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Макала буудайдын селекциясында жардамчы техно-
логияларды колдонуу жана эмбриокультура үчүн азыктык 
чөйрөнү туура тандоого багытталган.  Буудайдын 
эмбриокультурасы үчүн азыктык чөйрөнү тандоо макса-
тында гормондор кошулган жана кошулбаган Мурасиге-
Скуга чөйрөсүн колдонуу менен 3 вариантта изилдөөлөр 
жүргүзүлдү. Изилдөөнү жүргүзүүдө Кыргыз Республика-
сынын кайрак жерлеринде өсүүчү буудайдын 5 сорту 
колдонулду. 

Негизги сөздөр: in vitro культурасы, 
эмбриокультура, фитогормондор, түйүлдүк. 

Статья посвящена на применение вспомогательных 
технологий селекции пшеницы и подбору питательной сре-
ды для эмбриокультуры. Для подбора питательной среды 
для эмбриокультуры пшеницы было проведено исследова-
ние в трех вариантах с добавлением и без добавления 
фитогормонов в питательную среду Мурасиге-Скуга. В 
исследованиях были использованы 5 сортов пшеницы 
кыргызской селекции.    

Ключевые слова: in vitro культивирование, эмбрио-
культура, фитогормоны, зародыш.  

The article is dedicated to using of biotech measures in 
wheat breeding and selection of nutrient medium for wheat 
embryoculture. The investigations were conducted in three 
variants and Murasige-Skoog nutrient medium with and 
without phytogormons was used. The fife wheat varieties of 
kyrgyz breeding were used in research.  

Key words: in vitro cultivation, embryoculture, phytho-
gormons, embryo. 

Изилдөөнүн максаты: Буудайдын эмбриокуль-
турасы үчүн азыктык чөйрөнү тандоо. 

Теманын актуалдуулугу: Клеткалык биотехно-
логия клеткаларды, ткандарды жана протопластарды 
өстүрүүгө негизделген. Клеткалар менен манипуля-
ция жүргүзүү үчүн аларды өсүмдүктөрдөн бөлүп 
алып жана алардын өз алдынча өсүп кетүүсү үчүн 
ыңгайлуу шарт түзүү зарыл [1]. In vitro өсүмдүктөр-
дүн ткандарынын жана клеткаларынын культивация-
сынын, плоиддүүлүгүнүн өзгөрүүсүнөн тышкары 
клеткаларда хромосомдук абберациялардын пайда 
болуусун чакырат. Абберациялар культивирленген 
ткандардын биологиялык өзгөчөлүктөрүнө таасир 
этип, алардын сырткы көрүнүшүн, зат алмашуусун, 

өсүүнүн ылдамдыгын өзгөртөт [2,3]. Изоляцияланган 
клеткаларды жана ткандарды өстүрүү стерилдүү 
шартта жүргүзүлөт.  Клеткалардын жана ткандардын 
культурасын колдонуудагы ийгилик биринчиден 
клетканын нормалдуу бөлүнүүсүн, алардын диффе-
ренциясын жана алардын өсүмдүктү регенерация-
лоону жөнгө салуучу физиологиялык процесстерди 
оптимизациялоодон көз каранды. Бир клеткадан 
өсүмдүктү регенерациялоо абдан татаал процесс 
[4,5]. 

Клеткалардын жана ткандардын культурасында 
пайдаланылган азыктык чөйрөлөр өсүмдүктөргө ке-
ректүү бардык макроэлементтерди: азот, фосфор, 
кальций, күкүрт, темирди; микроэлементтер: бор, 
марганец, углеводдорду камтыш керек. Углеводдор 
изоляцияланган клеткалар жана ткандар автотрофтук 
азыктанууга жөндөмсүз болгондуктан азыктык чөй-
рөнүн маанилүү компоненти болуп эсептелет. 
Көбүнчө сахароза же глюкоза колдонулат. Катуу 
азыктык чөйрөлөрдү жасоо үчүн дениз 
балырларынан алынган полисахарид агар-агар 
колдонулат [7]. Изоляцияланган клеткаларды жана 
ткандарды натыйжалуу өстүрүү үчүн керектүү 
шарттарды түзүү керек. Көптөгөн каллустук ткандар 
хлоропластары жок болгондуктан жарыка 
муктаждыгы жок жана алар гетеротрофтуу азык-
танышат. Кээ бир жашыл каллустук ткандар жарык-
ты талап кылышат [6]. Кээ бир учурларда каллустук 
ткандар автотрофтук азыктанууга жөндөмсүз бол-
гондуктан алардын морфогенезине үзгүлтүксүз жа-
рык талап кылынат. Морфогенезге даяр болгон ткан-
дарды жарык жерге жайгаштырып, аларды 1000-4000 
люкс жарыкта өстүрүшөт. Көптөгөн ткандардын 
культурасы үчүн оптималдуу температура 25-260С 
болуп эсептелинет. Культуралык бөлмөдөгү нымдуу-
лук 60-70% болуусу керек [8]. Изилдөөгө алынган 
урукту стерилдуу шартта алышып, андан кийин гана 
түйүлдүктү бөлүп алууга болот. Кургак уруктан 
түйүлдүктү бөлүп алып кароо абдан татаал, эгерде 
изилденип жаткан тажрыйба кургак колдонууну та-
лап кылбаса, анда түйүлдүктү нымдуу түрүндө баш-
кача айтканда сууга көптүрүү менен оңой колдонуп 
изилдөөгө болот [9]. 
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Изилдөөнүн ыкмалары жана жабдыктары. 
Изилдөөнүн жабдыктары болуп кыргыз селекция-
сында жаратылган сорттор колдонулду. Алар 
төмөндөгүлөр; Ласточка – күздүк буудайы; Айкын – 
Жаздык буудайы; Адыр – Жаздык буудайы; Жигер – 
жаздык буудайы; Өз-кемен – жаздык буудайы. Бул 
сорттор ар кандай кыртыш-климаттык зоналарда, 
сугат жана кайрак жерлерде 500 м ден 2000 м ге 
чейинки жайгашкан бийиктикте, жалпы суммасы 
жылына 200-800мм ди түзүүчү чөкмөлөрдө өсөт [10]. 
Аткарылган жумушта in vitro методун түйүлдүктүн 
жашоосун сактап калууга жана ошондой эле андан 
ары өрчүүсүнө колдонулду [11]. Түйүлдүктүн 
культурасын Мурасиге-Скуга (MS) азыктык 
чөйрөсүндө 250С температурасында чырпыктары 
пайда болгондо жүргүзүлдү [12]. Жумуш башталар 
алдында буудайлардын бардык сортторун 24 саат 
сууга көптүрдүк, Мурасиге-Скуга азыктык чөйрөсү 
куюулган пробиркаларды автоклав менен 
стерилдедик. Андан киийнки жумуштарды ламинар-
бокстун жардамы аркылуу жүргүздүк. Буудайдын 
уруктарын автоклавирленген таза суу менен 
стерилденген стаканга салып 3 жолу жуудук. 
Стерилденген кагаз төшөкө буудайдын өнгөн 
уруктарын коюп, түйүлдүктөрүн өзүнчө бөлүп, 
Мурасиге-Скуга азыктык чөйрөсү бар пробиркаларга 
кылдаттык менен орноштурдук. Пробиркалардын 
баарын оозун бекитип, культуралдык бөлмөгө 
жайгаштырдык. 7, 11, 21 күндөн кийин калыбына 
келген түйүлдүктөрдүн санын белгиледик.   

Изилдөөнун натыйжасы. Изилденип жаткан 
буудайлардын түйүлдүгүнүн культурасын түр ара-
сында гибриддештирүү үчүн туура келүүчү азыктык 
чөйрөнү тандап, тандалган азыктык чөйрөнү үч ва-
риантка бөлдүк: 

1-вариантагы азыктык чөйрөгө фитогормон аук-
цининди коштук; 

2-вариантагы азыктык чөйрөгө фитогормон 
цитокинди коштук; 

3-вариантагы азыктык чөйрөну 
фитогормондору жок жасап алдык.  

Даярдалган Мурасиге-Скуга азыктык чөйрөлөр-
дүн баарынын саны бирдей, бири-биринен айырмасы 
болгону гана фитогормондордун камтылуусунда.   

Изилдөөнүн 7 күнүнөн кийин азыктык чөйрөгө 
отургузулган буудайдын түйүлдүгүндө тандоонун 
бардык түрлөрүндө өзгөрүү болгон жок.   

 

 

1-сүрөт. Өсүп жаткан буудайдын түйүлдүгү  

Мурасиге-Скуга азыктык чөйрөсүндө. 

11-12 күндөн кийин изилдөөнүн экинчи тандоо-
сунда буудайдын түйүлдүгүнүн жер үстүнкү бөлгүн-
дө биринчи сабак бөлүктөрү өсүп чыкты (2 сурот). 
Ласточка жана Өз кемен сорторунун түйүлдүк-
төрүнүн өсүп чыккандыгы байкалды, ал эми калган 
Айкын, Жигер жана Адыр сорторунан өсүү 
белгилери байкалган жок.   

  

 

а 

 

б 
2-сүрөт. Ласточка жана өз кемен сорторунун  
морфогенези; а – ласточка күздүк буудайы; 
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б – өз кемен жазгы буудайы. 

  Эксперименттердин биринчи жана үчүнчү тан-
доолорунда экинчи жана кийинки жумаларында 
өзгөрүү белгилери болгон жок. 

Экинчи тандоодо алынган буудайдын түйүлдү-
гүнөн өсүп чыккан биринчи сабак бөлүктөрүн 20% 
аукцинге 10-15 минут коюп, тамыр системасын 
өндүрүү үчүн жаңы жасалган аукцин кошулган 
азыктык чөйрөгө отургуздук. Которулуп 
отургузулган өсүп калган буудайдын түйүлдүгүн 
культуралдык бөлмөгө андан аркы изилдөө үчүн 
койулду. Культуралдык бөлмөнүн температурасы 
250С түзүүгө тийиш, ал эми нымдуулгу 60%.      
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