ³снують ìехан³зìи, як³ нав³ть 
при ìаксиìально сприятливих уìовах для 
проростання зародка гальìують цей про-
цес.

Íаìочування нас³ння в розчин³ г³бере-
л³ну позитивно впливає на дорозвинення 

зародка, а також прискорює цей процес, 
стиìулює початок росту зародка у нас³ння 
глибокого спокою ³ в подальшоìу р³ст та 
розвиток с³янц³в, а також розширює д³апа-
зон теìператур, при якоìу вс³ ц³ процеси 
ìожуть в³дбуватися [1, 11]. Õарактерно, 
що г³берел³ни стиìулюють видовження 
кл³тин ³ тиì саìиì сприяють проникненню 
кореня через стриìуючу р³ст нас³нну обо-
лонку та оболонку плоду [19]. Под³бна д³я 
ìає дуже велике практичне застосування у 
нас³нництв³. 

Ó передпос³вн³й п³дготовц³ нас³ння Vitex 
було протестовано три вар³анти концен-
трац³ї г³берелової кислоти (ÃÊ3) (0,01%; 
0,05% та 0,1%) з ìетою виявлення кон-
центрац³ї, при як³й проростання нас³ння 
того чи ³ншого виду Vitex буде ìаксиìаль-
ниì. Âстановлено (табл. 2), що г³берелова 
кислота 0,1% концентрац³ї ìаксиìально 
д³єва для передпос³вної п³дготовки трьох 
вид³в Vitex. 

П³сля цього експериìенту були прове-
ден³ досл³ди на встановлення оптиìально-
го терì³ну передпос³вної п³дготовки нас³н-
ня вид³в Vitex 0,1% розчиноì ÃÊ3 рослин 
р³зної в³кової категор³ї (30 рок³в, 5 рок³в та 
2 роки), який буде найефективн³шиì для 
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Òàбëèця 3. Â³дсоток проростання скариф³кованого нас³ння представник³в роду Vitex L. р³зної в³кової 
категор³ї залежно в³д тривалост³ його передпос³вної п³дготовки 0,1% розчиноì ÃÊ3 (%), урожай 2012 
року

Вид
Тривалість дії ГК3

2 години 1 доба 3 доби 5 діб
Vitex agnus-castus (30-річні) 66,0±0,67 78,0±2,4 68,67±0,77 68,0±2,0
Vitex cannabifolia (30-річні) 57,30±5,09 66,67±4,29 48,67±3,15 36,67±3,29
Vitex negundo (30-річні) 53,33±5,04 46,67±3,08 45,33±4,29 46,97±2,79
Vitex agnus-castus (4-5-річні) 53,33±0,77 72,0±1,33 64,0±4,0 60,73±3,46
Vitex cannabifolia (4-5-річні) 24,0±2,31 42,67±3,36 37,33±3,08 39,0±5,24
Vitex cannabifolia (2-річні) 74,67±2,78 78,67±1,54 68,0±2,31 84,0±3,53
Vitex negundo (2-річні) 61,33±3,36 68,0±3,53 64,0±2,31 49,33±2,04

дозр³вання зародка нас³ння ³ в³дпов³дно 
приведе до ìаксиìальних показник³в його 
проростання. Було обрано чотири вар³ан-
ти: 2 години, 1 доба, 3 доби, 5 д³б (табл. 3).

Із даних табл. 3 випливає, що г³берело-
ва кислота спричинила досить в³дчутну 
стиìулюючу д³ю на зародок нас³ння вид³в 
роду Vitex, внасл³док чого значно зросли 
в³дсоток проростання, швидк³сть та енер-
г³я проростання нас³ння у вс³х вид³в роду 
Vitex. Проте у кожного виду для досягнен-
ня ìаксиìального ефекту проростання ³с-
нують свої показники тривалост³ передпо-
с³вного заìочування нас³ння в 0,1% розчи-
н³ ÃÊ3. Òак, для Vitex agnus-castus 
незалежно в³д в³ку, Vitex cannabifolia 30- ³ 
5-р³чних та V. negundo 2-р³чних – це 1 
доба, а для Vitex negundo 30-р³чних до-
статньо 2 год. для того, щоб ÃÊ3 ìакси-
ìально под³яла на зародок нас³нини. Про-
те нас³нню 2-р³чного V. cannabifolia необ-
х³дно 5 д³б для досягнення ìаксиìальних 
результат³в у проростанн³. Загалоì, ÃÊ3 д³-
єво та ефективно впливає на нас³ння досл³-
джуваних вид³в роду Vitex, стиìулюючи за-
родок нас³нини до проростання. Â ц³лоìу, 
проростання нас³ння починалось на чет-
верту добу у V. cannabifolia та V. negundo ³ 
на дв³ доби п³зн³ше у V.agnus-castus. Âаж-
ливо нас³ння перед зануренняì у розчин 
ÃÊ3 скариф³кувати, оск³льки у нескариф³-
кованого нас³ння ефективн³сть д³ї ÃÊ3 зна-

чно знижується. Òак, п³сля 2 год. заìочу-
вання нескариф³кованого нас³ння отриìа-
но так³ показники проростання: у Vitex 
agnus-castus (30-р³чних) 27%, у Vitex 
cannabifolia (30-р³чних) 42%, а у Vitex 
negundo (30-р³чних) 27%, а п³сля 1 доби 
заìочування, в³дпов³дно, 23%, 32% та 
40%. Ö³ показники в 1,5–2 рази нижч³ за 
показники, подан³ в табл. 4. Îтже, ìетод 
скариф³кац³ї в поєднанн³ з обробкою 0,1% 
розчиноì ÃÊ3 ìожна вважати д³євиì для 
стиìуляц³ї нас³ння до проростання вид³в 
роду Vitex, причоìу терì³ноì оброб³тку 
протягоì 1 доби для двох вид³в: Vitex 
agnus-castus та Vitex cannabifolia ³ протя-
гоì 2 год. для Vitex negundo. Ä³яти трива-
л³ший час еконоì³чно не виг³дно, оск³льки 
показники проростання дещо знижуються 
(у V. cannabifolia та V. negundo) або зали-
шаються стаб³льно нижчиìи в³д ìаксиìу-
ìу (у Vitex agnus-castus).

П³сля передпос³вного оброб³тку нас³н-
ня г³береловою кислотою проклюнуте на-
с³ння перенесли в ящики з ґрунтовою су-
ì³шшю для подальшого росту та розвитку. 
Проте оч³куваних процес³в у рослин не в³д-
булося. Íас³ння завìерло в ґрунт³, ³ лише 
поодинок³ нас³нини набули подальшого 
розвитку. Òака ситуац³я є проявоì карли-
ковост³ нас³ння, ознаки якої ìожуть спо-
стер³гатися на р³зних етапах росту зарод-
к³в. Â одних випадках вони спостер³гають-
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ся з саìого початку їхнього росту, в ³нших 
(як в нашоìу випадку, п³сля обробки ÃÊ3) 
зародок спочатку утворює на вигляд ц³л-
коì норìальн³ проростки, але п³сля пере-
несення їх у ґрунт вони далеко не завжди 
залишаються здатниìи до подальшого 
норìального росту [11]. Зародок, очевид-
но, для норìального росту ³ розвитку по-
требує додаткових д³й. ÃÊ3 вплинула на 
прискорення процесу дозр³вання зародка, 
його здатн³сть проклюнутись через нас³н-
нєву оболонку, але її д³я виявилась недо-
статньою для усп³шного росту проростка в 
ґрунтових уìовах. 

Íа сьогодн³ встановлено, що над³йниì 
критер³єì проростання є не прокльовуван-
ня нас³нини, як це вважалося ран³ше, а 
вступ кл³тин ап³кальних ìеристеì у фазу 
синтезу ÄÍÊ та ì³тоз, оск³льки за певних 
уìов кор³нець ìоже проклюнутись, а про-
росток не форìується [9]. П³д час визна-
чення якост³ нас³ння в лабораторних уìо-
вах основною характеристикою його жит-
тєздатност³ є поява та розвиток у зародка 
таких найважлив³ших структур, як³ вказу-
ють на його здатн³сть розвиватись у повно-
ц³нну рослину при сприятливих ґрунтових 
уìовах, а саìе: а – добре розвинена коре-
нева систеìа, включаючи первинний кор³-
нець; б – добре розвинений та ц³лий г³по-
котиль (п³дс³ì’ядольне кол³но) без пошко-
дження пров³дних тканин; в – непошкодже-
на брунечка з добре розвинениì зелениì 
листочкоì; ã – наявн³сть двох с³ì’ядолей 
для проростк³в дводольних [20]. Îтже, 
дуìка Ì.Ã. Í³колаєвої [11, 15] про те, що г³-
берел³ни ìожуть заì³нити в деяких випад-
ках у нас³ння з глибокиì типоì спокою хо-
лодну стратиф³кац³ю, для нас³ння вид³в 
роду Vitex не справджується. При просто-
ìу глибокоìу ìорфоф³з³олог³чноìу спокої 
нас³ння потребує тривалого перебування 
на холод³, а ÃÊ3 хоча ³ стиìулює зародок до 
розвитку, проте не ìоже заì³нити холодної 
стратиф³кац³ї [15]. Åкзогенно введен³ г³бе-
рел³ни в цьоìу роц³ будуть ефективниìи в 

тих випадках, коли необх³дне стиìулюван-
ня зародка, що прискорює його пророс-
тання [9]. 

Ñтратиф³кац³я – це прийоì, що приско-
рює розвиток нас³ння ³ отриìання пророс-
тк³в, в³н полягає в попередньоìу витриìу-
ванн³ нас³ння при низьк³й плюсов³й теìпе-
ратур³ на вологоìу субстрат³. Ñтратиф³ка-
ц³я спричиняє завершення розвитку 
нас³ння, розрихлення його твердих покри-
в³в та наступне дружне проростання [21]. 
Ñтратиф³кац³я нас³ння, що перебуває в 
стан³ глибокого спокою, – це складний 
процес, що складається з к³лькох етап³в: 

1. Åнерг³йне набухання нас³ння. 
2. Пробудження ферìентативної д³яль-

ност³, початок г³дрол³зу основних запасних 
речовин (б³лк³в, жир³в) та перет³кання про-
дукт³в їх розпаду до зародка.

3. Початок росту зародка всередин³ на-
с³нини [11]. 

Ñтратиф³кац³я нас³ння на холод³ приво-
дить до норìал³зац³ї та п³двищення енерг³ї 
росту зародка. П³сля цього наявн³сть по-
крив³в уже не ìоже стриìати їхн³й р³ст ³ на-
с³ння набуває здатност³ проростати. Öей 
процес носить назву дозр³вання нас³ння 
[19].

Ó табл. 4 подано результати проростан-
ня нас³ння п³сля стратиф³кац³ї, анал³зуючи 
яку ìи ìожеìо зробити висновки: страти-
ф³кац³я вид³в роду Vitex загалоì приводить 
до дозр³вання нас³ння ³ значно п³двищує 
в³дсоток його проростання. Õоча в деяких 
випадках стратиф³кац³я дає нижчий в³дсо-
ток проростання пор³вняно з ÃÊ3, проте 
п³сля проростання нас³нини проросток в³д-
р³зняється високиìи показникаìи життє-
здатност³, не ìає рис карликовост³, при-
родноправильно росте ³ розвивається.

Ö³каво, що р³зна тривал³сть стратиф³ка-
ц³ї специф³чно впливає на р³зн³ види та на 
рослини одного виду, але р³зної в³кової ка-
тегор³ї. Òак, стратиф³кац³я тривал³стю 90 
д³б є найоптиìальн³шою для Vitex agnus-
castus, оск³льки вона привела до зб³ль-
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Òàбëèця 4. Ëабораторна схож³сть нас³ння представник³в роду Vitex L. п³сля стратиф³кац³ї, 2012 р³к (%)

Вид
Тривалість стратифікації (доба)

30 діб 60 діб 90 діб
Vitex agnus-castus (30-річні) 46±2,4 46,67±0,39 70,67±2,69
Vitex cannabifolia (30-річні) 43,33±1,68 36,67±1,02 49,33±1,02
Vitex negundo (30-річні) 33,33±3,01 39,33±2,04 36,0±2,31
Vitex agnus-castus (5-річні) 37,33±2,04 25,33±2,04 52,0±5,81
Vitex cannabifolia (5-річні) 38,67±2,04 33,33±6,01 33,33±2,78
Vitex cannabifolia (2-річні) 85,33±1,54 64,0±4,81 76,0±1,33
Vitex negundo (2-річні) 34,67±4,29 44,0±2,31 42,67±2,78

шення в³дсотка проростання в 1,5–2 рази 
пор³вняно ³з 30- та 60-добовою. À нас³ння 
2-р³чних рослин Vitex cannabifolia ìало в 
2–2,5 разу б³льший в³дсоток проростання 
на вс³х терì³нах стратиф³кац³ї, н³ж рослини 
30-ти та 5-ти рок³в цього ж виду. Íас³ння 
виду Vitex negundo 30-ти рок³в ìало пор³в-
няно стаб³льн³ показники проростання в³д 
33,33% до 39,33% на вс³х терì³нах страти-
ф³кац³ї, проте нас³ння 2-р³чних рослин цьо-
го ж виду ìало тенденц³ю до п³двищення 
в³д 34,67% в 30-добовий терì³н до 44% в 
60-добовий терì³н стратиф³кац³ї.

Îтже, найб³льш ефективниì ³ д³євиì 
ìетодоì передпос³вної обробки нас³ння 
для представник³в роду Vitex, що належить 
до типу нас³ння з глибокиì спокоєì, вия-
вився ìетод холодної стратиф³кац³ї при 
теìператур³ +5 оÑ протягоì 2–3 ì³с. 
(табл. 4). 

За л³тературниìи даниìи [9–11], гли-
бокий спок³й нас³ння пов’язаний ³з д³єю в 
зародку ³нг³буючих систеì, одн³єю з яких є 
надлишковий вì³ст ІÌÊ. Перебування на 
холод³ п³д час стратиф³кац³ї супроводжу-
ється накопиченняì в нас³нн³ речовин, що 
сприяють посиленню росту, а в досить ви-
соких концентрац³ях зн³ìають гальìуючу 
д³ю ³нг³б³тор³в. Âнасл³док у зародку утво-
рюються г³берел³ни, що забезпечують його 
р³ст.

Ö³кавиì ³ дуже важливиì, на нашу дуì-
ку, виявився той факт, що нас³ння, яке ха-
рактеризується глибокиì спокоєì ³ для 

подолання якого потр³бна довготривала 
холодна стратиф³кац³я, завжди ìає висо-
кий вì³ст жир³в [11]. Жири виконують за-
пасну та енергетичну функц³ї. Ðослини як 
основн³ запасн³ речовини в³дкладають у 
нас³нн³ ол³ї, як³ згодоì використовуються 
при його проростанн³. Äля рослин це енер-
гетично дуже виг³дно, оск³льки при їх роз-
пад³ вид³ляється ìайже в 2 рази б³льше 
енерг³ї, н³ж при розпад³ вуглевод³в або б³л-
к³в, а також утворюється в 2 рази б³льше 
води, що особливо важливо п³д час про-
ростання нас³ння в уìовах обìеженого во-
дозабезпечення [22]. Загальнов³доìо, що 
для окислення ìолекули жиру потр³бно на-
багато б³льше кисню, н³ж для окислення 
крохìалю. Âнасл³док цього у нас³ння ол³й-
ного типу потреба в кисн³ набагато б³льша, 
н³ж у крохìалистого нас³ння. Безуìовно, 
що за наявност³ покрив³в, газопроникн³сть 
яких знижена б³льше, н³ж звичайно, в на-
с³нн³ ол³йного типу виникає набагато б³ль-
ший деф³цит кисню, н³ж в крохìалистоìу 
нас³нн³. Öе, звичайно, ³ приводить нас³ння 
до глибокого спокою [11]. Íас³ння вс³х 
трьох вид³в роду Vitex д³йсно ì³стить ол³ї. 
За л³тературниìи даниìи, к³льк³сний її 
вì³ст складає 0,47% [23]. À за нашиìи 
експериìентальниìи даниìи, основниìи 
коìпонентаìи ол³й ³з нас³ння як V. agnus-
castus, так ³ V. cannabifolia та V. negundo є 
линолева, олеїнова, стеаринова та пальì³-
тинова кислоти, як³ є найважлив³шиìи не-
насичениìи ³ насичениìи жирниìи кисло-
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таìи рослинних ол³й. Îтже, нас³ння досл³-
джуваних вид³в належить до нас³ння 
ол³йного типу, ³ стан глибокого спокою є 
для нього природниì з точки зору ф³з³оло-
г³ї проростання нас³ння. À п³д час передпо-
с³вної п³дготовки нас³ння в³дбувається роз-
падання жиру, утворення крохìалю та 
зб³льшення вì³сту цукр³в [11].

Îтже, спок³й нас³ння зуìовлюється ц³-
лиì рядоì причин [9]: 

– ìорфолог³чна незр³л³сть, або непов-
ний розвиток зародка;

– ф³з³олог³чна незр³л³сть, яка полягає в 
тоìу, що зародок, незважаючи на повний 
ìорфолог³чний розвиток, не проростає. 
Ф³з³олог³чна незр³л³сть – це об’єìне понят-
тя для ц³лого ряду ìалов³доìих причин 
спокою нас³ння (наприклад, блокада р³з-
них ген³в, продукти яких необх³дн³ для про-
ростання);

– накопичення ³нг³б³тор³в проростання в 
саìоìу зародку, а ìожливо, в нас³нних 
пл³вках, ендосперì³;

– непроникн³сть покрив³в для води, га-
з³в, коли неìожливе набрякання, дихання;

– ìехан³чний оп³р нас³нних покрив³в на-
бряканню чи росту зародка.

Îчевидно, що не ³снує якоїсь одн³єї 
причини для ³н³ц³ац³ї та припинення спо-
кою, кожна з них б³льшою чи ìеншою ì³-
рою зд³йснює вплив на нас³нину та її заро-
док, що в коìплекс³ приводить до стану 
глибокого спокою. Âс³ ц³ ìехан³зìи при-
сутн³ тою чи ³ншою ì³рою в процесах гли-
бокого спокою у нас³ння представник³в 
роду Vitex, про що ìи говорили вище. À 
спок³й нас³ння є надзвичайно важливиì, 
утворениì у процес³ еволюц³ї ìехан³зìоì, 
який, попереджаючи несвоєчасне пророс-
тання нас³ння, сприяє виживанню рослин у 
несприятливих уìовах навколишнього се-
редовища, а саìе допоìагає пережити зи-
ìовий пер³од. Íеобх³дн³сть в дозр³ванн³ 
блокує проростання нас³нини в несприят-
ливих для цього холодних уìовах, коли ви-
живання проростка практично не ìожливе, 

й ³н³ц³ює проростання т³льки в уìовах, 
сприятливих для подальшого росту та роз-
витку [19].

Âажливиìи ³ р³зноìан³тниìи є також ³ 
шляхи виходу нас³нини рослини ³з глибоко-
го спокою, а саìе [8, 9]:

– дозр³вання нас³ння (поступовий роз-
виток ìорфолог³чно ³ ф³з³олог³чно незр³лих 
зародк³в до повн³стю сфорìованих ³ здат-
них до проростання). Ф³з³олог³чне дозр³-
вання пов’язане з наростаючиì зв³льнен-
няì ÄÍÊ в³д г³стон³в, а значить, з припи-
ненняì блокування ген³в;

– видалення ³нг³б³тор³в ростових проце-
с³в, наприклад, з водою в природних уìо-
вах, поступовиì окисленняì киснеì пов³-
тря, а також п³д д³єю ферìент³в, осв³тлен-
ня, теìпературних фактор³в вони ìожуть 
бути повн³стю зруйнован³;

– зì³ни з нас³нною шк³ркою (ìехан³чне 
пошкодження п³д д³єю природних факто-
р³в, руйнування її ì³кроорган³зìаìи, вона 
стає б³льш проникною). 

Ãлибоке розуì³ння ф³з³олог³чних проце-
с³в, як³ в³дбуваються в нас³нин³ протягоì її 
форìування, дозр³вання та проростання, а 
також вì³ле керування циìи процесаìи 
дасть зìогу п³двищувати урожайн³сть куль-
тивованих рослин, а також усп³шно культи-
вувати їх в уìовах ³нтродукц³ї.

Вèñíовкè
Íас³ння вид³в роду Vitex належить до 

типу нас³ння глибокого ф³з³олог³чного спо-
кою з подв³йниì ìехан³зìоì гальìування 
його проростання. Подв³йниì ìехан³зìоì 
гальìування проростання нас³ння є особ-
ливий недорозвинутий стан зародка та 
знижена газопроникн³сть нас³ннєвих обо-
лонок. Õолодна стратиф³кац³я є важливою 
уìовою порушення спокою ³ виступає пе-
реконливиì доказоì того, що нас³ння пе-
ребуває у ф³з³олог³чноìу спокої. Ã³берел³-
нова кислота приводить до стиìуляц³ї роз-
витку зародка та початку його росту, але не 
заì³нює холодну стратиф³кац³ю для нас³н-
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ня вид³в роду Vitex, що належить до нас³ння 
глибокого типу спокою. Äля усп³шного на-
с³ннєвого розìноження вид³в роду Vitex 
обов’язково проводити передпос³вну п³д-
готовку нас³ння ìетодоì холодної страти-
ф³кац³ї при теìператур³ +5–7 оÑ протягоì 
2–3 ì³сяц³в.
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ПÐÈÐÎÄÀ ÃËÓБÎÊÎÃÎ ПÎÊÎЯ ÑÅÌЯÍ 
ПÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅЙ ÐÎÄÀ VITEX L.  
È ПÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈЙ ÎПЫÒ ÅÃÎ ПÐÅÎÄÎËÅÍÈЯ

Н.Я. Левчик

Íациональный ботанический сад иì. Í.Í. Ãришко 
ÍÀÍ Óкраины 
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Цåëü. Проанализировать причины непророс-
тания сеìян, установить их тип покоя и подо-
брать соответствующие ìетоды предпосевной 
подготовки для его преодоления. Ìåòоды. Èс-
следовали растения трех видов рода Vitex L., 
которые в условиях интродукции иìеют труд-
ности с сеìенныì разìножениеì. Èсполь-
зовали ìетоды обработки сеìян раствораìи 
ÃÊ3, скарификации и холодной стратификации. 
Рåзуëüòàòы. Îпределена природа глубокого 
покоя сеìян Vitex L., его этапы и характерные 
признаки. Îтработаны ìетодики предпосев-
ной обработки сеìян, выявлены наиболее 
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действенные. Ñфорìулированы ìетодические 
рекоìендации. Выводы. Ãлубокий покой се-
ìян – важный приспособительный ìеханизì 
для выживания видов в сложных природных 
условиях. Ñеìена видов Vitex L. нуждаются в 
обязательной холодной стратификации.

Кëючåвыå ñëовà: Vitex L., твердосеìян-
ность, тип глубокого физиологического покоя, 
зародыш, созревание, гибберелловая кислота, 
стратификация.

NATURE OF TRUE DORMANCY STATUS  
FOR GENUS VITEX L. MEMBERS’ SEEDS  
AND PRACTICAL EXPERIENCE OF ITS  
OVERCOMING

N.Ya. Levchyk

M.M. Hryshko National Botanical Garden,  
National Academy of Sciences of Ukraine 
Ukraine, 01014, Kyiv, Tymyriazevskaia str., 1 
е-mail: natasha_levchik@mail.ru

Aim. The purpose of this study is to analyze the 
reasons underlying non-germination of seeds, 

establish the type of its dormancy and specify 
appropriate methods of pre-sowing treatment 
to overcome it. Methods. Three types of Vitex 
L. plant’s genus representatives have been 
investigated in order to find problems with 
seed reproduction during introduction. The 
following methods of pre-sowing treatment have 
been used: solution of Gibberellic Acid (GA3), 
scarification and cold stratification. Results. 
Nature of true dormancy status for Vitex L. 
members’ seeds, its stages and distinctive 
features were found. Different methods of 
seed pre-sowing treatment have been worked 
through and most effective ones were identified. 
The methodical recommendations have been 
formulated. Conclusions. The true dormancy 
status of seeds is an important adaptive 
mechanism for species survival in complex 
natural environments. Seeds of Vitex L. species 
require compulsory cold stratification. 

Key words: Vitex L., seed hardness, type of true 
dormancy, embryo, after-ripening, gibberellic 
acid, stratification.


