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АНОТАЦІЯ 

Шкопинська Т. Є. Оптимізація біотехнологічного процесу клонального 

мікророзмноження in vitro рослин роду Mentha L. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія». – 

Національний університет біоресурсів та природокористування України, 

Київ, 2021.  

У дисертаційній роботі представлені системні дослідження 

біотехнологічних, фізіологічних та біохімічних основ регуляції морфогенезу 

м’яти перцевої української селекції в культурі ізольованих тканин і органів 

та створення на цій основі ефективних моделей оздоровлення та оптимізації 

процесу мікророзмноження. Матеріалом для досліджень слугували рослини 

м’яти довголистої сорту Посульська ліналоольна, модельні сорти м’яти 

перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама і 

Чорнолиста та чотири селекційні зразки М01-02, М01-03, М01-04 та М01-12, 

які випробовуються на завершальному етапі селекційного процесу надані 

Дослідною станцією лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування НААН України. 

З метою отримання асептичних і життєздатних первинних експлантатів 

м’яти перцевої запропоновано ступінчастій спосіб стерилізації, який полягає 

у зануренні фрагментів рослин м’яти у розчин Tвін-20 на 10 хв., після чого в 

асептичних умовах експлантати поміщали у 70 % розчин етилового спирту 

на 1 хв., потім 5 хв. витримували у 0,1 %-му розчині сулеми та 5 хв. у 0,05 % 

розчині нітрату срібла. Завдяки такій схемі стерилізації отримано 96 % 

стерильних життєздатних експлантатів. Для м’яти довголистої використали 

ступінчасту стерилізацію, що вирізнялася експозицією 0,1 %-го розчину 

сулеми – 3 хв. та 0,05 % розчину нітрату срібла – 4 хв., що дозволило 

отримати 88 % життєздатних експлантатів. 
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Противірусну терапію in vitro здійснювали протягом одного пасажу 

додаючи у живильне середовище МС віроцид рибавірин (Ribavirin) 

(1-β-D-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3-карбоксамід, «Sigma-Aldrich», США) у 

концентрації 10–20 мг/л. Тривалість циклу культивування складала 30 діб. 

Після чого апікальну частину розміром близько 3 мм пасажували на 

живильні середовища для мультиплікації. 

Для клонального мікророзмноження та субкультивування рослин м’яти 

перцевої експлантати переносили на живильні середовища MС з 

регуляторами росту 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденіну, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 

мг/л ГК. Коефіцієнт розмноження за один пасаж на 28 добу у сортів м’яти 

перцевої становив від 1:7 до 1:15, довжина пагонів сягала від 3,3 до 5,4 см, 

кількість пагонів – 4,1–5,9 шт. М’ята довголиста показала найбільший 

коефіцієнт розмноження 1:18 на живильному середовищі МС з 0,75 мг/л  

6-БАП, 0,01 мг/л кінетину, аденіну 0,1 мг/л, ІОК 0,1 та ГК 0,5 мг/л.  

Для формування кореневої системи мікроживці м’яти перцевої 

пасажували на живильне середовище ½ MС з ІОК та ІМК по 0,5 мг/л. Частота 

ризогенезу склала 84–100 %. Цикл культивування тривав 28‒30 діб. Кількість 

коренів на цьому середовищі склала 6,6 – 11,2 шт, довжина – 1,9 – 11,2 см. У 

сортів Лебедина пісня, Лубенчанка та Мама кращі показники ризогенезу 

спостерігали на ½MS +ІОК 0,5 мг/л. При цьому кількість коренів була у 

межах 8,1 – 19,8 шт., а довжина 1,9 – 11,6 см. 

Для оптимізації морфогенетичних процесів у рослин м’яти перцевої в 

культурі in vitro у живильне середовище МС додавали наночастинки міді й 

кобальту у концентраціях 0,4–1,6 мг/л надані Інститутом електрозварювання 

імені Є. О. Патона НАН України, які отримані шляхом сумісного осадження 

з парової фази метала і галогеніда лужного металу (NaCl). На основі цих 

наночастинок, середній діаметр яких 2‒2,5нм, отримували стабільні колоїдні 

розчини, які додавали у живильне середовище. Встановлено, що середня 

довжина пагона на живильному середовищіх з додаванням міді у 

концентрації 1,2 мг/л збільшилася у рослин сорту м’яти перцевої Мама на 

http://tabletki.ua/inn/Ribavirin/
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27 % (р<0,05) у порівнянні з контрольним живильним середовищем. 

Кількість пагонів збільшилася на живильному середовищі з наночастинками 

міді у концентрації 0,8 мг/л у рослин сорту м’яти перцевої Мама на 50 % 

(р<0,05), Чорнолиста – 43 % (р<0,05), на живильному середовищі з Сu у 

концентрації 1,2 мг/л у рослин м’яти перцевої сорту Лідія на 47,6 % (р<0,05). 

Кількість вузлів на живильному середовищі з наночастинками міді у 

концентрації 0,8 мг/л збільшилася у рослин сорту Мама на 29 % (р<0,05), 

Чорнолиста – 31 % (р<0,05), а на середовищі з наночастинками міді у 

концентрації 1,2 мг/л у рослин сорту Лідія збільшилася на 42,7 % (р<0,05). 

Встановлені оптимальні концентрації наночастинок у живильному 

середовищі кобальту – 0,4 мг/л та міді – 0,8 – 1,2 мг/л, що дало змогу 

отримати більше на 27 % рослин–регенерантів м’яти перцевої, що актуально 

для промислових та нових сортів, які потребують швидкої мультиплікації. 

Для оптимізації ризогенезу у модифіковане живильне середовище МС з 

ІОК та ІМК по 0,5 мг/л додавали наночастинки кремнію у концентрації 5 – 

15 мг/л. Встановлено оптимальну концентрацію наночастинок кремнію у 

живильному середовищі для ризогенезу – 5 мг/л. При цьому у сорта Лідія 

середня довжина кореня на 28 добу культивування збільшилася на 84 % 

(р <0,05), Мама –107 % (р <0,05) і Чорнолиста – 26 %, збільшилась кількість 

коренів у сорта м'яти перцевої Лідія на 27 %, Мама – 20 %, Чорнолиста – 

31 %. Частота ризогенезу у сортів м'яти перцевої Лідія і Мама збільшилася до 

100 % і ступінь приживлення рослин склав 100 %.  

Для адаптації рослин-регенерантів м’яти перцевої та довголистої в 

умовах ex situ підібрана оптимальна композиція суміші субстратів на основі 

торфу : ґрунту універсального : перліту : піску у співвідношенні 2:1:1:1, що 

дозволило отримати контейнерні культури з ефективністю адаптації 96–

100 %. 

Впродовж 2015‒2018 років аналізували сорти та селекційні зразки 

м’яти перцевої за вмістом ефірної олії. Всі зразки сировини клонованих 

рослин м’яти перцевої мають підвищену кількість ефірної олії. Найвищі 
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показники відмічено у сортів м’яти перцевої Лубенчанка, Мама і Лебедина 

пісня з виходом цільового продукту – 4,02; 3,98 та 3,84 % відповідно. Серед 

досліджуваних нами селекційних зразків м’яти перцевої за вмістом ефірної 

олії найвищий показник 4,02 % виявлено у М 01-12 після культури in vitro. 

В результаті капілярної газової хроматографії компонентів ефірної олії 

ідентифіковано лімонен, цинеол, ментон, ментофуран, ізоментон, ментил 

ацетат, β-каріофілен, ізоментол, ментол, пулегон, гермакрен, піперитон, 

карвон. Якісний склад ефірної олії у сировині вегетативно розмножених 

рослин м’яти перцевої та рослин після культури іn vitro суттєво не 

вирізняється і знаходиться у межах, що є характерними для їхніх генотипів та 

варіює залежно від сорту. Особливістю досліджуваних сортів м’яти перцевої 

української селекції є високий вміст ментолу, низький вміст карвону, 

піперитону, пулегону (за виключеням сортів Чорнолиста, Українська 

перцева) та ментофурану (за виключеням сортів Чорнолиста, Українська 

перцева та Лубенчанка).  

У рослин після МКР виявлено чітку тенденцію до збільшення вмісту 

ментолу та ментону. У зразках ефірної олії сортів Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія та Мама відсутній пулегон, а в ефірній олії вегетативно 

розмножених рослин сорту Мама та обох зразків ефірної олії м’яти перцевої 

сорту Лебедина пісня відсутній карвон, що обумовлено сортоспецифічними 

особливостями. Біохімічними маркерами для сортів Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Мама є лімонен, піперитон і ментол, для сортів Українська 

перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол і ментон, для сорту Лідія – 

ізоментон. 

У рослин після культури іn vitro значно збільшується кількість ефірної 

олії з гектара, порівняно з вегетативно розмноженими, зокрема у сорта 

Чорнолиста на 54,2 %, Лебедина Пісня – 38,2 %, Українська перцева – 

36,7 %, Мама – 28,5 %, Лубенчанка – 17,1 % та Лідія – 11,6 %. 

Найвищій показник врожайності повітряно-сухої сировини за 2015-

2017 рр. спостерігали у сорту Лідія – 2820 кг/га після культури іn vitro та 
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2620 кг/га у контрольному варіанті, що становить 7,6 %. Сорт Українська 

перцева збільшив урожайність на 1880 кг/га (34,9 %), а сорт Мама на 

2380 кг/га (26,6 %). У сортів Лебедина пісня та Чорнолиста завдяки 

оздоровленню урожайність культури значно збільшилась і становила 2550 

кг/га (37,1 %) та 2120 кг/га (51,4 %) відповідно. Біомаса кореневищ у сортів 

м’яти перцевої стала більше на 6,3–40,4 %, що складає 841,7 – 7016,7 кг/га.  

У перспективних селекційних зразків врожайність повітряно-сухих 

листків у результаті МКР збільшилася на 2,9 – 7,1 %, а врожайність 

кореневищ зросла на 2,2 – 3,8 %, що відповідає збільшенню виходу біомаси 

кореневищ від 350 до 700 кг/га.  

Клональне мікророзмноження зумовлює поліпшення якісного складу 

терпеноїдів, зокрема збільшення кількості ментолу за умов одночасного 

зменшення ментону, що доцільно враховувати в процесі масового 

клонального мікророзмноження рослин м’яти перцевої, який є необхідною 

умовою в селекції і забезпечує збільшення господарсько-цінних ознак, а саме 

облиствіння, врожайності повітряно-сухих листків, біомаси кореневищ та 

кількості ефірної олії.  

Результати дисертаційного дослідження мають прикладне значення, 

так як розширюють уявлення про механізми удосконалення введення, 

оздоровлення та МКР рослин м’яти перцевої у культурі in vitro. Вперше 

проведено кількісне визначення та якісний склад ефірної олії вегетативно 

розмножених та оздоровлених в культурі in vitro перпективних селекційних 

зразків та сортів української селекції. 

Посадковий матеріал сортів та сортозразків м’яти перцевої одержаний 

методом МКР на базі навчально-наукової лабораторії фітовірусології та 

біотехнології НУБіП України впроваджено у селекційну роботу ДСЛР ІАП 

НААН України (акт впровадження від 05.08.2020 р), ТОВ «АГРОФІТ» (акт 

впровадження від 17.08.2020). Видано науково методичні рекомендації 

«Клональне мікророзмноження і оздоровлення рослин роду Mentha». 
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Ключові слова: м’ята перцева, in vitro, рослини-регенеранти, 

капілярна газова хроматографія, вторинні метаболіти, господарсько цінні 

показники. 

 

Shkopynska T. Ye. Optimization of the biotechnological process of clonal 

micropropagation and in vitro healing of plants of the genus Mentha L. – 

Qualifying scientific work as a manuscript.  

Dissertation in candidacy for a degree of Candidate of Agricultural Sciences, 

in specialty 03.00.20 Biotechnology. – National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The process of biotechnological optimization of clonal micropropagation 

and in vitro rehabilitation of plants of the genus Mentha L. - Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

 The dissertation( thesis) for the Phd degree of agricultural sciences on a 

specialty 03.00.20 "Biotechnology". - National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation (thesis)  presents systematic research of biotechnological, 

physiological and biochemical bases of regulation of morphogenesis of Ukrainian 

peppermint selection in culture of isolated tissues and organs and on this basis the 

formaeion of effective models of optimization of micropropagation process.  The 

material for the research were model varieties Swan Song, Lubenchanka, Lydia, 

Ukrainian Pepper, Mama and Chornolista and selection samples of peppermint 

plants M01-02, M01-03, M01-04 and M01-12, which are tested at the final stage of 

the selection process provided by the Experimental Station of Medicinal Plants of 

the Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine. 

In order to obtain aseptic and viable primary mint explants, a stepwise 

method of sterilization is proposed. This method consists in immersing fragments 

of mint plants in Twin-20 solution for 10 minutes, which resulted in a more evenly 

distribution of sterilizing solution on the explant surface, after that the explan were 

placed  in aseptic conditions - in a 70% solution of ethanol for 1 min., then 5 min.  
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were in a 0,1% solution of sulema and 5 minutes  in 0,05% solution of silver 

nitrate.  From the sterilizing agent residues, the explants were washed with sterile 

distilled water 5 times for 10 minutes.  Due to this sterilization scheme,  were 

obtained 96% of sterile  and viable explants. For long-leaf mint, stepwise 

sterilization also was used, which was diferred in exposure 0,1% solution of 

sulema – 3 minutes  and 0,05% solution of silver nitrate – 4 minutes, which 

allowed to obtain 88% of viable explants on a non-hormonal nutrient medium. 

 For microclonal propagation and subculturing of peppermint plants, pepper 

explants were transferred to Murashige and Skoog (MS) nutrient media with 

growth regulators 0,75 mg/l Benzylaminopurine (BAP), adenine 0,1 mg/l, 

Indolylacrylic acid (IAA) 0,05 mg/l and 0,5 mg/l gibberellic acid (GK).  The 

coefficient of reproduction for one passage for 28 days in varieties of peppermint 

ranged from 1: 7 to 1:15, the length of the shoots reached between 3,3 and 5,4 cm, 

the number of shoots  from 4,1 to 5,9 pieces.  Long-leaf mint showed the highest 

reproduction rate of 1:18 on the nutrient medium MS with 0,75 mg/l  BAP, kinetin 

0,01 mg/l, adenine 0,1 mg/l, IAA 0,1 mg/l and GK 0,5 mg/l. 

 To form the root system of regenerating plants of varieties Lydia, Ukrainian 

pepper, Chornolista, varieties M01-02, M01-03, M01-04 and M01-12 were planted 

on a nutrient medium MS for rhizogenesis with 0,5 mg/l  IAA and 0,5  mg/l  

Indole-3-butyric acid (IBA) obtained the frequency of rhizogenesis 84–100 %.  

The duration of the cultivation cycle was 28-30 days, with the length of the root 

system  1,9 – 11,2 cm, and the number of roots on this medium was from  6,6 to 

11,2 pieces. 

 Rhizogenesis in the varieties Lebedyna pisnya, Lubenchanka and Mama 

took place on the nutrient medium ½MS +  IAA 0,5 mg/l.  The length of the roots 

was 1,9 – 11,6 cm, and their number was 8,1 – 19,8 pieces. Long-leaved mint 

showed the highest reproduction rate 1:18 on nutrient medium for MS 

multiplication with BAP – 0,75 mg/l, kinetin 0,01 mg/l, adenine 0,1 mg/l, IAA 

0,1 mg /l and GC 0,5 mg/l. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/indole3butyricacid2032413332411
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/indole3butyricacid2032413332411
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To heal peppermint, chemotherapy was performed in vitro for one passage 

by adding virocide Ribavirin (1-β-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 

Sigma-Aldrich, USA) to the modified nutrient medium for multiplication.  ) at a 

concentration of 10 mg/l.  The duration of the cultivation cycle was 30 days.  Then 

the apical part of the regenerating plants was cut off, the size was approximately 2- 

3 mm and planted them on nutrient media for multiplication.  To optimize the 

morphogenetic processes in in vitro peppermint plants of varieties Lydia, Mama, 

Chornolista in vitro culture in modified nutrient media for multiplication were 

added nanoparticles of copper and cobalt in concentrations from 0,4 to 1,6 mg/l 

provided by the Institute of Electric Welding.  O. Paton of the National Academy 

of Sciences of Ukraine, which are obtained by combined vapor deposition of metal 

and alkali metal halide (NaCl).  On the basis of these nanoparticles, the average 

diameter of which is 2‒2,5 nm, stable colloidal solutions were obtained in 

combination with two or more amino groups. 

 It was found that the average length of the shoot on nutrient media with the 

addition of copper at a concentration of 1,2 mg/l increased in plants of peppermint 

Mama by 27% (p<0,05) compared with the control nutrient medium.  The number 

of shoots increased on nutrient medium with copper nanoparticles at a 

concentration of 0,8 mg/l in plants of peppermint variety Mama by 50% (p<0,05), 

Chornolista – 43% (p<0,05), on nutrient medium  medium with copper at a 

concentration of 1,2 mg/l in plants of peppermint variety Lydia by 47,6% (p<0,05).  

The number of nodes on a nutrient medium with copper nanoparticles at a 

concentration of 0,8 mg / l increased in plants of the variety Mama by 29% (p 

<0.05), Chornolista – 31% (p<0,05), and on a medium with copper nanoparticles  

at a concentration of 1,2 mg/l in peppermint plants of the Lydia variety increased 

by 42,7% (p <0,05). 

 The optimal concentrations of nanoparticles in the nutrient medium of 

cobalt – 0,4 mg/l and copper – 0,8 – 1,2 mg/l, which allowed to obtain a higher 

reproduction rate for one passage (28 days) in peppermint plants  Mama – 1:14 

(control 1:11), Lydia - 1:13 (control 1:13), Chornolista 1:15 (control 1:11) and 
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27% more regenerating plants, which is very important for the industrial variety  

peppermint Mama, which occupies more than 70% of cultivated areas in Ukraine. 

 The proposed modification of the nutrient medium MS for rhizogenesis, 

containing IAA and IMC at 0,5 mg/l, enriched with silicon nanoparticles.  The 

optimal concentration of silicon nanoparticles in the nutrient medium for 

rhizogenesis was established - 5 mg/l.  At the same time in Lydia varieties the 

average root length on the 28th day of cultivation increased by 84% (p<0,05), 

Mama – 107% (p<0,05) and Chornolista – 26%, the number of roots in Lydia 

peppermint varieties – 27%, Mama – 20%, Chornolista – 31%.  The frequency of 

rhizogenesis in peppermint varieties Lydia and Mama increased to 100% and the 

degree of engraftment of plants was 100%.  The use of nanoparticles of biogenic 

metals in the nutrient medium allows to optimize and accelerate the rooting 

process and reduce the stress of plants during adaptation to in vivo conditions. For 

adaptation of regenerating plants of peppermint varieties in ex situ conditions, the 

optimal composition of the mixture of substrates based on peat: universal soil: 

perlite: sand in the ratio 2:1:1:1 was selected, which allowed to obtain container 

cultures with adaptation efficiency of 96–100 %. 

 During 2014–2018, peppermint varieties and cultivars were analyzed for 

essential oil content.  All raw material samples of healthy peppermint plants have 

an increased amount of essential oil.  The highest rates were observed in 

peppermint varieties called Lubenchanka, Mama and Lebedina pisnya with the 

yield of the target product – 4,02;  3,98 and 3,84 respectively. Among the breeding 

samples of peppermint we studied in terms of essential oil content, the highest rate 

of 4,02 % was found in M 01-12 after in vitro culture. 

 As a result of capillary gas chromatography of essential oil components, 

limonene, cineole, menthone, menthofuran, isomenton, menthyl acetate, β-

caryophyllene, isomenthol, menthol, pulegon, germacrene, piperitone, carvone 

were identified.  The qualitative composition of the essential oil in the raw material 

of vegetatively propagated peppermint plants and plants after in vitro culture does 

not differ significantly and is within the limits that are characteristic of their 
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genotypes and varies depending on the variety.  The peculiarity of the studied 

varieties of peppermint of Ukrainian selection is the high content of menthol, low 

content of carvone, piperiton, pulegone (except for varieties of Chornolista, 

Ukrainian pepper) and menthofuran (except for varieties of Chornolist, Ukrainian 

pepper and Lubenchanka). 

 In healthy in vitro plants, there is a clear tendency to increase the content of 

menthol and menthon.  The samples of essential oil of the varieties Lebedyna 

pisnya, Lubenchanka, Lydia and Mama do not contain pulegon, and the essential 

oil of vegetatively propagated plants of the variety Mama and both samples of 

essential oil of peppermint of the variety Lebedyna pisnya do not contain carvone.  

associated with the synthesis of these components.  Biochemical markers for the 

varieties Lebedinaya pisnya, Lubenchanka, Mama are limonene, piperiton and 

menthol, for the varieties Ukrainian pepper and Chornolista – pulegon, cineole and 

menton, for the Lydia variety – isomenton. 

Due to the improvement in vitro culture yield by weight of air-dried leaves 

and the amount of essential oil of peppermint, it was determined that in plants after 

in vitro culture compared to vegetatively propagated, the amount of essential oil 

per hectare increases significantly in Chornolista varieties by 54,2%,  Lebedinaya 

pisnya – 38,2%, Ukrainian pepper – 36,7%, Mother – 28,5%, Lubenchanka – 

17,1%, Lydia – 11,6%. 

 Among the studied varieties, the most productive for 2015-2017 was the 

Lydia variety, its indicators are at the level of 2820 kg/ha after in vitro recovery 

and 2620 kg/ha in the control variant.  The increase in raw material yield after 

recovery for the Lydia variety is minimal and is 7,6 % as this variety has a 

complex resistance to powdery mildew, rust, anthracnose and viral diseases.  The 

Ukrainian pepper variety increased the yield by 1880 kg/ha or 34,9%, and the 

Mama variety by 2380 kg/ha or 26,6 %. In Lebedyna Song and Chornolistа 

varieties, due to health improvement, the crop yield significantly increased and 

amounted to 2550 kg/ha or 37,1 % and 2120 kg/ha or 51,4 % respectively. The 
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yield of rhizomes in peppermint varieties became more than 6,3–40,4 %, which is 

841,7 – 7016,7 kg/ha. 

 The yield of air-dried leaves of promising breeding samples as a result of 

recovery increased by 2,9 – 7,1% the yield of rhizomes increased by 2,2 – 3,8% 

which corresponds to an increase in biomass yield from 350 to 700 kg/ha, and the 

number the resulting essential oil increased from 4,0–9,9 kg/ha, which is 4,0–

8,5 %. 

Clonal micropropagation and in vitro culture of peppermint plants led to an 

increase in the amount of essential oil obtained in breeding samples from 4,0–

9,9 kg/ha, which is 4,0–8,5%, among varieties the maximum rate  characteristic of 

the variety Chornolista – 28,6 kg/ha or 54,4 %, which is one of the oldest 

cultivated varieties of peppermint in Ukraine, created more than thirty years ago 

and grown for a long time in production conditions. 

 Clonal micropropagation improves the quality of terpenoids.  Increasing the 

amount of menthol under conditions of simultaneous decrease in menthol should 

be taken into account in the process of mass clonal micropropagation of 

peppermint plants, which is a necessary condition in selection and provides 

increased foliage, yield of air-dried leaves, rhizomes and essential oil. 

 The results of the dissertation research are of practical value, as they expand 

the understanding of the mechanisms of improving the introduction, recovery and 

micropropagated of peppermint plants in vitro.  For the first time, the quantitative 

determination and qualitative composition of the essential oil of vegetatively 

propagated and improved in vitro culture of promising breeding samples and 

varieties of Ukrainian selection was carried out. 

 Planting material of varieties and varieties of peppermint obtained by the 

method of MCR on the basis of the educational and scientific laboratory of 

phytovirology and biotechnology of NULES of Ukraine was introduced into the 

selection work of DSLR IAP NAAS of Ukraine (implementation act from 

05.08.2020). 
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 Scientific and methodical recommendations "Clonal micropropagation and 

rehabilitation of plants of the genus Mentha" have been published. 

 

 Key words: peppermint, in vitro, regenerating plants, capillary gas 

chromatography, secondary metabolites, economically valuable indicators. 

 

Список публікацій здобувача:  

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м’яти перцевої 

(Mentha piperita L.) у культурі in vitro. Агроекологічний журнал. 2016. № 2.  

С. 149–155. 

2. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitro. Таврійський науковий 

вісник. 2016. Вип. 96. С. 112–119. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Григорюк І. П. Клональне мікророзмноження сортів м’яти перцевої (Mentнa 

piperita L.) української селекції. Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин. 2016. №2 (31). С. 50–56. (Здобувачем отримано асептичний 

матеріал, підібрано живильні середовища та їх компонентний склад для 

мікророзмноження та ризогенезу, адаптовано рослини до умов in vivо, 

написано статтю). 

4. Shkopynska T. Ye., Kolomiets Yu. V., Hryhoriuk I. P., Kucenko N. I. 

Economic valuable traits of promising breeding samples and ‘Chornolysta’ variety 

of Mentha piperita L. after in vitro sanitation and micropropagation. Plant 

Varieties Studying and protection. 2019. №15(4). Р. 424–433. doi: 10.21498/2518-

1017.15.4.2019.188722 (Здобувачем отримано, статистично оброблено та 

http://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722
http://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722


13 

 

проаналізовано показники врожайності рослин м’яти перцевої, кількісний 

вміст і якісний склад компонентів ефірної олії, підготовлено матеріали до 

друку). 

 

Статті у інших виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

5. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.),  Kolomiets J. V., 

Likhanov A. F., Sereda A. V., Kucenko N. I., Shkopinskiy E. O. Effect of clonal 

reproduction on quantitative indices and component composition of essential oil of 

peppermint varieties. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. №3.  

Р. 340–346. doi: 10.15421/021850 (Здобувачем відібрано проби рослинної 

сировини, отримано ефірну олію та зроблено статистичну обробку 

отриманих в ході експерименту даних). 

6. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Kolomiets J. V., 

Holubenko A. V., Nuzhyna N. V. The influence of clonal micropropagation on 

productivity and differentiation of Mentha pіperіta plant tissues. Regulatory 

Mechanisms in Biosystems. 2019. №10(3). Р. 337–344. 

doi: https://doi.org/10.15421/021952 (Здобувачем зроблено нативні препарати, 

фотодокументацію матеріалу, отримані результати статистично 

оброблено та підготовлено матеріал до друку) 

 

Тези наукових доповідей: 

7. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І. Клональне мікророзмноження в культурі in vitro м’яти 

перцевої. Біотехнологія: звершення та надії: ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 

21‒22 травня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. С. 112–113. (Здобувачем 

підібрано живильні середовища та регулятори росту для мікророзмноження 

та ризогенезу, підготовлено матеріал до друку) 

https://doi.org/10.15421/021952


14 

 

8. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І., Шкопинський Є.О. Застосування біотехнологій in vitro для 

мікророзмноження селекційних зразків м'яти перцевої (Mentha piperita L.). 

Наука в современном мире : XV Международная научно-практическая конф. 

(20 декабря 2016 г., Киев). Киев : мультидисциплинарный научный журнал 

«Архивариус». 2016. С. 54–58. (Здобувачем отримано асептичний матеріал, 

підібрано живильні середовища та їх компонентний склад для оздоровлення, 

мікророзмноження та ризогенезу, рослини адаптовано до умов in vivо, 

підготовлено статтю до друку). 

9. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Liapina K. V.,  

Shkopinskij E. A., Ustinov A. I., Kovalyova A.V., Dulnev P. G., Kucenko N. I. 

The influence of Cu and Co nanoparticles on growth characteristics and 

biochemical structure of Mentha longifolia in vitro. Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO 2015): 3rd International conference, Lviv, August 26‒30, 

2015: abstracts book. Lviv, 2015. P. 427‒439. (Здобувачем особисто 

проготовлені живильні середовища з наночастинками для 

мікророзмноження, адаптовано рослини-регенеранти до умов in vivo та 

зроблено статистичну обробку даних). 

10. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Куценко Н. І. 

Клональне мікророзмноження сортів мяти перцевої. Перспективні напрямки 

наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, м. Березоточа, 4‒5 червня 

2015 року: тези доповіді. Лубни, 2015. С. 111–115. (Здобувачем проведено 

експериментальні дослідження, їхнє узагальнення та написання тез 

доповідей). 

11. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitrо. Онтогенез – стан, 

проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних 

ценозах: Міжнародна конференція, м. Херсон, 10‒11 червня 2016 року: тези 

доповіді. Херсон, 2016. С. 264. 



15 

 

12. Мищенко Л. Т., Куценко Н. И., Таланкова-Середа Т. Е. 

(Шкопинська Т. Є.) Особенности диагностики вирусных болезней (Mentha 

piperita L.) и оптимизация микроклонального размножения для оздоровления 

растений. Биологические особенности лекарственных и ароматических 

растений и их роль в медицине: Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 85-летию ВИЛАР, г. Москва, 23‒25 июня 2016 

года: тезисі доклада. Москва, 2016. С. 283‒288. (Здобувачем підібрано 

живильні середовища та їх компонентний склад для оздоровлення методом 

хемотерапії та  мікророзмноження, адаптовано рослини до умов in vivo). 

13. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І., Шкопинський Є.О. Застосування біотехнологій in vitro для 

мікророзмноження селекційних зразків м'яти перцевої (Mentha piperita L.). 

Наука в современном мире : XV Международная научно-практическая конф. 

(20 декабря 2016 г., Киев). Киев : мультидисциплинарный научный журнал 

«Архивариус». 2016. С. 54–58. 

14. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Шкопинський Є. О. Кількісна та якісна характеристика ефірної олії 

селекційних зразків м’яти перцевої. Актуальні питання сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: 

Всеукраїнська науково-практична конференція,  м. Кам’янець-Подільський, 

15‒16 червня 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. С. 220–223. 

(Здобувачем особисто отримано ефірну олію, підготовлено матеріал до 

друку) 

15. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І.  Клональне мікророзмноження в культурі in vitro Mentha 

longifolia. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та 

ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених, м. Березоточа, 20‒21 липня 2017 року: тези доповіді. Лубни, 

2017. С. 106–109. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, 

їхнє узагальнення та написання тез доповідей). 



16 

 

16. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Гречкосій А. О., 

Куценко Н. І. Вплив клонального мікророзмноження на кількісний вихід та 

якість садивного матеріалу сортів м’яти перцевої. Лікарські рослини: 

традиції та перспективи досліджень: ІV Міжнародна наукова конференція 

присвячена 140-річчю з дня народження П. І. Гавсевича, м. Березоточа, 13‒14 

червня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 122–125. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження, їхнє узагальнення та написання 

тез доповідей). 

 

Науково-методичні рекомендації: 

17. Шкопинська Т. Є., Коломієць Ю. В., Григорюк І. П. Клональне 

мікророзмноження і оздоровлення рослин роду Mentha: [науково-методичні 

рекомендації]. К., 2020. 52 с. 



17 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ………………………………….. 20 

ВСТУП …………………………………………………………………... 21 

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ, ЗНАЧЕННЯ, ІСТОРІЯ ПОШИРЕННЯ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ MENTHA L ………… 

 

28 

1.1. Систематика, походження, особливості поширення, значення 

та використання рослин роду Mentha ………………………………….. 

 

28 

1.2. Видове і сортове різноманіття видів роду Mentha в Україні та 

особливості розмноження й культивування ……………………………. 

 

33 

1.2.1. Ураження рослин роду Mentha вірусними, 

бактеріальними та грибковими захворюваннями ……………………..... 

 

35 

1.3. Склад, властивості ефірної олії м`яти та її застосування …… 38 

1.4. Анатомічні та біохімічні особливості рослин роду Mentha … 45 

1.5. Досвід розмноження в культурі in vitro ……………………… 51 

1.6. Вплив регуляторів росту на кількісні та якісні показники 

м̓ятної ефірної олії ………………………………………………………… 

 

56 

1.7. Вплив наночастинок на морфогенетичні процеси в онтогенезі 

рослин ……………………………………………………………………… 

 

58 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ... 62 

2.1. Рослинний матеріал та методологія його добору………...…… 

2.2. Способи стерилізації рослинного матеріалу…………………... 

2.3. Живильні середовища для культивування, оздоровлення, 

клонального мікророзмноження та ризогенезу рослин р. Mentha……… 

2.4. Культивування експлантатів на живильних середовищах з 

наночастинками біогенних металів………………………………………. 

2.5. Адаптація рослинного матеріалу до умов in vivo …………...... 

2.6. Екологічні умови та особливості проведення агробіологічних 

досліджень …………………………………………………………………. 

2.7. Отримання та аналіз ефірної олії м'яти перцевої та м'яти 

62 

68 

 

69 

 

71 

72 

 

 72 

 



18 

 

довголистої…………………………………………………………………. 

2.8. Гістохімічні та анатомічні дослідження пагонів рослин м'яти 

перцевої …………………………………………………………………… 

2.9. Статистична обробка результатів досліджень……………….. 

76 

 

78 

79 

РОЗДІЛ 3. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТИВУВАННЯ В 

УМОВАХ IN VITRO СОРТІВ ТА СОРТОЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ 

ТА М’ЯТИ ДОВГОЛИСТОЇ……………………………………………... 

 

 

80 

3.1. Особливості введення в умови in vitro рослинного матеріалу 

р. Mentha…………………………………………………………………… 

 

80 

3.2. Противірусна терапія м’яти перцевої в культурі in vitro …….. 81 

3.3. Вивчення впливу складу живильного середовища на 

морфологічні процеси м’яти перцевої та м’яти довголистої в культурі 

in vitro ……………………………………………………………………… 

 

 

83 

3.4. Вплив наночастинок міді та кобальту на процес 

мікророзмноження м’яти пецевої й м’яти довголистої ………………. 

 

88 

3.5. Ризогенез  рослин роду Mentha ………………………………. 94 

3.6. Вплив наночастинок кремнію на ризогенез м’яти перцевої ..... 98 

3.7. Адаптація рослин-регенерантів м’яти до умов in vivo …….… 102 

РОЗДІЛ 4. АГРОБІОЛОГІЧНА ТА ФІТОХІМІЧНА ОЦІНКА 

ВПЛИВУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА КЛОНАЛЬНОГО  

МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ НА ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ 

ПОКАЗНИКИ СОРТІВ ТА СОРТОЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ…….. 

 

 

 

107 

4.1. Вплив оздоровлення та клонального  мікророзмноження in 

vitro на агробіологічні показники кореневищ м’яти перцевої ………… 

 

107 

4.2. Вплив оздоровлення та клонального мікророзмноження in 

vitro на кількісний вихід та якість садивного матеріалу сортів м’яти 

перцевої…………………………………………………………………….. 

 

 

110 

4.3. Врожайність повітряно-сухої сировини і ефірної олії до та 

після застосування оздоровлення й клонального розмноження в 

 

 



19 

 

культурі in vitro …………………………………………………………… 113 

РОЗДІЛ 5. АНАТОМІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ РОСЛИН MENTHA 

PIPERITA. 

 

118 

5.1. Структурно-анатомічні особливості будови пагонів м’яти 

перцевої сортів української селекції …………………………………… 

 

118 

5.2. Компонентний склад ефірної олії вегетативно розмноженої 

м’яти перцевої та рослин після клонального мікророзмноження ……... 

 

126 

5.3. Компонентний склад ефірної олії рослин вегетативно 

розмноженої м’яти довголистої та рослин отриманих в результаті 

культивування на живильних середовищах з наночастинками міді та 

кобальту ……………………………………………………………………. 

 

 

 

145 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

СОРТІВ МЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ В КУЛЬТУРІ IN VITRO ……………………………… 

 

 

152 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………... 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………... 

162 

164 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 165 

ДОДАТКИ …………………………………….…………………………… 199 

  

  



20 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

6-БАП – 6-бензиламінопурин  

БAP – біологічно активні речовини 

ГК – гіберелова кислота 

ДСЛР ІАП НААН України – Дослідна станція лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування Національної академії аграрної науки 

України 

ЄФ – европейська фармакопея 

ІОК – β-індоліл-3-оцтова кислота 

ІМК – 3-індолілмасляна кислота  

In vitro – культивування рослинних об’єктів “у склі” (пробірці) на штучних 

живильних середовищах в асептичних умовах  

In vivo – вирощування матеріалу у природних умовах  

Ex vitro – вирощування рослин у природних умовах (перше постасептичне 

вирощування рослин іn vitro). 

КР – коефіцієнт розмноження 

МКР – мікроклональне розмноження рослин 

MС – живильне середовище за прописом Мурасіге і Скуга.  

НОК − α-нафтилоцтова кислота 

НУБіП України − Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота 



21 

 

ВСТУП 

Актуальність теми. Вітчизняна промисловість відчуває гостру 

потребу в лікарській сировині ефіроолійних рослин, яку можна задовольнити 

шляхом вирощування нових високопродуктивних та генетично стійких 

сортів, що містять високоякісну ефірну олію. М’ята є пріоритетною 

культурою в ефіроолійній галузі України, що широко використовується в 

фармацевтичній, парфумерно-косметичній, харчовій та інших 

промисловостях (Кириченко Е. Б., 2008; Ткаченко К. Г., 2011; Гербіна Н. А., 

Рубан О. А., Гонтова Т. М., Куценко С. А., 2017; Козко А. А., 2018). 

Розширення промислових площ цих культур обмежується, переважно, 

відсутністю достатньої кількості якісного, оздоровленого посадкового 

матеріалу. Нові можливості для селекції відкриваються за використання 

технології in vitro, яка дозволяє швидко розмножити унікальні генотипи або 

нові сорти та ввести їх у практику промислового вирощування. Літературні 

дані, щодо біотехнології ефіроолійних культур, зокрема м’яти перцевої, 

досить обмежені і не висвітлюють низку достатньо складних проблем, які 

пов’язані зі специфікою її метаболізму, хоча ці рослини мають величезний 

фармакологічний та економічний потенціал (Шелудько Л. П., Куценко Н. І., 

2013; Шило М. П., Піщенко О. В., Павленко С. В., 2019). 

Для отримання продуктів вторинного метаболізму використовують 

високопродуктивні лінії клітин, що культивуються in vitro. У калюсних і 

суспензійних культурах відбувається зниження концентрації продуктів 

вторинного метаболізму (Бугара И. А., Мальцева О. А., 2012; Santoro M. V., 

Nievas F., Zygadlo J., Giordano W., Banchio E., 2013; Егорова Н. А., 2014). 

Недостатня ефективність клітинних біотехнологій рослин пояснюється перш 

за все нестачею інформації щодо можливостей керованого біосинтезу 

цільових продуктів у клітинах культурах. Відомо, що лікарські рослини, а 

також калюсні і суспензійні культури, часто не здатні до тривалого 

вирощування в умовах in vitro (Бугара И. А., 2006; Кунах В. А., 2008; 

Petrunina O. I., 2014; Мубарак М. М., 2015). Для вирішення цих проблем 



22 

 

потрібна оптимізація біотехнологічного процесу, яка передбачає підвищення 

ефективності отримання асептичного життєздатного матеріалу від донорних 

рослин, підбір складу універсального живильного середовища для 

культивування in vitro різних сортів м’яти перцевої та забезпечення умов 

адаптації рослин-регенерантів до умов закритого та відкритого ґрунту, що 

дозволить за короткий строк отримати значну кількість якісного посадкового 

матеріалу для створення промислових насаджень (Бугаенко Л. А., 

Шило Н. П., 2012; Бушковская Л. М., 2012). 

Саме тому актуальними є комплексні біотехнологічні, фізіологічні та 

біохімічні дослідження морфогенезу та адаптивних процесів цінних у 

фармакологічному відношенні рослин роду Mentha L. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної теми 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Біотехнологічні основи розмноження ефіроолійних лікарських рослин 

родини Губоцвіті для одержання високоякісного садивного матеріалу» 

(номер державної реєстрації 0116U001994).  

Робота була складовою програми наукових досліджень №26 на тему: 

«Селекційне і технологічне забезпечення виробництва сировини 

ефіроолійних, лікарських і ароматичних культур» («Ефіроолійні, лікарські і 

ароматичні рослини») в рамках завдання ІІ рівня 26.00.01.05.П. «Створити 

сорти лікарських і ефіроолійних культур з підвищеним вмістом біологічно 

активних речовин у фармацевтичній сировині»  

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – 

оптимізувати технологію клонального мікророзмноження in vitro рослин 

різних сортів м’яти перцевої і м’яти довголистої української селекції та 

оцінити кількісний і якісний склад ефірної олії в отриманій рослинній 

сировині за умов вирощування рослин-регенерантів у відкритому ґрунті. 

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 
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1. Удосконалити методику стерилізації, підібрати склад живильного 

середовища для введення в культуру in vitro та індукції морфогенезу 

ізольованих меристем м’яти довголистої й м’яти перцевої 6 сортів та 4-х 

селекційних зразків вітчизняної селекції.  

2. Оптимізувати основні етапи технології клонального 

мікророзмноження м’яти перцевої шести сортів Лебедина пісня, Жовтнева, 

Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама, Чорнолиста й чотирьох 

селекційних зразків, м’яти довголистої сорту Посульська ліналоольна.  

3. Дослідити вплив наночастинок міді, кобальту та кремнію на 

морфогенез в культурі in vitro досліджуваних генотипів м’яти довголистої й 

м’яти перцевої. 

4. Провести анатомічне та гістохімічне дослідження пагонів рослин 

м’яти перцевої на наявність крохмалю, пероксидази та лігніну.  

5. Проаналізувати кількісний та якісний склад ефірної олії рослин м'яти 

перцевої та довголистої.  

6. Оцінити економічну ефективність вирощування сортів м'яти 

перцевої української селекції для отримання повітряно сухої сировини при 

використанні садивного матеріалу за традиційного вегетативного 

розмноження та оздоровленого в культурі in vitro. 

Об’єкт дослідження: процес культивування рослин сортів м'яти 

перцевої (М. piperita) і м'яти довголистої (M. longifolia) в умовах in vitro та 

відкритого ґрунту. 

Предмет дослідження: вплив клонального мікророзмноження рослин 

сортів м'яти перцевої і м'яти довголистої на господарсько-цінні показники й 

біохімічний склад ефірної олії. 

Методи дослідження: біотехнологічні методи – культура ізольованих 

тканин і органів, клональне мікророзмноження, біохімічні – визначення 

якісного і кількісного терпеноїдного складу, мікротомія рослинних 

матеріалів, гістохімічний аналіз тканин, світлова мікроскопія, 
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агротехнологічні, математичні та статистичні (однофакторний, дисперсійний, 

Biplot аналізи). 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи, які визначають наукову новизну результатів, 

полягають у наступному: 

‒ для оптимізації отримання асептичної культури м'яти перцевої і 

м'яти довголистої запропоновано ступінчатий метод стерилізації 

експлантатів з використанням розчину сулеми та нітрату срібла при цьому 

ефективність стерилізації становила 88–96 %; 

‒ встановлено терапевтичну дозу рибавірину 10 мг/л у живильному 

середовищі для оздоровлення сортів м’яти перцевої Лебедина пісня, Лідія, 

Лубенчанка, Українська перцева, Мама і Чорнолиста; 

‒ модифіковано склад живильного середовища Мурасіге-Скуга з 

додаванням 6-бензиламінопурину, кінетину, аденіну, індолілоцтової і 

гіберелової кислот для мультиплікації м'яти перцевої і м'яти довголистої, що 

дало змогу отримати найвищий коефіцієнт розмноження 1:8 – 1:18 протягом 

одного пасажу (30 діб);  

‒ доведено позитивний вплив наночастинок міді, кобальту та 

кремнію на морфогенетичні процеси рослин м’яти перцевої і м’яти 

довголистої в культурі in vitro, що дає змогу підвищити вихід рослин-

регенерантів на 27–30 %, кількість ефірної олії на 88,8–92,2 % та масову 

частку ліналоолу в ньому на 5,37–7,03; 

‒ доведено переваги клонального мікророзмноження in vitro над 

традиційним вегетативним розмноженням в результаті анатомічного, 

цитологічного і агробіологічного аналізів за достовірним збільшенням 

кількості ефірної олії, врожайності повітряно-сухої сировини, біомаси 

кореневищ, облистяністю та інтенсивністю ксилогенезу; 

‒ вcтaнoвлeнo, щo copти м'яти перцевої Лебедина пісня і Мама тa 

селекційні зразки М 01-02 і М 01-12 після застосування біотехнологічних 

методів виpiзняються зa мopфoлoгiчними ocoбливocтями та ypoжaйними 
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xapaктepиcтикaми і рекомендовані для промислового вирощування в 

регіонах України; 

‒ вперше встановлено біохімічні особливості рослин сортів м’яти 

перцевої української селекції і за високим вмістом ментолу, низьким 

карвону, піперитону, пулегону, відсутню пулегону, що підтверджує високу 

фармакологічну якість ефірної олії українських сортів; 

‒ вперше виявлено, що до і після застосування клонального 

мікророзмноження превалюючими і незмінними сполуками для сортів м’яти 

перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка і Мама є лімонен, піперитон, ментол, 

Українська перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол і ментон, Лідія – 

ізоментон; 

‒ обґрунтовано економічну ефективність використання 

оздоровленого розмноженого в культурі in vitro садивного матеріалу, що 

забезпечує отримання стабільно високої урожайності та високу 

прибутковість. 

Практичне значення одержаних результатів. У результаті 

проведеного дослідження оптимізовано технологію клонального 

мікророзмноження посадкового матеріалу м’яти перцевої та м’яти 

довголистої, яку можна застосовувати у виробництві для масового одержання 

оздоровленого посадкового матеріалу, створення маточників та 

прискореного розмноження унікальних генотипів. Створено колекцію 

оздоровлених маточних рослин м’яти перцевої сорти Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама, Чорнолиста та селекційних 

зразків й передано Дослідній станції лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування НААН України Полтавської області (акт 

впровадження від 05.08.2020). Садивний матеріал рослин м'яти перцевої 

сортів Мама і Чорнолиста отриманий методом МКР впроваджено у 

товаристві з обмеженою відповідальністю  «АГРОФІТ» Дніпровської області 

(акт впровадження від 17.08.2020 р.) 
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За результатами досліджень розроблено науково-методичні 

рекомендації «Клональне мікророзмноження і оздоровлення рослин роду 

Mentha» та впроваджено в навчальний процес під час викладання дисципліни 

«Мікроклональне розмноження рослин» для ОС «Магістр» за спеціальністю 

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика» на факультеті захисту рослин, 

біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачу належить постановка 

проблеми, мети і завдань дослідження, особисто здійснено пошук та 

опрацьовано наукову літературу, виконано основний обсяг 

експериментальних досліджень, проведено статистичну обробку отриманих 

даних. Стратегічні планування експериментів, інтерпретацію отриманих 

результатів та обгрунтовано висновки за участю наукового керівника. 

Частину досліджень, аналіз та узагальнення за результатами дослідження 

проведено у співпраці з А. Ф. Ліхановим, А. А. Клюваденко, Н. І. Куценко, 

О. В. Середою, що підтверджують спільні наукові публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи апробовано на ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: 

звершення та надії» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науковій інтернет-

конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого 

вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (м. Запоріжжя, 

2015 р.); 3rd International conference «Nanotechnology and Nanomaterials 

(NANO 2015)» (Lviv, 2015); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених «Перспективні напрямки наукових досліджень 

лікарських та ефіроолійних культур» (м. Березоточа, 2015 р.); Міжнародній 

конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в 

культурних та природних ценозах» (м. Херсон, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження та розробки: 

теоретична цінність та практичні результати – 2016» (м. Братислава, 2016 р.); 
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Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию 

ВИЛАР «Биологические особенности лекарственных и ароматических 

растений и их роль в медицине» (г. Москва, 2016 г.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату» 

(м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень 

лікарських та ефіроолійних культур» (м. Березоточа, 2017 р.); ІV 

Міжнародній науковій конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження 

П. І. Гавсевича «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень» 

(м. Березоточа, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано  

17 наукових праць, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України,  

2 статті у наукових фахових видання України, включених до міжнародних 

науко-метричних баз даних, 2 статті у інших наукових виданнях України, 

включених до міжнародних науко-метричних баз даних, 10 тез наукових 

доповідей, науково-методичні рекомендації. 



28 

 

РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ MENTHA L.  

 

Рослини роду Mentha L. цінні лікарські ефірноолійні культури широко 

розповсюджені по всій території України. Традиційно розмножуються 

відрізками кореневищ та розсадою, але цей процес довготривалий і 

трудомісткий та, крім того, сприяє накопиченню у промислових насадженнях 

багатьох хвороб грибкового, бактеріального й вірусного ґенезу. Протистояти 

хворобам та їх розповсюдженню здатна технологія клонального 

мікророзмноження та хемотерапії в культурі in vitro. Враховуючи значний 

поліморфізм морфологічних ознак і компонентного складу ефірної олії м’ята 

представляє інтерес для біотехнологічних досліджень з метою швидкого 

розмноження сортів та перспективних селекційних зразків м’яти, а 

оздоровлення від патогенів сприяє збереженню цінних генотипів. 

 

1.1. Систематика, походження, особливості поширення, значення 

та використання рослин роду Mentha L.  

Рід Mentha L. входить до підродини Котовникові – Nepetoideae Kostel., 

триби М’ятні – Mentheae, родини Ясноткові – Lamiaceae Lindl. (раніше – 

родина Губоцвітні – Labiatae Juss.) і вважається однією із найскладніших у 

систематичному відношенні культур. В.В. Макаров виділяє 14 видів роду 

Mentha, вісім з яких «чисті» (M.pulegium L., M. micrantha (Fisch. ex Benth.) 

Litw., M. arvensis L., M. canadensis L., M. dahurica Benth., M. aquatic L., M. 

spicata L. emend Nathh., M. longifolia (L.) Nathh.) і шість гібридні (M. x 

carinthiaca Host, M. x dalmatica Tansch, M. x dumetorum Schultes, M. x gentilis 

L., M. x piperita L., M. x verticillata L. [75]. Дослідження послідовності ДНК 

хлоропластів M. canadensis та M. spicata дозволили припустити, що M. 

arvensis та M. longifolia, відповідно, можуть бути їх материнськими батьками 

[178]. 
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Murray зі співавторами [235] зробив припущення про гібридне 

походження м’яти перцевої шляхом перехресного запилення окремих 

європейських фертильних видів роду Mentha в природних умовах, які 

привернули увагу своїми властивостями та були розмножені вегетативно. 

Інші дослідження підтвердили гібридне походження м'яти перцевої і 

характеризують її як потрійний гібрид м’яти водяної (М. aquatica) і М. 

колоскової (М. viridis), але остання це гібрид М. лісової (М. silvestris) і М. 

круглолистої (М. rotundifolia) [172, 174, 201, 206]. Також про гібридність цієї 

культури свідчить те, що з її насіння виростають рослини, що відрізняються 

від перцевої м’яти за зовнішнім виглядом та ароматом. Виходячи з 

мінливості запаху різних зразків ефірної олії дослідники дійшли висновку, 

що поступово внаслідок вегетативного розмноження відбувається відхилення 

від батьківських форм [51, 156].  

Рослина отримала латинську назву «mentha» від давньогрецького слова 

«minthe». На честь цього роду рослин названо астероїд 1078 Мента. Здавна її 

вважали лікарською рослиною і Авіценна застосовував її у своїй практиці. На 

гербарії англійського ботаніка Джона Рея (1628-1705) один з найстаріших 

екземплярів – м’ята перцева. Вже у 1721 році Mentha piperita стала офіційно 

визнаною Materia Medica у Лондонській фармакопєї як Mentha piperitis 

sapore. Англія визнана батьківщиною м’яти перцевої, звідки вона швидко 

розповсюдилась у країни Європи та Америку й набула популярності [271]. 

М’ята довголиста (Mentha longifolia Huds.) широко розповсюджена в 

дикому вигляді, на відміну від м’яти перцевої, яка у дикому вигляді не 

зустрічається. М’ята довголиста поширена на території Африки (Алжир, 

Марокко, Туніс, Ефіопія, Кенія, Зімбабве, Намібія, Лесото), Азії (Афганістан, 

Кіпр, Єгипет — Синай, Іран, Ірак, Ізраїль, Ліван, Сирія, Туреччина), 

Індійському субконтиненті (Індія, Непал, Пакістан), у Сибірі та майже всієї 

Європи. Культивують її у центральних районах РФ, в Україні та Кавказі. У 

природній флорі Криму зустрічається у вологих екотопах Передгірського й 

Гірського Криму і відноситься до ресурсних видів та піддається промисловій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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заготівлі сировини. Використовується в народній медицині як альтернатива 

м'яти перцевої. В даний час популяції M. longifolia мають низьку щільність, 

невисоку врожайність та відсутні запаси сировини [59]. У зв'язку з цим 

набуває актуальності удосконалення технології клонального 

мікророзмноження in vitro цієї культури з метою збереження біологічного 

різноманіття і можливістю використання її в якості промислової культури. 

М’ята довголиста є найбільш поліморфним видом в р. Mentha L. Відомо 10 

хемотипів м'яти довголистої залежно від основного компонента ефірної олії: 

карвакрольний, ментонний, ліналоольний, ментольний, піперітонний, 

пулегонний та ін. [152, 153, 156].  

Перші відомості про вирощування м’яти в культурі датуються 1696 

роком. В Україні м’ята була інтродукована в 1886 році. Перші спроби 

промислового вирощування м’яти належать К. І. Дебу, в маєтку якого у 

1892р. в Харківській губернії були висаджені кореневища чорної перцевої 

м’яти, виписані безпосередньо з Англії, але незважаючи на великі зусилля її 

промислове вирощування не вдалося.  

Перші промислові плантації м’яти перцевої в Україні були закладені у 

1895 р. у Полтавській губернії, з завезених кореневищ англійської м’яти. В 

1912‒1913 роках під м’ятою було зайнято близько 600 десятин землі. Врожаї 

складали щороку 30‒40 тис. пудів сухого листя, з якого добували 10 т м’ятної 

олії, експорт якої сприяв розширенню площ зайнятих під м’ятою. Також на 

Полтавщині, крім промислового культивування, започатковується науково - 

дослідна робота з рослинами р. Mentha. В 1927 році працювало 18 заводів на 

яких одержували близько 100 т м’ятної олії з 4300 га, в 1928 році площа під 

м’ятою була близько 3500 га, в 1937 році – близько 9 000 га, в 1940 році – 

12000 га, а в 1950 р. – 800 га. М’яту в основному вирощували в Полтавській, 

Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Київській, Івано-

Франківській, Львівській областях та у Криму для одержання ефірної олії і 

ментолу, а незначну кількість площ використовували на аптечний лист [157].  
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Ще понад 20 років тому м’ята вважалась високорентабельною і 

найприбутковішою культурою, за рівнем світового виробництва м’ятної 

ефірної олії країни СНД займали друге місце в світі, при цьому частка 

України становила 70 % [101], але ринок збуту ефірної олії різко скоротився 

під час незалежності України у зв’язку з імпортом іноземних препаратів, 

тому виробництво ефірної олії і ментолу значно скоротилося. На 

сьогоднішній день м’ята в Україні вирощується переважно на аптечний лист 

на невеликих площах, а для одержання ефірної м’ятної олії 

використовуються площі до 10 га, які переважно зосереджені на півдні 

країни [150, 156, 157]. Відновлення промислового вирощування культури 

м’яти потребує мобілізації наукових та технологічних ресурсів.  

М’ята є джерелом одержання аптечного листя та ефірної олії, а також її 

різноманітних компонентів, зокрема ментолу, які широко використовують у 

хіміко-фармацевтичній, парфумерно-косметичній, кондитерській, харчовій, 

лікеро-горильчаній, тютюновій, лако-фарбувальній промисловостях та 

медицині. [18, 53, 140]. Останніми роками активно розвиваються нові 

напрямки використання ефірних олій – ароматерапія і санація приміщень у 

вигляді розпилення аерозолів (медичний фітодизайн), що поєднує 

профілактику і терапію інфекційних захворювань особливо при створенні 

фіторекреаційних зон [138]. Наразі практикується використання м’яти у 

ландшафтному дизайні та квітникарстві, як декоративної, бордюрної 

культури на примангальних ділянках, дачах, в горщиках для прикраси та як 

фітонцидної рослини, що поліпшує екологію міст [61]. 

Для рослин M. piperita характерний найвищий вміст розчинних твердих 

речовин. Отже, пропонують використовувати відходи M. piperita після 

перегонки як альтернативну рослинну волокнисту біомасу [267]. 

У Закавказзі м’яту довголисту використовують у молочній 

промисловості при виготовленні розсільних сирів та зеленого сиру, додають 

її у пряні суміші, вегетаріанські супи, у м’ясні курячі бульйони, рибну 

солянку, приправляють смажену яловичину та шашлик, кладуть при 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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маринуванні баклажанів, квашенні капусти. Вона додає ніжного аромату 

азербайджанським щербетам, чаям та напоям. М'ята довголиста є медоносом 

з продуктивністю 300 кг/га [155]. 

Завдяки порталу відкритих даних TrendEconomy [103], що містить 

актуальні материали экономічної статистики з різноманітних національних й 

глобальних джерел з усього світу можемо спостерігати, що у 2014 році обсяг 

світового імпорту товарів групи «330124 М’яти перцевої (Mentha piperita) 

ефірна олія» перевищив 167 млн доларів. Найбільшими імпортерами були 

США (11,7% світового імпорту), Гонконг (10,6 %), Великобританія (9,8%), 

Німеччина (8,8 %), Японія (8,2 %), натомість у 2015 році цей показник сягнув 

216 млн доларів (за даними 67 країн). Основними експортерами були США – 

52 % світового експорту (80 млн доларів), Індія – 27 % (80 млн), Германія – 

4,94 % (80 млн), Великобританія – 4,45 % (80 млн), Франція – 2,81 % (80 

млн), Китай – 2,46 % (80 млн), Сингапур – 1,03 % (80 млн), Гонконг – 1,02 % 

(80 млн). Україна у 2015 році зайняла 40 місце за експортом м’ятної ефірної 

олії (12634 доларів), по імпорту за той самий період – 80 місце (13798 

доларів) [98]. У 2016 році об’єм світового експорту склав 156 млн доларів 

(згідно звітам 57 країн). Завдяки статистичним даним порталу можна 

побачити, що торгівельний потік товарної групи «М’ята перцева (M. piperita) 

ефірна олія» з 2014 по 2018 роки в Україні збільшується (табл.1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Торговий потік товарної групи «330124 М’яти перцевої (Mentha piperita) 

ефірна олія» в Україні протягом 2014-2018 рр. 

Торговий 

потік 

Показник 

 
 

2014 р. 

 
 

2015 р. 

 
 

2016 р. 

 
 

2017 р. 

 
 

2018 р. 

 
 

Імпорт 

 

 
 

вага нетто (кг) 260,00 249,00 650,00 1157,00 1916,00 
вартість (дол. 

США) 

15821,00 13798,00 22418,00 36881,00 

1,00 

167155,00 

Експорт 

 

 
 

вага нетто (кг) 613,00 676,00 723,00 887,00 1509,00 
вартість (дол. 

США) 

13479,00 12634,00 12509,00 18018,00 203532,00 

 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8
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Зокрема, починаючи з 2015 року імпорт ефірної олії в Україну зростає 

на 769,5 % (153357 доларів), експорт цієї товарної групи також збільшується 

на 223,2 % (на 202856 доларів). При цьому, аналізуючи вартість ефірної олії, 

бачимо, що у 2018 році при імпорті 1 кг вартував 87,2 доларів США, 

натомість експортна вартість складала 134,9 доларів за кілограм. 

Як бачимо, м’ята має широке використання у багатьох галузях, але 

перш за все, її використовують як лікарську ефіроолійну культуру для 

виробництва лікарських препаратів, фармацевтичних субстанцій, 

нутрицевтиків і космецевтиків, а сировинна база може забезпечитися тільки 

культивуванням. Тільки спільна діяльність біотехнологів, селекціонерів та 

аграріїв дозволить успішно вирішити багато проблем, пов'язаних зі зміною 

клімату, необхідністю імпортозаміщення, створити, розмножити та 

культивувати стійкі до хвороб та абіотичних стресів високопродуктивні 

сорти, що відповідають сучасним вимогам. 

 

1.2. Видове та сортове різноманіття видів роду Mentha L. в Україні 

та особливості розмноження 

У культурі м’яти перцевої розрізняють чорну форму M. x piperita var. 

Officinalis Sole f.rubescent Camus і білу форму M. x piperita var. Officinalis Sole 

f.pallescent Camus. Чорна м’ята більш продуктивна, ніж біла, але олія білої 

м’яти має більш тонкий аромат, тому є цінною сировиною для парфумерної 

та харчової промисловостей, для яких перш за все важливий аромат олії [6, 

90, 156, 159, 217]. 

Генофонд роду Mentha репрезентований зразками 13 видів із 17 країн 

світу, в структурі колекції 46,6 % міжвидових гібридів. Зразки M. longifolia 

складають 19,5 %, M. spicata – 11,8, M. piperita – 11,1, інших видів – 11,0 % 

[55].  

В Україні зібрана, вивчена та зареєстрована в Національному центрі 

генетичних ресурсів колекція видів роду Mentha. До складу колекції входить 

269 зразків, з яких понад 11 % належать до M. piperita L., а близько 40 % є 
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гібридами, що були створені в процесі селекційних досліджень. Колекція 

зберігається в Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування НААН України та використовується селекціонерами 

при створенні нових сортів з більш якісними показниками ефірної олії [54]. 

До Державного реєстру сортів придатних до поширення в Україні внесено 5 

сортів м’яти перцевої [32]. Переважна більшість сортів, за винятком сорту 

«Лада», були створені 10 і більше років тому. Зважаючи на те, що сорти 

м’яти перцевої розмножуються вегетативним способом, тому за тривалого 

культивування відмічається зниження сировинної продуктивності. 

В Україні районовано 12 сортів м’яти. З них сорти селекції ДСЛР ІАП 

НААН: Лубенчанка, Лідія, Чорнолиста, Мама, Лебедина пісня. Урожайність 

сировини зазначених сортів від 19,0 до 27,4 т/га, кореневищ – 120‒200 ц/га, 

вміст ефірної олії в сировині ˗ 2,00‒3,54 %, ментолу в олії – від 59,1 % до 

87,6 % [156, 157].  

Для промислового розмноження рослин м’яти використовують два 

основних способи – насіннєвий і вегетативний (розсадою, відрізками 

кореневищ). Норма садивного матеріалу сорту Лубенчанка – 20 ц/га, сортів 

Чорнолиста, Лідія, Мама, Лебедина пісня і Посульська ліналоольна – 15 ц/га. 

Для одержання повноцінних плантацій необхідно використовувати свіжі, цілі 

кореневища або їх відрізки довжиною не менше 20‒22см. При посадці 

розсадою висаджують рослини з 4‒6 парами листочків висотою 8–10 см 

[156]. 

В Україні насіння використовується лише в селекційній практиці. 

Одержані сіянці дають велике різноманіття вихідних форм, що дозволяє 

отримати цінний матеріал для селекційних досліджень. Але так як м’ята 

перцева утворює поодиноке насіння, яке на 100 % не відтворює материнську 

форму, то на практиці застосовують лише вегетативне розмноження. М’ята 

багаторічна культура і це сприяє накопиченню нею різних патогенів, які при 

вегетативному розмноженні передаються наступним поколінням. Тому 
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найефективнішим способом забезпечення потреб фармацевтичного ринку є 

оздоровлення і розмноження рослин роду Mentha в умовах in vitro. 

 

1.2.1. Ураження рослин роду Mentha вірусними, бактеріальними та 

грибковими захворюваннями 

Гострою проблемою у лікарському рослинництві є ураження 

патогенами грибкової, бактеріальної та вірусної етиології. Хвороби 

лікарських рослин спричинюють втрати врожаю сировини, насіння, 

зниження вмісту біологічно-активних речовин, зниження якості лікарської 

рослинної сировини, а нерідко і повну загибель посівів та втрати цінних 

генотипів [21, 157]. 

Серед домінуючих хвороб лікарських рослин на території України 

виділено п’ять типів найбільш шкідливих: плямистість листя, кореневі гнилі, 

борошниста роса, іржа і вірусні хвороби, які вважаються однією із вагомих 

причин недобору значної частини врожаю лікарської рослинної сировини, 

втрати можуть сягати 25–60 % надземної маси. Втрати урожаю від грибів – 

становлять 30–50 % через зниження якості продукції, що спричинене змінами 

хімічного складу: зниження вмісту полісахаридів, ефірної олії, флавоноїдів, 

інших біологічно-активних сполук, а також внаслідок погіршення товарного 

вигляду сировини і набуття нею неприємного запаху. Встановлено, що 

насіння ефіроолійних культур родини Lamiaceae має середній рівень 

інфікованості до кореневої гнилі, яку спричинюють гриби, що належать до 

родів Fusarium, Phytophtora, Alternaria, Helminthosporium. Джерелом 

інфікування є уражені рослинні залишки, ґрунтова інфекція і насіння. Гриби 

порядку Erysiphales спричиняють різновиди борошнистої роси. За 

чутливістю до ураження патогенами борошнистої роси Mentha piperita L. 

відноситься до сильно чутливих. Іржу лікарських рослин та зокрема м’яти 

перцевої спричиняють грибні збудники, що належать до родів Puccinia, 

Uromyces, Coleosporium, Phragmidium. Внаслідок ураження плямистістю, 

іржастими грибами листя пошкоджується, засихає та передчасно 
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обсипається, що призводить до зниження врожайності трави м’яти на 25–

60 % [21]. 

В останнє десятиріччя спостерігається збільшення інфікування м’яти 

вірусними захворюваннями, що переносяться шкідниками. У літературних 

джерелах описано 23 віруси, що інфікують культуру м’яти [28, 58, 111, 182, 

231]. В роботі МіщенкоЛ  Т. зазначено, що рослини м’яти уражуються 

вірусами із 17 різних родин [88]. За даними Сенчугової Н. А. в Україні 

зафіксовано три віруси зазначеного виду [111]. Симптомами вірусних хвороб 

м’яти є хлоротична крапчатість, хлороз, пожовтіння листків, міжжилкова 

плямистість, кільцева крапчастість, прижилкова мозаїка, зморшкуватість, 

деформація або скручування листкової пластинки, виродження та витончення 

пагонів, мозаїка та строкаті смуги на листках, затримка росту рослин [27, 88]. 

А так як ефірна олія у м’яти перцевої запасається у ефіроолійних залозках на 

поверхні листка, то цілком зрозуміло, що інфікування впливає перш за все на 

урожайність та якісні показники ефірної олії, знижуючи концентрацію БАР 

[57, 87, 111, 231].  

При обстеженні плантацій у Полтавській області м’яти перцевої сортів 

Чорнолиста, Мама, Лідія, Лубенчанка вітчизняної селекції та інших сортів 

ближнього зарубіжжя (Росія, Румунія, Болгарія) вірусологи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка виявили рослини з 

симптомами хлоротичної мозаїки, затримки росту, зморшкуватості, 

дрібнолистості, деформації листкової пластинки. Зі шкідників найбільш 

поширені м’ятна попелиця, зелена щитоноска, павутинний кліщик, які в свою 

чергу слугують переносниками та активаторами вірусних захворювань 

рослин M. piperita [88]. 

Дослідження культури м’яти перцевої на півдні України показало, що 

крім вірусу тютюнової мозаїки та Y – вірусу м’ята вражається X – вірусом 

картоплі. У рослин спостерігалося виродження та витончення стебла, 

вкорочення міжвузля кореневищ та стебел, строкатість та мозаїка на листках 

[111]. В результаті моніторінгу посівів м’яти у 2014 році виявлено понад 
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80 % інфікованих рослин. Методом біологічного тестування на рослинах-

індикаторах була доведена вірусна природа за тріадою Коха на листках 

Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor Сoste et Reyen., Vicia faba L., 

Datura metel. спостерігали некрози з характерною облямівкою до 50 шт. на 

листку, що призводило до відмирання листків. Методом трансмісійної 

електронної мікроскопії підтверджена наявність ниткоподібних вірусних 

часток, але у м’яти довголистої сорту Посульська ліналоольна жодних ознак 

вірусних інфекцій не виявлено [88]. 

На третині культивованих рослин м’яти перцевої в Україні яскраво 

виражені симптоми захворювань, спричинені фітопатогенами вірусного 

походження. Віроз набув масового розвитку на посівах M. piperita. Щоб 

запобігти масовим втратам лікарської рослинної сировини, ефективно 

використовувати садивний матеріал оздоровлений в культурі in vitro 

методами апікальних меристем, хемо- та термотерапії. Хемотерапія базується 

на культивуванні експлантатів in vitro на живильних середовищах з 

додаванням противірусних препаратів, таких як рибавірин (віразол), 

кверцетин, ціаногуанідин, саліциловуа і фенолкарбонові кислоти та 

регулятори росту [4, 5, 72, 78, 85, 93, 145, 232]. За рекомендаціями Бугара для 

отримання оздоровлених від вірусної інфекції рослин M. piperita до складу 

живильного середовища в умовах in vitro можна додати віроцид рибавірин у 

концентрації 5 мг/л [15], який є синтетичним аналогом природних 

нуклеозидів, легко проникає в уражені вірусом клітини і принічує реплікацію 

нових віріонів, що забезпечує зниження вірусного навантаження. Механізм 

дії рибавірину може протікати за декількома сценаріями, котрі ще 

недостатньо досліджено [241]. 

Таким чином, відновлення промислового вирощування культури м’яти 

потребує мобілізації наукових та технологічних ресурсів. Зокрема, для 

залучення у селекційний процес необхідно використовувати у роботі рослини 

оздоровлені в культурі in vitro та проводити відбір форм лікарських та 
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ароматичних рослин на основі оцінки їх стійкості до ураження 

фітопатогенами та їх впливу на фізіолого-біохімічні показники сировини.  

Як відомо, відповідно до вимог Державної Фармакопеї України у 

розробці лікарських препаратів на основі рослинної сировини обов’язковим є 

тестування її на мікробіологічну чистоту, але воно включає тільки перевірку 

на наявність бактерій та грибів, не досліджуючи наявність вірусів [57].  

 

1.3. Склад, властивості та застосування м'ятної ефірної олії 

Ефірна олія м’яти перцевої безбарвна рідина блідо-жовтого або блідо-

зеленувато-жовтого кольору [30]. Олія має характерний запах, проба на смак 

супроводжується відчуттям холоду. Для роду Mentha характерний значний 

поліморфізм не тільки морфологічних ознак, а й компонентного складу 

ефірної олії [8, 67], що обумовлено різними кількісними та якісними 

співвідношеннями компонентів ефірної олії. Встановлено, що у м’яти шлях 

біосинтезу ефірної олії обумовлений генотипом [7]. 

Концентрація ефірної олії в листках м’яти коливається від 1,2 до 4,8 %, 

а в суцвіттях досягає 6 % [156]. Кількісний вміст та якісний склад ефірної 

олії змінюється впродовж вегетаційного періоду [149, 200]. Відомо, що 

максимальний вміст ефірної олії та флавоноідів у листках та суцвіттях м’яти 

спостерігають у фазу бутонізації – початок цвітіння [102, 142]. Під час 

дослідження видів M. spicata, M. piperita та M. suaveolens підтверджено, що 

частини рослин суттєво різняться за хімічним складом та містять незначну 

кількість олії у стеблах незалежно від виду. Найбільшу кількість ефірної олії 

містить M. spicata ′Moroccan′ та M. piperita ʹGlacialisʹ, сорт М. piperita 

ʹGranadaʹ показав найбільшу кількість фенолів та фенольних кислот, а M. 

piperita ʹSwissʹ найбільшу кількість флавоноїдів [271]. 

На врожайність ефірної олії впливає багато факторів, але головними є 

генотип [9], час збирання врожаю [211], вік рослини [215], особливості 

агротехніки, кліматичні та екологічні фактори [148], застосування добрив та 

препаратів росторегулюючої дії [117, 121].  
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Пояснюючи причини зміни складу ефірної олії треба також зважати на 

те, що рослини визначеного сорту чи виду синтезують олію певного складу. 

У процесі онтогенезу рослин м’яти склад ефірної олії безперервно 

змінюється [73], так в листках вміст ефірної олії сягає максимума в період 

між бутонізацією і цвітінням, кількість ментола збільшується і досягає 

максимума наприкінці цвітіння, вміст складних ефірів збільшується на 

початку цвітіння, під час цвітіння знижується, а наприкінці цвітіння знову 

збільшується, а кількість ментона зменшується. Тобто, склад олії в онтогенезі 

м’яти обумовлений в основному зміною кількісного співвідношення 

компонентів за рахунок випаровування у атмосферу водорозчинних 

компонентів. Зміна складу олії пояснюється зміною співвідношення органів в 

яких вона знаходиться. Вміст ментолу знижується від нижніх шарів листків 

до верхніх [51], і така зміна складу олії за ярусами пояснюється 

перетворенням ментона в ментол, що підтверджується постійністю сумарної 

кількості ментону та ментолу. Залежно від хімічного складу м’ятна олія може 

мати різні фармакологічні властивості і використовуватися з різною метою, в 

першу чергу для отримання кристалічного l-ментолу, тому селекційна робота 

спрямована на створення та розмноження сортів мяти перцевої з ніжним 

ароматом та вмістом ментолу не менше 50 %. 

Дослідження процесу біотрансформації монотерпенів дозволило 

підтвердити три незалежних шляхи біосинтезу ментола у м’яти: через (+) 

пулегон, (н-) піперитон та (+) ізоментон [107]. 

Терапевтичну дію м’яти перцевої в першу чергу зумовлює комплекс 

біологічно активних речовин м’ятної олії. За данними Brian M. Lawrence у 

м’ятній ефірній олії ідентифіковано близько 100 компонентів, основним з 

них є ментол, а також α- та β-пінен, лімонен, 1,8-цинеол, ɣ-тарпінен, ціс-3-

гексанол, транс-сабінен гідрат, ментон, ментофуран, ізоментон, ментіл-

ацетат, неоментол, терпінен-4-ол, каріофілен, гермакрен, пулегон та інші 

терпеноїди [222]. Відповідно до Європейської фармакопеї у листках м’яти 

перцевої (Peppermint leaf) повинні бути присутніми ментол, ментилацетат, 
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цінеол і ментон, ізоментон, пулегон і карвон. Присутність тимолу не 

допускається. Згідно з показниками ЄФ оптимуми компонентів ефірної олії 

м’яти перцевої (Peppermint oil) повинні знаходиться в наступних межах: 

лімонен від 1,0 до 5,0 %; цинеол 3,5 % ‒ 14,0 %; ментон 14,0 ‒ 32,0 %; 

ментофуран 1,0 % до 9,0 %; ізоментон від 1,5 % до 10,0 %; ментил ацетат від 

2,8 до 10,0 %; ментол від 30,0 % до 55,0 %; пулегон максимум 4,0 %; карвон 

до 1,0 %, ізопулегол до 0,2 % [188]. 

У комплексі речовин м’ятної ефірної олії вагоме значення перш за все 

має монотерпеновий спирт ментол, дія якого достатньо вибіркова. Ментол 

має характерний «холодний» аромат і, першу чергу, подразнює 

терморецептори слизових оболонок і шкіри, що зумовлює відчуття 

охолодження, яке супроводжується рефлекторним звуженням судин, після 

якого розвивається печіння і настає легка анестезія [225, 191]. Відповідний 

йому кетон ментон теж має м’ятний аромат, з ще більш вираженими 

трав’янисто-зеленими, анісовими аспектами. Ефект охолодження ментолу 

пояснюється припливом іонів кальцію в нервову клітину, який 

інтерпретується мозком як відчуття холоду. Однак у ментолу є недоліки: він 

летючий, має сильний запах, гіркий смак, а при високих концентраціях 

викликає досить неприємне печіння. Ментол проявляє високу біологічну 

активність рефлекторно розширює коронарні судини і судини головного 

мозку, розслаблює м’язи стінки бронхів. При місцевому застосуванні знижує 

чутливість нервових закінчень і звужує периферичні судини. При неврозах 

діє заспокійливо, тому використовується при підвищеній збудливості, 

безсонні [146].  

У Національному фармацевтичному університеті м. Харків К. В. 

Андріанов зі співробітниками  визначили якісний склад і кількісний вміст 

елементів у листі м’яти перцевої сортів Чорнолиста, Згадка і зразку №3 

(місце заготівлі – біля м. Баальбек, Ліван 2013р.) та встановили наявність 

близько 5 макроелементів (K, P, Mg, Ca, Na) 15 мікроелементів (Si, Fe, Zn, 

Mn, Cu, Ni, Mo, Al, Pb, Sr) та 4 ультрамікроелементи (As, Cd, Hg, Со). 
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Відмічено, що калій міститься у найбільшій кількості від 2300 до 4350 мг/кг 

[2]. Під час вивчення динаміки накопичення ефірної олії в листі поширених 

сортів м’яти перцевої підтвердили тенденцію до зростання вмісту ефірної 

олії у фазу масового цвітіння в листках [1] та ідентифікували 12 органічних 

кислот [3]. Сировина м’яти після відгонки ефірної олії містить білок (19 %), 

жири (1 %), білкові речовини (50 %), золу (10 %) і воду (7–8 %). Тому із 

відпрацьованої сировини отримують кормове борошно [101]. 

Завдяки комплексу БАР, м’ята перцева входить до складу багатьох 

фармацевтичних препаратів для виготовлення яких використовують траву, 

листя та ефірну олію. На сьогоднішній час відомі наступні лікарські засоби 

на основі м'яти: м'яти перцевої листя, у складі зборів (заспокійливі № 1-2; 

шлунковий № 3; шлунково-кишковий; вітрогонний; грудний № 4; 

відхаркувальний; жовчогінні № 1-3; урологічний (сечогінний); 

антикоагулянтний збір «Касмін»; мікстура за прописом М. Н. Здренко), м'яти 

перцевої настоянка (Tinctura Menthae piperitae), таблетки м'ятні (Mentha 

piperitae tablets), олія м'яти (Menthae piperitae oleum), яка входить до складу 

комбінованих лікарських засобів («Валокордин», «Корвалол», «Інгаліпт», 

«Уролесан», «Піносол», «Холагогум» та ін.). Ментол входить до складу 

великого числа комбінованих лікарських засобів («Ментоклар», 

«Бороментол», «Пектусин», «Меновазин», «Валідол» та ін.) [30, 31]. 

М’ятна олія виявляє протизапальну [199], протимікробну [137, 163, 

166, 239], знеболювальну [167, 262], протигрибкову [49, 165, 189], 

противірусну [24, 147, 237, 252], протигельмінтну та протипаразитарну [195, 

236, 273], спазмолітичну, жовчогінну [20, 26], антиаритмічну та 

гіпертензивну, муко- та бронхолітичну [147, с. 229; 266], антигістамінну дію 

[211], афродизіакальну і протилактаційну дію, покращує мікроциркуляцію, 

нормалізує загальний обмін і діяльність ЦНС і вегетативної нервової системи 

[197], посилює секреторно-моторну функцію кишечнику, обмежує процеси 

гниття і бродіння, запобігає розвитку виразкового процесу [191, 208, 220], 

підвищує концентрацію уваги, розумову діяльність, ефективність спортивних 
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вправ, покращує пам’ять та спортивні результати [120]. Застосовують м’ятну 

олію у вигляді вологих і сухих інгаляцій [22], ароматичних ван, аплікацій 

[179].  

Досліджено вплив окремих компонентів м’ятної олії. Так, цинеол 

проявляє протитревожну, антидепресантну дії та знижує латентність сну 

[198]. Карвон викликає зниження латентного періоду настання судом [184]. 

Розмаринова кислота проявляє антимутагенну, протиалергічну, 

антиоксидантну активність [161], D-лімонен показав ефективність in vitro та 

in vivo проти багатьох видів рака [177]. В багатьох роботах висвітлено 

антиоксидантну активність м’яти перцевої [169, 260, 269].  

Вивчена антимікробна активність ефірної олії м’яти та її компонентів 

по відношенню до внутришньолікарняних ізолятів S. maltophilia, A. 

baumannii, P. aeruginosa, K. pneumonia [42]. 

Однак при тривалому застосуванні препаратів на основі м’яти перцевої 

можуть виникнути побічні ефекти у вигляді запаморочення, загальної 

слабкості, тахікардії, болю у ділянці серця та зниження артеріального тиску, 

тому протипоказаннями до використання препаратів м'яти є непрохідність 

жовчних шляхів, запалення сечового міхура, порушення функції нирок, 

дитячий вік, алергічні реакції. Також не рекомендують тривалий час м’яту 

застосовувати особам чоловічої статі, оскільки вона може пригнічувати 

потенцію [69, 257]. В ході дослідження японських вчених виявлено 6 

флавоноїдних глікозидів з трави M. piperita серед яких лютеолін-7-O-

рутинозид має сильний інгібуючий ефект на вивільнення гістаміну [211]. 

Ментол, β-пінен, лімонен, цинеол, дубильні речовини та урсулова 

кислота проявляють антимікробну активність ефірної олії м’яти перцевої по 

відношенню до S. aureus, E. coli та Bacillus subtilis [137, 166, 221, 239], а 

також Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi. Найкращий 

антибактеріальний ефект спостерігали у діапазоні концентрацій від 0,5 до 

8 мкг/мл, в якості контролю використовували антибіотики ципрофлоксацин 
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та гентаміцин [163]. Завдяки цим властивостям пропонується додавати 

ефірну олію м’яти перцевої до напоїв [185]. Підтверджена протимікробна 

активність фенольної сполуки флавонової природи (лютеоліна) щодо штамів 

муковісцидозу: B. multivorans, B. multivorans, що доводить потенційну 

перспективність ефірної олії м'яти для комплексної терапії, даної нозології 

муковісцидозу [45]. Існують дані про протимікробну дію олії м'яти перцевої 

проти Myсoplasma gallisepticum і вірусу пташиного грипу Н9Н2 [170]. 

Завдяки фенольним та терпеноїдним компонентам м’яти перцевої 

проявляється протигрибкова властивість ефірної олії [47, 187] яка виявилася 

потужнішою ніж протигрибковий препарат флуконазол відносно C. albicans 

[160] та рекомендована як ларвіцид проти A. aegypti [252]. 

Завдяки монотерпенам та деяким сесквітерпенам м’ятну ефірну олію 

використовують у сумішах як репелент [256], у бджольництві, разом з 

ефірними оліями укропу, анісу, коріандру, тмину, шавлії, піхти, лаванди в 

концентрації 10 % як ефективний засіб боротьби з вароатозом бджіл [133], а 

також у ветеринарії для дезинфекції інкубаційних яєць [139]. 

Ефірна олія м’яти довголистої в основному використовується в 

парфумерно-косметичних цілях, хоча дослідження останніх років показують 

доцільність її використання у фармації. Здавна її використовують у народній 

медицині як заспокійливий, потогінний, відхаркувальний засіб [115, 120]. 

Рослини та калюсна тканина м’яти довголистої в культурі in vitro завдяки 

відсутності пулегону та ментофурану, розглядається як потенційне джерело 

безпечного ароматизатора [173]. 

Антимікробна та антиоксидантна властивості м’яти довголистої 

підтверджені багатьма роботами [176, 202, 230, 233, 240, 245]. За 

антиоксидантною активністю M. longifolia перевершує M. spicata, що вказує 

на потенційне використання її в якості дієтичного природного антиоксиданта 

[164]. У ефірній олії м’яти довголистої ідентифіковано 45 компонентів, 

основними компонентами є оксид цис-піперитону, пулегон та піперитенон 

оксид [203], що сприяє її використанню при виготовленні лікарськіх засобів 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://wikivisually.com/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1&action=edit&redlink=1
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[96, 272]. Так порівнюючи ефірні олії трьох видів м’яти M. piperita, M. 

longifolia та M. aquatica югославські вчені дійшли висновку, що олії м’яти 

перцевої та м’яти довголистої завдяки монотерпеновим кетонам – ментону та 

ізоментону проявляють більшу антимікробну та антиоксидантну властивість 

[230, 258].  

Також доведена антибактеріальна та фунгіцидна властивості ефірної 

олії M. longifolia проти патогенних і непатогенних мікроорганізмів: Bacillus 

subtilis, S. aureus [193], Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis, 

Streptococcus pyogenis, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa та 

Candida albicans [168]. Противогрибкова активність ефірної олії М. piperita 

та М. longifolia склала 8 мкл/мл, що відповідає приблизно 7120 мкг/мл і була 

вище ніж M. acquatica [187]. Підтверджено, що активність ефірної олії м’яти 

довголистої вища за ефірну олію Thymus species [223]. Тестування ефірної 

олії M. longifolia на 16 патогенних мікроорганізмах показало, що олія має 

великий потенціал антимікробної активності [204, 209] 

Виявлення у м̓яти довголистої групи речовин тритерпенової природи 

свідчить про фармакологічну активність та перспективність використання 

цієї сировини для препаратів з імуномодулюючою активністю [66]. 

Окремі складові компоненти ефірної олії м’яти довголистої відіграють 

важливу роль в біохімічних процесах рослини і є корисними для людського 

організму. Так, гермакрен використовують в якості ароматизатора у харчовій 

промисловості, α-Гумулен і його похідні – у харчовій промисловості 

(пивоварінні), ліналоол і його ефір застосовують для створення парфумерних 

композицій, мила та косметичних виробів, а пулегон – в якості ароматизатора 

в парфумерії, ароматерапії та для отримання ментолу [33]. 

Визнано, що олія M. longifolia є потенційним природним джерелом для 

розробки нових лікарських засобів [229]. О. Гребінниковою зі співавторами у 

екстракті м'яти довголистої виявлено 20 компонентів серед яких ментон 

(53,2 %), ізоментон (27,7 %), транс-сабіненгідрат (8,2 %) і 1,8-цинеол (6,2 %), 
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що свідчить про ментонний хемотип. Серед фенольних сполук екстракту 

м’яти довголистої домінує розмаринова кислота (50,2 %) [23]. 

Таким чином, з огляду на вище перераховані властивості рослин м’яти 

перцевої та м’яти довголистої можна зробити висновок, що натуральна 

лікарська сировина є достойною альтернативою хімічним і синтетичним 

антибіотикам, особливо зважаючи на зростаючу антибіотикорезистентність 

бактерій. Завдяки застосуванню рослин р. Mentha у різних галузях існує 

гостра необхідність культивувати м’яту в Україні у промислових масштабах. 

 

1.4. Анатомічні та біохімічні особливості рослин роду Mentha L. 

Морфолого-анатомічна та гістохімічна характеристика м’яти перцевої є 

невід’ємною частиною ідентифікації лікарської рослинної сировини при 

встановленні показників її якості для фармацевтичної промисловості. У 

вимогах державної фармакопеї України [30] зазначені ознаки мікроскопічної 

діагностики лікарської сировини «трава м’яти перцевої» ‒ це форма і розмір 

клітин епідерми, тип продихів, наявність та будова трихом, ефіроолійних 

залозок, кристалічних включень, а також особливості розташування 

механічних і провідних тканин. Таким чином, анатомічне дослідження є 

одним з етапів фармакогностичного дослідження рослинного об’єкта для 

правильної ідентифікації лікарської рослинної сировини, особливо якщо вона 

знаходиться у подрібненому стані. 

Так як м’ята вирощується і цінується як ефіроолійна культура, то 

важливо розуміти структуру її секреторного апарату, який у рослин р. Mentha 

формується на ранніх стадіях онтогенезу та зберігається до фази відмирання. 

Секреторні структури м’яти – залозисті трихоми, за класифікацією К. Есау 

належать до екзогенних і мають епідермальне походження і в еволюційному 

відношенні вважаються прогресивною ознакою [160]. За будовою трихома – 

секреторний волосок може складатися з трьох клітин (базальної, клітини-

ніжки та секреторної клітини) або з десяти клітин – сидячі залозки, які є 

результатом двох поділів, що утворюють базальну, клітину-ніжку та 
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апікальну клітини, яка в свою чергу послідовно ділиться на 2-,4 та 8ми 

клітинну голівку. Основна кількість ефірної олії міститься у 

субкутикулярному просторі восьми клітинної голівки секреторної залози 

(peltate grandular trichome) [51, 110, 134]. 

Гібриди та сорти, які належать до різних видів м’яти різняться за 

розміром та щільністю залозок. Відомо, що найбільший розмір секреторних 

залоз має м’ята перцева 70,5-76,5 мкм [51, с.54]. Ефірна олія накопичується у 

секреторних залозах, тобто її кількість напряму залежить від їх розміру та 

щільності розташування. 

Більшість залозистих волосків розташовано на базальній частині 

листка, а на середній та апікальній частинах їх зазвичай менше. Також 

відомо, що щільність секреторних утворень збільшується від нижнього ярусу 

листків до верхнього, тому кількість ефірної олії у листках зменшується від 

верхнього ярусу до нижнього [51, 94]. Найбільше ефірної олії містять молоді 

листки, тому що кількість секреторних клітин у них така сама, що й у 

розвинутих листках, а щільність більша, тобто в процесі онтогенезу рослини 

кількість залоз на одиницю площі поступово зменшується, але кількість 

практично не змінюється [51, 73]. Таким чином, щільність секреторних залоз 

залежить від яруса і зменшується з верхнього ярусу до нижнього. Найбільша 

сумарна кількість секреторних залоз міститься у листях середнього яруса. 

Причому така закономірність прослідковується у пагонів першого й другого 

року вегетації, а щільність секреторних залозок у листків 2-го року вегетації 

значно вища, що обумовлено зменшенням площі листків другого року 

вегетації. Тому вважають, що для підвищення виходу ефірної олії необхідно 

створювати сорта з більшою долею молодих листків [51, с. 56]. 

Клітини верхнього і нижнього епідермісу листків м'яти перцевої мають 

сильно звивисті стінки й на поперечному зрізі листка по периферії вкривають 

товстостінні клітини епідермісу. Клітини верхнього епідермісу витягнуті, а 

нижнього округлі. Центральна частина заповнена мезофілом й чітко ділиться 

на однорядну стовбчасту і 3-4-рядну губчасту паренхіму. 
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Прості волоски, що складаються з 2‒8 клітин, розташовані по краю 

листків й на жилках, а також багато дрібних залозистих волосків, що 

складаються з 1-клітинної ніжки і роздутої овальної голівки [160]. У листках 

м'яти перцевої частіше зустрічаються прості трихоми. Секреторні залозки 

численні розміром 65,6 – 83,3 мкм, оточені товстим шаром кутикули, 

заглиблені у епідерміс з обох боків листка і складаються з 6 – 8 радіально 

розташованих клітин. В полі зору в 1 мм² налічується від 6 до 37 залозок [62]. 

Верхній епідерміс листка складається з великих, чітких клітин 

епідермісу з вигнутими, вертикальними стінками, що мають мало продихів 

або без них, присутні лише деякі залозисті трихоми. Палісадна паренхіма, що 

складається з шару стовпчастих клітин, багатих на хлоропласти. Губчаста 

паренхіма складається з 4-6 шарів неправильної форми хлоропластівмісних 

клітин і міжклітинних повітряних просторів, а нижній епідерміс з дрібних 

клітин епідермісу з вигнутими, вертикальними стінками та численними 

діацитичними продихами розміром 20,8 ‒ 29,2 мкм. У ділянці жилок та 

серединної жилки, є незалозисті та залозисті трихоми. Незалозисті трихоми 

одноклітинні, бородавчасті (бугорчасті), 1‒8-клітинні. Залозисті трихоми 

мають 1‒2-клітинну будову і 8-клітинну залозисту головку, що містить 

ефірну олію. [247]. 

Стебло м̓яти має непучковий тип будови, на поперечному зрізі 

чотирьохгранне, по периферії представлено двошаровим епідермісом, що 

складається з двох рядів овальних товстостінних клітин, що мають більш 

витягнуту форму над ребрами. Під епідермісом залягає хлорофілоносна 

тканина, яка переривається в кутах ділянками кутової коленхіми. Провідна 

зона обмежена ендодермою і представлена кільцем, в якому по периферії 

розташовується зона флоеми, ближче до центру - зона ксилеми. Клітини 

серцевини – великі, округлі, тонкостінні, зі слабко розвиненими 

міжклітинниками [160]. 

Вишневським С. О. встановлено, що високоолійні генотипи м’яти 

відрізняються від низькоолійних високою щільністю ефіроолійних залозок на 
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одиницю площі листка, збільшеним розміром секреторних клітин, ядер і 

ядерець секреторних клітин ефіроолійних залозок. А секреторні клітини, які 

входять до складу ефіроолійних залозок переважно диплоїдні та 

відрізняються від звичайних клітин епідермісу листка підвищеним рівнем 

деконденсації хроматину і його активності. У високоолійного генотипу 

секреторні клітини мають кратно збільшену кількістю ДНК (4С), а 

перевищення сухої маси і концентрації сухої речовини в ядерцях свідчить 

про підвищений вміст РНК і активність білоксинтезуючого апарату [17].  

Серед видів негібридного походження м’ята довголиста є найбільш 

поліморфним видом, що проявляється на морфологічному рівні та за складом 

основних біологічно активних сполук у ефірній олії. Стінки клітин верхньої 

епідерми м’яти довголистої слабкозвивисті, продихи аномоцитного типу, 

трихоми представлені простими багатоклітинними волосками зі щетинистою 

поверхньою. Залозисті волоски розташовані по жилкам. Головчасті волоски 

мають 1-2 клітинну ніжку й одноклітинну крупну, витянуту голівку, яка 

містить секрет жовтого кольору. Епідермальні клітини нижнього боку листка 

ізодіаметричної форми, стінки сильнозвивисті, багато продихів діацитного 

типу, зрідка з 3 супроводжуючими клітинами. Трихоми представлені 

простими багатоклітинними волосками, що розташовані у великій кількості 

по всій поверхні листка, основа волоска 2‒3 клітинна [44, 113]. 

Таким чином, селекція м'яти проводиться у двох напрямах – створення 

сортів з великою врожайністю надземної маси і високим вмістом ментолу в 

ефірній олії для отримання промислових медичних препаратів та створення 

сортів на аптечний лист для галенових препаратів. У зв'язку з цим цінність 

представляють сорти комплексного призначення – з високою врожайністю 

листа, високим вмістом ефірної олії та підвищеною концентрацією ментолу. 

Якість ефірної олії на світовому ринку оцінюють за ароматом, який в 

свою чергу визначається співвідношенням компонентів у його складі. 

Найцікавішіми для фармацевтичної промисловості є сорти ментольного 

спрямування. Ефірна олія м’яти перцевої – легкорухома прозора безбарвна 
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або злегка жовтувата рідина зі специфічним  запахом м’яти та пекучим 

охолоджуючим смаком без гіркоти. Наявність вологи не допускається. 

Основними активними компонентами листків м̓яти перцевої є ефірна олія 

(0,5–4%), яка містить ментол (30–55%, головним чином в формі вільного 

спирту) і ментон (14–32%), ізоментон (2–10%), 1,8–цинеол (6‐14%), α-пінен 

(1,0–1,5%), β-пінен (1–2%), лімонен (1–5%), неоментол (2,5–3,5%), 

ментофуран (1–9%) [188]. 

Ефірна олія м’яти довголистої також рухлива, легко летюча, безбарвна 

або світло-жовта, але має приємний специфічний трав'янисто-пряний аромат. 

Фітохімічні дослідження Тохсирової Т. М. трави м’яти довголистої виявили 

такі біологічно активні сполуки: ефірна олія (1,54‒3,22%), флавоноїди 

(1,28‒2,57%), фенолкарбонові кислоти (2,24‒2,36%), тритерпенові сполуки 

(2,063,50%), полісахариди (8,1‒11,3 %), дубильні речовини (8,02‒8,09 %) 

[137]. Крім того в її складі виявлено п’ятнадцять амінокислот, з яких шість 

незамінні, а спектральний аналіз показав наявність макро- й мікроелементів: 

калій (до 30,0 %), кальцій (до 10,0 %), кремній (до 6,0 %), магній/до 3,0 %), а 

також мікроелементи - залізо (0,3 %), марганець (0,1 %) й цинк (0,03 %) 

[116]. Вміст ментолу у зразках ефірної олії м’яти довголистої невеликий 

(1,2‒1,4 %). Найбільшу кількість ефірної олії у фазу масового цвітіння 

відмічають у суцвіттях 3,15‒3,50 %, у листках – 2,20 – 2,73 %, у пагонах – 

близько 0,16 %. [114]. Крім того виявлені α-терпінеол (14,6 %), лімонен 

(11,4 %), ліналілацетат (3,4 %), цитраль (1,7 %), каріофілен (1,5 %), ліналоол, 

пулегон, карвакрол, терпінеол, ліналілацетат, цитраль, каріофілен, сполуки 

фенольної природи, а саме флавоноїди (рутін, гесперідин, лютеолін-7 

глікозид, кверцетин, дигідрокверцетин, кемпферол, апігенін), 

фенолкарбонові кислоти (галова, кофейна, цикорієва, ферулова), кумарини 

(умбеліферон, кумарин) і танін [113, 141].  

За дослідженнями Куртсеітової Е. Е. у рослин м’яти довголистої 

значення масової частки ефірної олії знаходиться у межах від 0,54 до 1,62, 

що свідчить про низьку олійність вида M. longifolia флори Криму. Вивчення  
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внутрішньовидової мінливості масової частки і якісного складу олії 

дикорослих видів Mentha флори Криму, підтвердило, що вид M. longifolia є 

найбільш поліморфним [65]. Дослідження хімічного складу M. longifolia L. 

проведені в Ірані виявили генотипи що мають високий генетичний потенціал 

для використання в програмах селекції і генетичного покращення 

компонентів ефірної олії [196]. 

Пакистанськими та канадськими науковцями виявлено чотири нових 

компоненти м’яти довголистої: нового хлор-похідного ментона – longifone та 

двох нових похідних b-ситостерину глікозиду (b-sitosterol glycoside) 

(longiside-A, 2 і longiside-B) і новий глікозид флаванону (longitin) [253]. 

Фітохімічне дослідження ефірної олії мароканської м’яти довголистої 

виявило її новий хемотип, а з нелетючого екстракту були виділені п'ять 

флавоноїдів, серед яких вперше повідомляється про 5,7,4'-тригідрокси-6,2',3'-

триметоксифлавон [194]. 

Дослідження Hajlaoui H. з колегами підтверджує різницю хімічного 

складу ефірної олії Mentha longifolia з двох екотипів (Sidi Bouzid and Gabes) 

та відмінності складу олії, яку отримували з листя та стебел. Хімічний аналіз 

показав наявність 34 сполук. Найважливішими були: 1,8-кінеол (5,6‒10,8 %), 

ментон (20,7‒28,8 %), терпінеол-4 (3,1‒4,9 %), ментол (19,4‒32,5 %), пулегон 

(7,8‒17,8 %) і піперитон (2,2‒3,3 %). Ці основні компоненти зустрічаються в 

різних кількостях залежно від органів (листя або стебла) та географічного 

походження рослини [205]. 

 Доведено вплив генетичних та екологічних факторів (опади, 

температура і конкуренція рослин) на компонентний склад ефірної олії M. 

longifolia L. залежно від території вирощування, що доводить наявність 

хемотипів цієї культури. [162, 248]. 

Хроматографічний аналіз ефірної олії чотирьох різновидів Mentha 

longifolia L. визначив 51 компонент. Кластерний аналіз на основі  14 

провідних компонентів, який проводили для визначення хемотаксономічних 

зв'язків між сортами, показав, що два клони. М. longifolia сорт Chlorodyctia 
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відрізнялися від інших. Це підтвердило, що такі фактори навколишнього 

середовища, як ґрунт, живлення та кліматичні умови, найбільше впливають 

на хімічний склад M. longifolia [171].  

 

1.5. Досвід розмноження в культурі in vitro 

Для ефіроолійних і лікарських рослин важливою є розробка 

біотехнологічних методів, що дозволять отримати оздоровлений від 

фітопатогенів генетично ідентичний матеріал та швидко розмножити його в 

культурі in vitro. Для більшості лікарських рослин на сьогодні такі 

біотехнології розроблені недостатньо. Відомі публікації, присвячені окремим 

питанням індукції каллусо- і морфогенезу, отримання вторинних метаболітів 

в ізольованих культурах, оптимізації етапів мікророзмноження in vitro [36, 

37, 64]. 

Традиційно м’ята розмножується відрізками кореневищ  та розсадою 

[242], але процес вегетативного розмноження довготривалий і трудомісткий. 

Антропогенне навантаження та зміни екологічних умов призводять до 

зникнення видів м’яти в природі, але вони є цінним генетичним ресурсом та 

зберігаються ex situ у ботанічних колекціях закритого ґрунту. У зв’язку з цим 

перспективним напрямом є створення дублюючих колекцій за допомогою 

методів культури in vitro.  

Відомо, що успіх введення в культуру тканин залежить від багатьох 

чинників: генотипу, стану материнської рослини та її віку, часу добору, 

розміру експлантату та складу поживного середовища [14, 15, 46, 47, 68, 79]. 

Вивчено вплив поліплоїдії на накопичення ефірної олії за міжвидових 

схрещувань та успадкування господарсько цінних ознак (врожайності, 

олійності, стійкості до іржі і зимостійкості) за міжвидових схрещувань за 

участю видів M. aquatica L., M. spicata L., M. longifolia L. (Huds.), M. piperita 

L., M. citrata Ehrh., M. canadensis L.[10]. 

Індійські вчені досліджували особливості мікророзмноження та 

біохімічні показники ефірної олії м’яти яблучної Mentha rotundifolia (L.) 
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[186]. Ними була розроблена технологія клонального мікророзмноження для 

Mentha rotundifolia, за якої експлантати вирощували на середовищі МС з 

різною концентрацією 6-БАП (1,0 або 2,0 мг/л) та НУК (0,1 або 0,2 мг/л). 

Показано, що низька концентрація БAP 1 мг/л та НУК 0,1 мг/л сприяла 

найбільшій довжині пагонів (27,0 мм), а найбільшу кількість пагонів (2,0 шт.) 

та довжину коренів (18,9 мм) спостерігали на середовищі без регуляторів 

росту. Адаптація до умов in vivo склала 100 % у суміші торфу та перліту 

(1:1). 

Також клональне мікророзмноження in vitro розроблено для Mentha 

arvensis L. на середовищі Mурасіге й Скуга, доповненим БАП. Найкращу 

проліферацію – 8,81 пагонів на експлантат спостерігали при додаванні БAП 

1,0 мг/л., на середовищі без ауксинів процес утворення коренів не 

ініціювався, для коренеутворення у живильне середовище MС додавали 1 

мг/л ІМК. Відносно біохімічних й цитологічних параметрів між 

материнськими і рослинами, отриманими в культурі in vitro, різниці не 

виявлено [226]. 

Дослідження експозиції 0,1 % хлориду ртуті (ІІ) на ефективність 

прорастання насіння м’яти перцевої при введенні в культуру показало, що 

експозиція у 10 хв. знижує ефективність прорастання, що пояснили 

токсичною дією хлориду ртуті, але зазначено, що на 10-ту добу довжина 

проростків достовірно не відрізнялась [98]. 

З літературних джерел відомо про розробку і навіть вдосконалення 

технології клонального мікророзмноження м'яти перцевої [38, 39, 43, 224].  

В публікаціях І. Бугара розроблено біотехнологічну схему клонального 

мікророзмноження вітчизняних сортів м'яти сортів Сімферопольська 200, 

Заграва, Українська перцева, Двохукісна і Прилуцька 6 на основі культури 

ізольованих меристем, листкових і стеблових експлантів in vitro на 

модифікованих живильних середовищах Мурасіге-Скуга, Шенка-

Хільдебрандта і Гамборга-Евелега, доповнених кінетином, БАП, ІОК і 2,4-Д. 

Показано, що краща здатність до морфогенезу і регенерації рослин м’яти 
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перцевої спостерігалася при введенні їх в культуру in vitro на протязі 

березня-червня (83,9‒100 %). При експлантації меристем на живильні 

середовища в липні-серпні та також з вересня по лютий кількість 

ініційованих меристем склала 40,0‒75,0 %, але ізольовані меристеми сортів 

Сімферопольська 200, Заграва і Українська перцева мали вищий 

морфогенетичний потенціал впродовж всього року. На модифікованому 

живильному середовищі Мурасіге-Скуга цикл вирощування культур складає 

75 діб, а на модифікованому живильному середовищі Гамборга-Евелега ‒ 40 

діб. Клональне мікророзмноження  на основі живцювання мікропагонів in 

vitro забезпечило коефіцієнт розмноження 1:4,6‒1:6,1, а на основі культури 

листкових і стеблових експлантів in vitro – 1:11‒1:31 [14]. 

Також Бугара І. О. показана можливість оздоровлення та клонального 

мікророзмноження м'яти перцевої (Mentha piperita L.) на основі культури 

ізольованих меристем in vitro з використанням модифікованого живильного 

середовища Мурасіге й Скуга, що містило ІОК 0,5 мг/л, кінетин 0,1 мг/л, 6-

БАП 1,0 мг/л і рибавірін 5 мг/л, протягом одного циклу вирощування, який 

складає 75 діб. Автор засвідчує, що його методика дозволяє отримувати та 

масово розмножувати вільні від вірусної інфекції рослини-регенеранти [15]. 

Дослідження М. piperita також проводять і за кордоном, але на сортах, 

які не поширені в Україні. Так індійські вчені P. Sujana та C.V. Naidu 

досліджували індукцію органогенного калусу з листків м’яти перцевої на 

середовищі МС, збагачених різними концентраціями та комбінаціями ІОК, 

НОК, БAП, кінетином і 2,4-Д і визначили склад оптимального поживного 

середовища для утворення пагонів та коренів. Максимальну кількість пагонів 

(5,55 ± 0,28) отримали на живильному середовищі MС з БАП (2,0 мг/л). Для 

ініціації коренів живильне середовище збагачували ІОК, ІМК та НОК у 

концентрації 0,5‒2,0 мг/л. Найактивніше коренеутворення відбувалося на 

середовищі MС доповненому ІМК (1,5 мг/л), максимальна кількість коренів 

склала 24,3 ± 0,31 шт, а успішно адаптованих рослин – 95% [259].  
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У статті J. Mehta з колегами [228] кращим середовищем для ініціації 

культури Mentha piperita L. визнано живильне середовище Мурасіге й Скуга, 

що містило регулятори росту БАП 2,0 мг/л, при додаванні до середовища 

НУК і ІУК спостерігали розвиток низьких пагонів, а при поєднанні двох 

регуляторів росту найкращі результати для мікророзмноження показали 

концентрації БАП 0,5 мг/л з кінетином 3,0 мг/л, при цьому середня кількість 

пагонів складала 3,42±0,39 і середня довжина пагонів 7,54±0,31 см. Повна чи 

половинна концентрація поживного середовища МС без регуляторів росту не 

призводила до утворення коренів, тобто авторами встановлено, що 

коренеутворення у м’яти перцевої ауксинозалежний процес. 

Аргентинські вчені засвідчують, що рослини Mentha piperita L. після 

мікроклонального розмноження і дії на них регуляторів росту вищі, мають 

більш розгалужену кореневу систему, в тричі більшу суху вагу кореня, 

більшу кількість листків, розгалуженіші міжвузля, що збільшує врожайність. 

При комбінації БАП та ІМК спостерігали на 50 % кращі ростові показники а 

також підкреслили, що використання саджанців після культури in vitro 

призвело до збільшення на 40 % виходу ефірної олії, а також до збільшення її 

основних компонентів (ментону, ментолу, пулегону і ментофурану). Вчені 

змогли підтвердити, що підвищення значень чотирьох основних компонентів 

ефірної олії було зумовлено зниженням концентрацій незначних сполук (α- і 

β-пінен, лімонен, α-терпінен, 1,8-цинеол, α-терпінеол та ін.), оскільки 

абсолютний відсоток основних компонентів був вище у рослин до яких 

застосовували регулятори росту цитокінінової природи. [250]. 

З публікації Fejеr з колегами [190] відомо, що додавання 0,5 мг/л 

цитокініну 6 – БAП у живильне середовище збільшувало кількість пагонів de 

novo у рослин M. piperita сорту ʹKristinka′, на відміну від кінетину та зеатіну у 

досліджуваних концентраціях (0,5‒1,0 мг/л). 

Тихоміровою Л. І. встановлено, що культивування рослин-регенерантів 

в культурі in vitro з додаванням БАП вище 10,0 мкМ викликає пригнічення 

розвитку провідної системи, крім того токсична дія гормона проявляється у 
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морфологічних змінах пагонів, частковому некрозі листків та повній загибелі 

рослини[136]. 

З літературних публікацій відома робота стосовно отримання 

каллусних тканин м’яти [9–12, 92, 244]. Ефективність калусогенезу та 

соматичного органогенезу Mentha longifolia L. досліджували на листкових, 

стеблових та вузлових експлантах на середовищі МС з регуляторами росту 

ІОК, НОК та БАП. Найбільша частота калусогенезу у м'яти відмічена на 

листкових експлантах, на живильному середовищі з БАП у концентрації 3 

мг/л без ауксинів, або з додаванням 0,5 мг/л ІОК, або НОК. Найбільша 

частота пагоноутворення відмічалася на середовищах, що містили 0,1 мг/л 

ауксина ІОК або НОК з 1 мг/л – 3 мг/л БАП [11, 244]. 

У M. longifolia відмічають низьку частоту корнеутворення (нижче 

25 %). Виявлено, що ефективність кореневого органогенезу вище на 

листкових експлантах, що культивувалися на живильному середовищі з 

додаванням 0,5 мг/л НОК, ніж з ІОК [100]. 

При дослідженні індукції калуса in vitro та непрямої регенерації рослин 

M. piperita з молодих листків та міжвузлів отримували органогений калус 

при експлантації листкового диску на середовищі MС з 1,5 мг/л НОК і 

0,2 мг/л БAП, з наступною регенерацією рослин на середовищі MС з 2,0 мг/л 

БAП та 0,5 мг/л НОК, при цьому частота регенерації складала 90% і 

відмічено максимальну кількість пагонів – 15,1±0,11 шт. Мікропагони 

вкорінювали на середовищі з 1,0 мг/л IМК при цьому корені ініціювали на 

11‒12 день, а максимальна кількість коренів склала 16,3±0,23 шт. Рослини 

вкорінювали у суміші вермікуліта, де вони показали приживання 95% в 

польових умовах [212]. 

Для індукції органогенезу в недиференційованих тканинах м’яти при 

мікророзмноженні та оздоровленні використовували живильне середовище 

Ліна й Стаби, що містила БАП 2 мг/л та до 0,1 мг/л 2,4-Д, ІОК [107].  

Ефект накопичення ефірної олії у калюсній тканині та живильному 

середовищі описано Кірєєвою [50], так на 14 день калюсна тканина містила 
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0,58 % олії та 2,26 % ментолу, а у живильному середовищі 0,45 % олії та 

7,59 % ментолу, що сумарно склало 1,03 % олії на 100 г абсолютно сухої 

тканини. На 60-ту добу ці показники збільшилися: кількість олії у калюсній 

тканині склала 1,06 % (із вмістом ментолу 8,20 %), у живильному середовищі 

– 0,82 % олії (із вмістом ментолу 12,83 %). Підкреслюється, що склад олії з 

калюса та живильного середовища суттєво не відрізняється. 

Досліджено мікророзмноження дев̓яти видів м̓яти (M. piperita, M. 

suaveolens, M. canadensis, M. longiflora, M. aquatica, M. arvensis, Mentha x 

gracilis, M. gracilis й M. spicata), що субкультивували на середовищі MС з 

додаванням НОК (0,05 мкМ) та 6-БАП (4,4 мкМ). Пагони вкорінювали на МС 

з ІМК, ІОК або НОК (0,25 – 5,0 мкМ). M. piperita, M. longiflora, M. arvensis, 

M. x gracilis и M. gracilis показали найбільший потенціал ризогенезу. ІМК в 

концентрації 5,0 мкМ забезпечило найкращі результати довжини коренів 

(11,1 см) та свіжої ваги (0,16 г). Приживлення рослин склало 100 % [197]. 

Не дивлячись на багаточисельні дослідження з біотехнології рослин р. 

Mentha, досягти стабільних результатів у багатьох сортів та селекційних 

зразків м’яти досить складно. На морфогенетичний потенціал експлантатів 

сильно впливає склад живильного середовища та концентрації регуляторів 

росту. Відомо про вплив регуляторів росту на концентрацію, врожайність та 

компоненти ефірної олії м'яти [180, 249]. Оптимізація складу живильного 

середовища сприяє росту й морфогенезу експлантатів, покращує клітинну 

проліферацію, органогенез, якість та вміст біологічно активних речовин в 

культурах клітин та органів. Саме тому ефективний протокол регенерації 

рослин є обов’язковим для масового мікророзмноження. 

 

1.6. Вплив регуляторів росту на кількісні та якісні показники 

мя̓тної ефірної олії  

Вміст ефірної олії та співвідношення її компонентів залежить від 

багатьох чинників, зокрема сортових особливостей, часу збирання врожаю 

[149, 200, 210], віку рослини [91, 215], стадії онтогенезу [51], використаних 
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агротехнологічних прийомів [35, 91, 227], кліматичних умов [148], 

інфікованості рослини патогенними організмами і вірусами [88] тощо.  

Виявлено, що різні джерела і дози органічних добрив впливають на 

виробництво біомаси рослин і ефірної олії. В хімічному складі ефірної олії 

спостерігали зміни в кількісному складі ментону, пулегону і ментілацетату, 

однак показники ментолу були стабільні [34, 154, 181]. Регулятори росту при 

застосуванні по зеленому листку впливають на врожайність та якісні 

характеристики олії м'яти перцевої, зокрема саліцилова кислота виявилася 

найкращою для збільшення кількості виходу олії, концентрації ментолу та 

ментілацетату в M. piperitа, 6-БАП – підвищує вихід ментону; ГК – збільшує 

вміст ментилацетату [35, 218]. 

Santoro з колегами [250], продемонстрував вплив регуляторів росту на 

рослини M. piperita in vitro. З метою максималізації росту і синтезу ефірної 

олії на мікророзмножених рослинах-регенерантах у живильне середовище 

додавали ІМК і 6-БАП окремо і в комбінації. Додавання лише 6-БАП у 

концентрації 0,6 мг/л призводила до найвищих значень довжини коренів, їх 

сухої маси, довжини пагонів та кількості вузлів, листків і галуження пагонів. 

Обробка лише ІМК або одночасно ІМК та 6-БАП по 0,6 мг/л призводила до 

збільшення маси пагонів на 50 %. Синтез вторинних метаболітів 

підвищувався лише за умови додавання 6-БАП, що призводило до 40 % 

збільшення загального виходу ефірної олії і основних компонентів ментону, 

ментолу, пулегону і ментофурану шляхом індукції біосинтезу вторинних 

метаболітів.  

Показано, що процес культивування в умовах in vitro сильно впливає на 

біохімічні шляхи синтезу компонентів ефірної олії м’яти перцевої. Кількість 

ментолу значно зменшується в усіх субкультурах у порівнянні з 

контрольними рослинами. Кількість ментофурану під час першого 

субкультивування значно збільшується, внаслідок стресу, який виникає 

внаслідок введення в культуру. Додавання у живильне середовище БАП та 

зеатіну призводило до збільшення вмісту пулегону, а 2,4-D та CoCl2 – до 
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збільшення у складі ефірної олії вмісту ментофурану. Кінетин розширює 

спектр компонентів ефірної олії, викликає підвищення синтезу пулегону та 

зменшення ментолу. Таким чином, рекомендують використовувати умови in 

vitro для отримання проміжних компонентів які, зазвичай рослини не містять, 

такі як 5-диметилгідрохінол та каріофілен [190]. 

Івановою K. з колегами [213] показано, що у рослин після культури in 

vitro, до яких застосовували цитокініни з пуринових та фенілсечовинних 

препаратів зменшується продукція ментолу та ментону, але відбувається 

збільшення кількісті пулегону та ментофурану, причому найбільший вміст 

пулегону спостерігається після застосування 6-БАП. 

Доведено, що ізольовані тканини м’яти зберігають здатність до 

біосинтезу вільних та зв’язаних монотерпенів, але кількість ефірної олії в них 

на 1–2 порядки менша за інтактні рослини. Поява модифікованих 

епідермальних структур аналогічних елементам секреторного апарату рослин 

залежить від способу культивування клітинних культур та складу 

живильного середовища. Підкреслюється, що склад ефірної олії залежить від 

генотипу вихідних рослин, штамових особливостей, віку штама, рівня 

морфологічного диференціювання культури та умов культивування in vitro. 

При оптимальному поєднанні цих факторів можливо наблизити 

співвідношення компонентів, що синтезують ізольовані клітини до 

показників ефірної олії цілих рослин, які частково секретуються клітинами в 

рідке живильне середовище. Крім того, регулятори росту сприяють 

підвищенню стійкості рослин до шкідників і хвороб, нестабільних погодних 

умов, мінімізують застосування пестицидів, збільшують врожайність 

лікарської сировини та поліпшують її якість [16]. 

 

1.7. Вплив наночастинок на морфогенетичні процеси в онтогенезі 

рослин 

За літературними джерелами відомо, що кремній входить до 

мінерального складу коронарних клітин кореневого чохлика та слизу, що 
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виділяється кореневими волосками, тому оптимізація кремнієвого живлення 

рослин призводить до збільшення біомаси коренів, їх об'єму, загальної і 

робочої адсорбуючої поверхні, покращує кореневе дихання [60], збільшує 

надземні органи рослин завдяки посиленню фосфорилювання цукрів та 

збільшує надходження енергії для метаболічних процесів і синтезу цукрів 

[48, 63]. Матиченковим В. досліджено вплив препарату Силиплант з високим 

вмістом кремнію (6‒7 %) у доступній для рослини формі, що активизує 

синтез ауксинів, необхідних для росту кореневої системи. Оптимізація 

кремнієвого живлення рослин сприяє збільшенню біомаси коренів, їх об҆єму, 

загальної та робочої адсорбуючої поверхні [77]. 

Встановлена наявність кремнію у рибосомах, мітохондріях, 

хлоропластах і мікросомах [19]. Крім того, кремній здатний стимулювати 

природні захисні реакції рослин, сприяє стійкості до хвороб, пов’язаних з 

дією пестицидів, важких металів, анаеробіозу та збудників деяких грибкових 

та бактеріальних хвороб [74]. 

Відомо про позитивний вплив застосування наночастинок біогенних 

металів на проростання насіння і розвиток рослин у відкритому ґрунті [71, 

135]. В.В. Демідчик у серії дослідів продемонстрував стимулюючий ефект 

наночастинок у концентрації 0,1‒2 мг/л, а збільшення концентрації 

пригнічувало ріст коренів та листя арабідопсису [29].  

Також у літературних роботах показано позитивний вплив 

наночастинок металів на калюсні тканини in vitro та накопичення їх 

калюсними тканинами, зокрема при культивуванні на живильному 

середовищі, що містило наночастинки селену ступінь концентрації його був 

вищим на живильному середовищі з концентрацією 1 мг/л [13, 56]. 

Відомо про стимулюючу дію наночастинок селену у концентрації 

10 мг/л у живильному середовищі на частоту калусоутворення в культурі in 

vitro листових експлантів м’яти перцевої [76]. 

Існує необхідність оптимізувати та пришвидшити процес клонування 

та коренеутворення, зменшити стрес рослини при адаптації її до умов in vivo. 
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Тому ми звернули увагу на можливість використання принципово нової 

препаративної форми мікроелементів у складі живильного середовища, а 

саме наночастинок біогенних металів, яка забезпечує високу біологічну 

активність біогенних металів та дозволяє стимулювати та прискорювати ріст 

і розвиток рослин.  

Узагальнення до 1 розділу. 

Аналіз даних літератури свідчить про те, що промислове 

культивування м’яти здійснюється давно, і культура потрепає від багатьох 

фітопатогенів, які при вегетативному розмножені передаються наступним 

поколінням та розповсюджуються по промисловим насадженням, тому 

отримання оздоровлених рослин зі стійкістю до шкідників та стабільною 

якістю ефірної олії є єдиним перспективним рішенням цієї проблеми для 

більшості країн світу. Існує потреба в швидкому отриманні та розмноженні 

сортів. Більшість сортів м̓яти перцевої – це природні гібриди, стерильність 

яких погіршує успіх традиційного вирощування. 

Проведений критичний огляд наукових першоджерел стосовно 

сучасного стану культивування м'яти.  В цьому аспекті особливу увагу 

привертає хімічний склад та перспектива використання м’яти та її 

метаболітів. Нажаль в Україні медична, фармацевтична, косметична та 

харчова промисловості не в повному обсязі забезпечені вітчизняною 

сировиною м’яти та продуктами її переробки і причина цьому – кризисний 

стан галузі лікарського рослинництва. З огляду на широке застосування 

рослин р. Mentha виникає необхідність у створенні стабільної вітчизняної 

сировинної бази для рентабельного виробництва препаратів медичного 

призначення, які у порівнянні з синтетичними лікарськими засобами, мають 

ряд переваг, а саме дешевшу сировину, низьку частоту побічних ефектів, 

більш м̓яку дію на організм та доступність. Це вимагає високоякісний 

садивний матеріал – рослин з комплексом господарсько-цінних ознак, 

розширення площі під цю культуру та розробку екологічно безпечних 

технологій її вирощування. Основними виробниками ефірної олії з м’яти є 
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США, Аргентина, Перу, Кітай, Індія, Японія. Саме тому, для України є 

актуальною розробка біотехнологічної схеми для українських сортів та 

перспективних сортозразків, що включає всі етапи клонального 

мікророзмноження з застосуванням хемотерапії in vitro. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Рослинний матеріал та методологія його добору 

Експериментальні дослідження проводили упродовж 2014–2017 рр. у 

Проблемній науково-дослідній лабораторії фітовірусології та біотехнології 

НУБіП України. Відбір матеріалу, дослідження росту, розвитку, 

біоекологічних особливостей рослин до і після застосування методів 

біотехнології проводили у Дослідній станції лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування НААН України. Схему досліджень 

представлено на рисунку 2.1 

 

Рис. 2.1. Схема дисертаційного дослідження. 

Матеріалом для досліджень слугували рослини м'яти довголистої сорт 

Посульська ліналоольна, модельні сорти рослин м'яти перцевої Лебедина 

пісня, Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама і Чортолиста, які 

занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в 
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Україні [32] та селекційні зразки рослин № М01-02, № М01-03, № М 01-04, 

М01-12, які проходять випробовування на завершальному етапі селекційного 

процесу ДСЛР ІАП НААН України з метою використання у фармацевтичній, 

харчовій та інших галузях промисловості. 

Сорт Лубенчанка зареєстрований у 1989 р., призначений для технічних 

та харчових цілей ˗ отримання ефірної олії і ментолу для хіміко-

фармацевтичної промисловості. Автори Л.П. Шелудько, А.Г. Шаповал, О.І. 

Українець. Виведений методом міжвидової гібридизації при вільному 

переопиленні у поєднанні з індивідуальним добором в насіннєвому 

поколінні. Рослини прямостоячі висотою 80–115 см, діаметром 70–85 см. 

Стебла зелені без опушення і антоціану, розміщення гілок супротивне. Число 

гілок першого порядку від 4 до 6. Листя велике довжиною 5–9 см, шириною 

2,5–5,0 см, складає до 50 % від надземної частини рослини, сорт 

середньостиглий, масове цвітіння рослин відбувається на 100–112 день після 

висадки кореневищ. Максимальна кількість ефірної олії у сухій сировині в 

фазу масового цвітіння 3,41%, в стеблах ‒ 0,18 %, загального ментолу в 

ефірній олії 81 %.  

Сорт Лебедина пісня виведений відбором у насіннєвому поколінні 

сортозразка Жовтнева. Автор Л. П. Шелудько. Для сорту характерне 

прямостояче стебло висотою 70–85 см, діаметром 60–65 см. Стебло 

розгалужене, зелене, без опушення і антоціану, розміщення гілок супротивне. 

Число гілок першого порядку від 4 до 6. Листя широкояйцеподібне, 

довжиною 3,0–4,5 см, шириною 1,7–2,7 см, світло-зелене, без антоціану, 

зубчасте, складає до 56 % від надземної частини рослини. Сорт 

середньостиглий, вегетаційний період складає 92–102 дні. Максимальна 

кількість ефірної олії у сухій сировині в фазу масового цвітіння 4,0 %, вміст 

вільного ментолу в ефірній олії 59,7 %. 

Сорт Лідія створений методом одноразового добору в генеративному 

поколінні міжвидового гібрида 6 (M. piperita L. x M. arvensis var. piperascens 

Holm). Автори Л.П.Шелудько, О.І. Українець. Рослини прямостоячі, висотою 
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70–80 см, діаметр куща 45–60 см. Стебла і листя світло-зелені, без антоціану і 

опушення. Листя середньої величини, широкояйцевидне, загострене, краї 

зубчасті, довжиною 3,0–3,5 см, шириною 2,0–3,0 см. Листя становить до 

49 % від надземної частини рослини. Сорт пізньостиглий, масове цвітіння 

рослин наступає на 92–112 день після висадки кореневищ. Вміст ефірної олії 

в стеблах 0,09 %, в сухій сировині (листя) – 3,54 %, з вмістом у ній 

загального ментолу – 59,1 % [156, 157]. 

Сорт Українська перцева лікарський, харчовий, зареєстрований у 1998 

році авторами Л.О. Бугаєнко, М.П. Шило, О.М., Сидоренко. Рослина має 

розлогий кущ, напівзігнутий, діаметр якого близько 100 см, висота 75–95 см. 

Стебло і листя темно-зеленого забарвлення, не опушені, схильні до 

полягання. Вміст ментолу в ефірній олії 43,0–53,8% [157]. 

Сорт Мама, як і сорт Лебедина пісня, виведений у 2001 році відбором у 

насіннєвому поколінні сортозразка Жовтнева. Автори Л.П.Шелудько, Н.С 

Білик, Н. М. Скрипник. Сорт створений для отримання аптечного листя і олії, 

які мають приємний перцевий запах. Рослини прямостоячі, висотою 70–

75 см, діаметр куща 50–70 см. Стебло зелене без опушення і антоціану. 

Листки широкояйцеподібні, довжиною 5,0–6,0 см, шириною 4,0–5,0 см. 

Облиствленість рослини становить 60 % від її ваги. Характерна ознака сорту 

– велика кількість суцвіть на рослині (15% від надземної маси рослини). 

Квітки фіолетового кольору, зібрані в кільця і утворюють розріджений колос. 

В одному колосі міститься від 11 до 19 кілець. Сорт середньостиглий, період 

цвітіння наступає на 93–101 день. Урожайність сухої сировини (листя) – 22 

ц/га. Вміст ефірної олії в сухій сировині (листя) – 3,72%, загального ментолу 

в ефірній олії – 76,7% [156, 157]. 

Сорт Чорнолиста виведений одноразовим відбором із генеративного 

покоління англійської м’яти перцевої. Автори Л.П. Шелудько, С.Г. Турсін, 

В.О Стіхін. Це прямостоячі рослини з антоціановим забарвленням, без 

опушення, гіллясті, невилягаючі, могутні, висотою 70–117 см, діаметр куща 

55–60 см. Листя велике, широко яйцевидне, загострене, зубчасте, темно-

https://agrarii-razom.com.ua/usage-class/likarskiy
https://agrarii-razom.com.ua/usage-class/harchoviy
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зелене, з  антоціановим забарвленням, без опушення, довжиною 4–6 см, 

шириною 3,0–3,5 см. Рослини добре облиствлені, листя складає до 50 % від 

надземної частини рослини, сорт пізньостиглий, в умовах Криму масове 

цвітіння рослин наступає на 102–133 день після висадки кореневищ восени, 

на поливних ділянках в цих умовах сорт дає два укоси і вирощується як 

дворічна культура. Кореневища потужні, виповнені, мають високу енергію 

прорастанія. Врожайность 20,5 ц/га. Максимальна кількість ефірної олії у 

сухій сировині в фазу масового цвітіння 1,28–1,37 %, загального ментолу в 

олії 62 %, при цьому в умовах Полтавської області вміст ефірної олії в 

сировині 2,01 %, в стеблах 0,09 %, а вільного ментолу в ефірній олії 44,0 %. 

Сорт Чорнолиста Державною комісією з сортовипробування визнаний 

державним стандартом м’яти перцевої на аптечний лист [156, 157]. 

Сорти м’яти перцевої Лебедина пісня, Лідія, Мама і Чорнолиста 

вирощуються на аптечне листя для лікувальних зборів і фіточаїв.  

Селекційний зразок M. piperita L. № М 01-12 отриманий в результаті 

внутрішньовидової гібридизації при вільному перезапиленні в поєднанні з 

індивідуальним добором в насіннєвому поколінні. Селекційний фертильний 

номер характеризувався приємним ароматом ефірної олії, підвищеною 

стійкістю до ураження іржею і кліщем, культивувався в 30-х роках минулого 

сторіччя в Дніпропетровській області та зберігся в даній місцевості, був 

знайдений та залучений до роботи в 2011 році, його використали в якості 

батьківської рослини. В якості материнської рослини використали сорт 

Чорнолиста. 

В результаті схрещування при вільному перезапиленні в поєднанні з 

індивідуальним добором в насіннєвому поколінні отримано насіннєве 

потомство, одна з рослин в подальшому була залучена в насичуюче 

схрещування з сортом Чорнолиста. Сорт Чорнолиста повторно 

використовували в якості материнської форми, а рослину з насіннєвого 

потомства, отриманого в попередньому схрещуванні, використали, як 

батьківську форму. 
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Селекційний зразок M. piperita L. № М 01-04 отриманий прямим 

триразовим добором в насіннєвому поколінні сорту Чорнолиста. Для цього у 

2005 році в насіннєвому розсаднику сорту Чорнолиста, який розміщувався 

ізольовано від інших сортів, з однієї рослини було зібрано 5 насінин, одна з 

них стала родопочатковою для даного зразка. Впродовж двох років новий 

зразок розмножували вегетативно, а в 2008 році з однієї з рослин зібрали 

насіння, одна з рослин отриманих з насіння також була використана для 

розмноження. В 2011 було проведено третє відбирання насіння, а в 2012 році 

одна з насінин стала родопочатковою для досліджуваного нами зразка М 01-

04. Критеріями добору були морфологічні ознаки, стійкість до абіотичних та 

біотичних чинників, органолептична оцінка. 

Селекційний зразок M. piperita L. № М 01-03 отриманий шляхом 

проведення внутрішньовидової гібридизації сортів Мультимента та сорту 

Прилуцька 14 у 2004 році. Запилення проводили на ізольованих ділянках при 

вільному перезапиленні батьківських форм. В якості материнської форми 

використовували сорт Мультимента у якого пиляки недорозвинуті та 

відсутній пилок. Сорт Прилуцька 14 при гібридизації використовувався в 

якості запилювача. В результаті проведеного схрещення отримали чотири 

насінини, при пророщуванні яких лише одна проросла. Отриманий сіянець 

характеризується високою стійкістю до уражень хворобами, стійкістю до 

абіотичних та біотичних чинників, має високу органолептичну оцінку, 

придатний до механізованого збирання сирого листя при вирощуванні 

(очісування ромашкозбиральним комбайном) . 

Селекційний зразок M. piperita L. № М 01-02 отриманий шляхом 

проведення одноразового відбору в генеративному поколінні міжвидового 

гібрида M. x piperita (сорт Краснодарська 2) L. x  M. аrvensis var. piperascens 

Holm). Схрещування проводилось в 2005 році. Запилення також проводили 

на ізольованих ділянках при вільному перезапиленні батьківських форм. В 

якості материнської форми використовували сорт Краснодарська 2. В 

результаті проведеного схрещення отримали 187 насінин. Один із сіянців, 
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який характеризувався пізньостиглістю та стійкістю до борошнистої роси і 

іржі на основі органолептичної оцінки був відібраний для подальшої 

селекційної роботи у 2006 році. Селекційний зразок № М 01-02 має такі цінні 

ознаки: стійкість до борошнистої роси та іржі, пізньостиглість (важливо для 

конвеєру сортів при збиранні), морозостійкість. М'ята довголиста (M. 

longifolia) належить до підродини Nepetoideae та має дуже широке 

географічне поширення серед всіх видів м̓ят, багаторічна трав̓яниста рослина 

висота якої 40–120 см, що має затхлий запах. Практично всі рослини є 

диплоїдними (2n=2x=24), але деякі тетраплоїдні (2n=4x=48). Вид M. longifolia 

має велику ступінь морфологічної та біохімічної різноманітності [254]. 

Відомо, що різні хіміотипи м’ят засновані на якісних відмінностях всередині 

таксону і є загальною рисою для більшості видів роду Mentha [214]. Сорт 

Посульська ліналоольна занесений до Державного реєстру сортів рослин 

України з 2008 року, автор сорту Л. П. Шелудько. У сорту м’яти довголистої 

Посульська ліналоольна в якості превалюючого компоненту ефірної олії 

виступає ліналоол, тож напрям її використання лікарська, фармацевтична й 

парфумерна промисловості. За морфо-біологічними ознаками рослини сорту 

характеризуються прямостоячими рослинами з вираженим центральним 

стеблом, висота їх 67‒70 см, діаметр 50‒70 см. Стебла і листя світло-зелені, 

без антоціану, злегка опушені, товщина стебла в основі до 10 мм. Розміщення 

гілок супротивне, кількість ярусів на центральному стеблі 15‒16. Листки 

середньої величини, ланцетні, зубчасті, загострені довжиною 8‒12 см, 

шириною 2,0‒4,0 см; верхні – сидячі, нижні – на коротких черешках, листя 

становить 52 % від надземної частини рослини Віночок квітки ліловий, 

неправильний, воронкоподібний, 4-лопатевий, середній діаметр квітки ‒ 3 

мм. Квітки зібрані в щільний колос, кількість суцвіть на одній рослині 

80‒110. Кореневища міцні, виповнені (довжина до 55см, діаметр до 3 мм), 

розгалужені, урожайність – 100 ц/га. Сорт середньостиглий. Масове цвітіння 

настає на 93-96 день після посадки кореневищ. Урожайність сухої сировини 

(листя) становить в середньому – 21,6 ц/га. Збір ефірної олії сорту 
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Посульська ліналоольна складає 63,5 кг/га, ліналоолу – 49,9 кг/га Вміст 

ефірної олії в сировині – 2,94 %, вміст ліналоолу в ефірній олії – 80%. Сорт 

придатний до механізованого збирання, зимостійкий [156]. 

Для отримання стерильної культури використовували не пошкоджені 

хворобами та шкідниками однорічні пагони рослин-донорів м'яти перцевої та 

м'яти довголистої, що впродовж експерименту культивувалися в умовах 

закритого ґрунту у корневій кімнаті лабораторії. Експлантати вводили в 

культуру in vitro з січня по травень, тобто в період, коли рослини 

найактивніше реалізують свій морфогенетичний потенціал [14, 15, 228]. Для 

введення в культуру використовували апікальні й латеральні меристеми по 

30−50 шт. кожного сорту або селекційного зразка рослин м’яти перцевої та 

м’яти довголистої. Повторюваність дослідів 3−15-кратна. 

 

2.2. Способи стерилізації рослинного матеріалу 

Для отримання стерильного матеріалу застосовували ступінчасту 

стерилізацію: сегменти м’яти промивали під проточною водою 20 хв., потім 

занурювали у розчин Tвін-20, що сприяло рівномірному розподіленню 

стерилізуючого розчину по поверхні експлантата. Подальшу стерилізацію 

проводили у ламінарному боксі (марка YLGH-19, Німеччина). Експлантати 

вміщували у 70% розчин етилового спирту (Укрзооветпромпостач, Україна), 

після чого витримували у 0,1 %-му розчині сулеми (HgCl2) та у 0,05% розчині 

нітрату срібла (AgNO3). Від залишків стерилізуючих агентів експлантати 

промивали стерильною дистильованою водою п’ять разів по 10 хв. 

Опробовано 16 варіантів стерилізації з різною експозицією етилового спирту, 

сулеми та нітрату срібла. Простерилізовані експлантати переносили в 

стерильну чашку Петрі з фільтрувальним папером. Стерильними 

інструментами фрагменти з одним вузлом розміром 4–5 мм пасажували у 

культуральний посуд на живильне середовище МС без регуляторів росту. 

Створення асептичних умов та стерилізацію лабораторного посуду, 

інструментів, матеріалів, живильних середовищ проводили за 
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загальноприйнятими у біотехнології методиками [46, 47, 68, 79]. Показник 

кислотності (рН) живильного середовища доводили до рівня 5,75–5,85, після 

чого стерилізували в автоклаві під тиском 0,11 МПа протягом 30 хв. 

Експлантати культивували за температури повітря 25 °С, відносної вологості 

повітря 65–70% та освітлення 2,5–3 тис. лк з фотоперіодом 16 годин.  

Ефективність стерилізації (%) визначали на 30 добу як відношення 

асептичних життєздатних експлантатів до загальної кількості введених у 

культуру in vitro.  

 

2.3. Живильні середовища для культивування, оздоровлення, 

клонального мікророзмноження та ризогенезу рослин р. Mentha 

Послідовність та строки проходження етапів морфогенезу в культурі 

ізольованих меристем in vitro для контрольного варіанту м’яти відзначали на 

безгормональному живильному середовищі MС на 30 добу.  

При другому пасажі у живильне середовище додавали віроцид 

Ribavirin (1-β-D-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3-карбоксамід, «Sigma-

Aldrich», США) у концентрації 10 і 20 мг/л, використовуючи фільтри Millex-

GV з диаметром пор 0,22 мкм з метою позбавлення рослин вірусної інфекції. 

Тривалість культивування на живильному середовищі з рібавіріном складала 

30 діб. Після чого для подальшої роботи по МКР у рослин-регенерантів м'яти 

перцевої зрізали апікальні частини пагонів розміром до 3 мм та пасажували 

на живильні середовища з регуляторами росту для мультиплікації. 

Розмноження рослин in vitro проводили шляхом культивування 

мікроживців на живильному середовищі за прописом Мурашіге й Скуга (МС) 

[234] з додаванням агар-агру 6,9–7,0 г/л, 3 % цукрози та регуляторів росту. 

Живильні середовища для ризогенезу містили половинну концентрацію 

макросолей і мікроелементів, 2 % цукрози та регулятори росту ауксинової 

природи. (табл.2.1).  

 

http://tabletki.ua/inn/Ribavirin/
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Таблиця 2.1 

Варіанти складу поживного середовища для введення, культивування 

експлантів та коренеутворення Mentha piperita L. 

Варіант 
Вміст регулятора росту, мг/л 

6-БАП Аденін Кінетин НОК ІОК ІМК ГК 

 

 

Живильні середовища для мікророзмноження 

МС1 0,5 – – – – – 0,5 

1а 0,5 0,1 – – – – 1,0 

1k 0,5 0,1 0,01 – 0,1 – 0,5 

MС2 0,75 0,1 – – 0,05 – 0,5 

2к 0,75 0,1 0,01 – 0,05 – 1,0 

2с 0,75 0,1 0,01 – 0,1 – 0,5 

MS 3 1,0 – 0,01 – 0,5 – 0,5 

MС4 1,25 – 0,01 – 0,1 – 0,5 

MС4n 2,0 – – 0,1 – – 0,5 

МС5 1,00 – 0,01 – 0,5 – 0,1 

А1 – 0,5 – – – – 0,1 

А2 – 1,0 – – – – 0,5 

А3 – 1,5 – – – – 1,0 

А4  – 2,0 – – – – 1,0 

К1 – – 0,5 – – – 0,1 

К2 – – 0,75 – – – 0,1 

К3  – – 1,0 – 0,05 – 0,1 

К4 – – 2,0 – 0,1 – 0,1 

 Живильні середовища для ризогенезу 

½ MС 6 – – – 0,5 – – – 

½ MС 7 – – – 1,0 – – – 

½ MС 20 – – – – 0,2 0,2 – 

½ MС 21 – – – – 0,5 – – 

½ MС 22 – – – – 1,0 – – 

½ MС 23 – – – – 2,0 – – 

½ MС 24 – – – – 0,5 0,5 – 

½ MС 25 – – – – – 1,0 – 

½ MС 32 – – – 0,5 – – 0,1 
 

Фіксування біометричних показників рослин-регенерантів (довжина 

мікропагону, кореневої системи, коефіцієнт розмноження, кількість пагонів, 

коренів та вузлів) проводили на 28−30-ту добу культивування. Коефіцієнт 

розмноження розраховували як кількість мікроживців (вузлів), що можна 

отримати за одне субкультивування. 
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Рослини-регенеранти вирощували в культуральному посуді об’ємом 

100 мл по 4−5 шт. Повторюваність досліду 3−5-ти кратна  (у кожному досліді 

використовували 50 шт. експлантатів). 

 

2.4. Культивування експлантатів на живильних середовищах з 

наночастинками біогенних металів 

Наночастинки міді, кобальту та кремнію надані для роботи Інститутом 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, їх отримували шляхом 

сумісного осадження з парової фази метала і галогеніда лужного металу 

(NaCl). На основі цих наночастинок отримували стабільні колоїдні розчини 

сумісно з двома і більше аміногрупами [118, 119, 270]. Середній діаметр 

частинок складав 2‒2,5 нм. 

Для вивчення впливу наночастинок кобальту і міді на морфогенетичні 

процеси в культурі in vitro рослин м'яти перцевої обрано три сорти м'яти 

перцевої  Мама, Лідія та Чорнолиста. Рослини-регенеранти живцювали на 

фрагменти з одним вузлом та поміщали на живильне середовище МС, що 

містило 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденін, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК, а 

також наночастинки міді або кобальту у концентраціях 0,4; 0,8; 1,2 та 

1,6 мг/л. Контролем слугувало живильне середовище аналогічного складу без 

наночастинок (МСк).  

Для дослідів з мятою довголистою використовували  модифіковане 

живильне середовище МС, з регуляторами росту 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л 

аденіну, ГК 0,5 мг/л з додаванням у дослідні живильні середовища 

наночастинок міді у концентрації 0,5 – 1,5 мг/л і кобальту 0,4 – 1,2 мг/л. 

Контрольний варіант живильного середовища не містив наночастинок. 

Для дослідження впливу наночастинок кремнію на процес ризогенезу 

рослини-регенеранти поміщали на живильне середовище з половинною 

концентрацією макросолей і мікроелементів, 2 % цукрози, в якості 

регуляторів росту застосовували по 0,5 мг/л ІОК і ІМК та наночастинки 
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кремнію у концентрації 5, 10 та 20 мг/л. У контрольний варіант живильного 

середовища наночастинки не додавали. 

  

2.5. Адаптація рослинного матеріалу до умов in vivo  

Адаптацію рослин-регенерантів до умов in vivo проводили на 

субстраті: торф : ґрунт універсальний : перліт : пісок у співвідношенні 

2:1:1:1, для цього використовували касети на 72‒77 комірок об’ємом 

50‒60 см3, які закривали напівпрозорою кришкою для підтримання рівня 

вологості повітря 90–95 %. Починаючи з першої доби контейнери відкривали 

й поступово збільшували час для адаптації. Рослини поливали за 

необхідності розчином, який готували за прописом Мурасіге й Скуга, 

розведеним 1:5 дистильованою водою. Через 12–14 діб після посадки у 

субстрат знімали укриття. На 30 добу визначали ефективність адаптації (%) 

та висаджували регенеранти у відкритий ґрунт. Почву готували та 

висаджували рослини за традиційною схемою, як при культивуванні м’яти 

розсадою [94]. 

 

2.6. Екологічні умови та особливості проведення агробіологічних 

досліджень  

З 2015 року щорічно проводились польові дослідження у полях 

селекційно-насінницької сівозміни ДСЛР ІАП НААН, яка розташована в селі 

Березоточа Лубенського району Полтавської області де вивчали вплив 

оздоровлення in vitro та МКР на кількісні показники та компонентний склад 

ефірної олії рослин р. Mentha. Ґрунт сівозміни – чорнозем малогумусний 

слабковилугуваний легкосуглинковий, характеризується невисоким вмістом 

гумусу – 1,61–2,43 %. Кислотність ґрунту становить рН(сольове)–4,7. За 

механічним складом вони легкі, що сприяє якісній обробці ґрунту. 

Вологоємність ґрунту невелика (38–43 %), після дощів швидко висихає, 

утворюючи ґрунтову кірку, тому як наслідок потребує спеціальної 

передпосівної підготовки та регулярних розпушувань міжрядь у період 
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вегетації. Ґрунт малоструктурний, має низьку ємність поглинання [105]. У 

таблиці 2.2 подано агрохімічні показники ґрунту з полів, на яких 

проводились дослідження. 

 

Таблиця 2.2  

Агрохімічна характеристика ґрунту полів № 8 і № 10 одинадцятипільної 

селекційно-насінницької сівозміни 

№ 

по

ля 

Вміст 

гумусу в 

орному 

шарі, % 

(за 

Тюріним) 

Сума 

ввібраних 

основ, 

мг/екв./ 100 

г ґрунту (за 

Каппеном) 

pH КСІ 

(потенц

іо-

метрич

ний) 

Вміст рухомих форм, мг/кг ґрунту 

Азоту, що 

легко 

гідролізуєть

ся 

Фосфору 

(за 

Чирікови

м) 

Калію 

(за 

Чиріков

им) 

8 2,20 9,11 4,7 56,0 105,0 105,0 

10 1,61 12,76 4,9 63,0 103,0 100,0 

 

 

Рівень забезпеченості ґрунту полів, на яких проводились дослідження, 

азотом – низький, а фосфором і калієм – середній. 

Клімат зони розташування станції – помірно-континентальний з 

теплим періодом, помірно холодною зимою з вираженими перехідними 

періодами сезонності. Період без морозів складає, в середньому 160–165 діб.   

Тривалість вегетаційного періоду – 180–200 діб. Середня багаторічна 

сума опадів складає 473,5 мм. Дві третини річної суми опадів випадає у 

вигляді дощів. За вегетаційний період, у середньому, випадає 289 мм, або 

61,7 % від загальної річної кількості опадів. В цілому, ґрунтово-кліматичні 

умови даного району сприятливі для культивування м’яти. 

Погодні умови 2016 року були досить сприятливими для проведення 

досліджень. Відносно м’яка зима мала короткочасні морозні періоди з 

температурою близько ‒25 ºС. Сніговий покрив не перевищував 26 см. Це 

сприяло успішній перезимівлі досліджуваних сортів та зразків м’яти. Весняні 
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місяці були багатими на опади. У квітні відзначено незвичайно високу 

температуру, що на 8,8 ºС перевищувала середні багаторічні показники. Це  

сприяло одночасному відростанню розсади м’яти. Травень відзначився 

недостатньою кількістю тепла, що викликало затримку росту і розвитку 

досліджуваних рослин. Розподіл опадів у червні та липні був нерівномірним, 

що призвело до поширення збудників хвороб. Підвищена середньодобова 

температура (понад 23 ºС) у липні та серпні та мінімальна кількість опадів у 

серпні-вересні викликали ґрунтову та повітряну посуху. Погодні умови 

першої половини осені з короткочасними перепадами температур та 

недостатньою кількістю опадів негативно позначились на розвитку рослин, і 

викликали більш раннє завершення вегетації досліджуваних сортів та 

сортозразків. 

Погодні умови 2017 року були досить типовими для зони лісостепу. 

Помірно м’яка зима мала короткочасні морозні періоди з температурою вище 

-20 ºС. Сніговий покрив не перевищував 35 см, що сприяло успішній 

перезимівлі рослин м’яти. Початок весни був досить теплим та помірно 

вологим, що зумовило досить раннє відновлення вегетації більшості об’єктів 

досліджень (друга декада березня). Весняні місяці характеризувались досить 

сухими та теплими кліматичними умовами. Кількість опадів впродовж 

весняних місяців та червня була значно нижчою за багаторічні показники.  

Раннє  відростання рослин на перехідних посівах та досить високі 

температури зумовили швидке проходження фаз вегетації. Травень 

відзначився періодичними заморозками (до –4 ºС), що зумовило 

уповільнений розвиток рослин м’яти на ділянках. Розподіл опадів у липні був 

нерівномірним, що сприяло поширенню збудників хвороб. Рекордно висока 

середньодобова температура (понад 30 ºС) у серпні та мінімальна кількість 

опадів зумовили ґрунтову та повітряну посуху. Погодні умови осені 

характеризувались помірною кількістю та температурним режимом 

наближеним до середньобагаторічної норми, що забезпечило сприятливі 
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умови для розвитку дворічних та багаторічних видів та їх підготовку до 

завершення вегетаії. 

Погодні умови 2018 року були найбільш оптимальними для 

проведення наших досліджень. Після завершення вегетаційного періоду, 

впродовж листопада-січня, стовпчик термометра майже не опускався нижче 

(–10 °C), розподіл опадів в цей період був рівномірним і знаходився на рівні 

середньо багаторічних показників. Переважна більшість опадів випадала у 

вигляді дощів. Досить сприятливими були і погодні умови весни. Помірно 

волога і помірно тепла весна сприяла відновленню вегетації м’яти перцевої. 

Закладку дослідів м’яти було проведено розсадою 4 травня. Часті дощі в 

червні та липні сприяли інтенсивному росту та розвитку рослин в дослідах. 

Осінній період характеризувався незначними, проте періодичними опадами, 

що дозволило рослинам повноцінно сформувати кореневища та завершити 

вегетаційний період. 

При постановці польових дослідів керувались загальноприйнятими 

методиками М. Я. Молоцького [89], В. О. Єщенка [41] та Л. П. Шелудько 

[157]. Було закладено одинадцять дослідів в яких випробовувались сорт м'яти 

довголистої Посульська ліналоольна і сорти м’яти перцевої: Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама, Чорнолиста, які занесені до 

Реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні [32] та чотири 

селекційних зразки № М 01-02, № М 01-03, № М 01-04, № М 01-12. 

Технологія вирощування кожного сорту відповідала рекомендаціям з його 

вирощування. Кожний з дослідів закладався розсадним способом в 

чотирьохразовій повторності. Контролем слугували варіанти закладені не 

оздоровленим садивним матеріалом сортів мяти. Розсада м’яти, яку 

використовували для закладки дослідів відповідала вимогам нормативного 

документу «Розсада м’яти» ТУ 10-04-13-48-88 [143]. Оцінку розсади 

проводили  в період її технічної придатності до висадки (друга декада 

травня). Відбір садивного матеріалу для аналізу проводили шляхом 

хаотичного накладання рамки. Одночасно проводили підрахунок густоти 
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стояння рослин на 1м2 та визначали вихід кондиційного садивного матеріалу 

з 1м2. Вивчення садивного матеріалу досліджуваних сортів м’яти селекції 

ДСЛР здійснювали за такими параметрами: довжина, діаметр, відстань між 

ростовими бруньками, розгалуженість, виповненість.  

Біомасу кореневищ визначали восени після завершення вегетаційного 

періоду методом пробних ділянок (1м2) по діагоналі ділянки, повторність – 

трьохразова. Викопування кореневищ проводили на тій частині ділянки, де 

збирання надземної маси не проводилось. В практиці насінництва, коли 

вирощується садивний матеріал не дозволяється збирання сировини, так як 

зрізання надземної частини негативно відображається на якості кореневищ 

через відтік поживних речовин при відростанні отави. Викопане кореневище 

відділяли від материнської рослини, промивали від ґрунту і зважували. 

Обліки проводили після завершення вегетації рослин (перша декада 

листопада). Після чого проводили перерахунок на одиницю площі і 

визначали біомасу кореневищ (т/га). Якість садивного матеріалу кореневищ 

визначалась у відповідності з нормами встановленими у галузевому стандарті 

«Кореневища м’яти. Сортові і посадкові якості» у відповідності до ТУУ 

0464248.051 [143, 144]. 

Сировину м’яти для отримання ефірної олії щорічно відбирали з 

дотриманням термінів визначених технологічним регламентом для 

досліджуваного виду [25]. Зокрема надземну частину досліджуваних сортів 

зрізували саме в фазу масового цвітіння, оскільки численні дослідження 

вказують на тенденцію до зростання вмісту ефірної олії саме у цей період 

[51, 90, 134]. На кожній з ділянок методом лінійного метра відбирали 

сировину з рослин після вегетативного розмноження та рослин до яких 

застосовували клональне мікророзмноження in vitro.  

 

2.7. Отримання та аналіз ефірної олії м'яти перцевої та м'яти 

довголистої 

Визначення вмісту ефірної олії 



77 

 

Ефірну олію отримували шляхом перегонки з водяною парою за 

методикою А.С. Гінзберга [207] з наступним перерахунком на суху масу. Для 

цього 50 г подрібненої сировини поміщали в колбу з широким горлечком 

ємністю 3000 мл, доливали близько 1500 мл води і закривали гумовою 

пробкою зі зворотним кульковим холодильником. У пробці знизу на металеві 

гачки підвішували градуйований приймач таким чином, щоб кінець 

холодильника перебував безпосередньо під воронкоподібним розширенням 

приймача на відстані близько 1‒2 мм. Приймач знаходився не менше ніж на 

50 мм від рівня води. Колбу з вмістом нагрівали до кипіння та підтримували 

кипіння протягом 1,5 год. Пари води і ефірної олії після конденсації в 

холодильнику у вигляді рідини стікали у приймач. Ефірна олія залишалася в 

градуйованому коліні приймача, а вода через менше коліно приймача 

витікала назад в колбу. Після охолодження приладу вимірювали обсяг 

відстояної в приймачі ефірної олії і визначали її вміст в об'ємно-масових 

відсотках по відношенню до повітряно-сухої маси лікарської сировини за 

формулою:  

X = (а • 100) / b 

де а – об’єм ефірної олії, відстояний в приймачі (мл); b – наважка 

сировини (г).  

Отриману ефірну олію зберігали у скляному посуді у холодильнику 

при температурі 4 °С.  

 

Хроматографічний аналіз ефірної олії 

Компонентний склад ефірно олії м'яти довголистої визначали у 2015 р. 

методом хромато-мас-спектрометрії на хроматографі Agilent Technology 6890 

з масспектрометричним детектором 5973 в Національному інституті 

винограду і вина «Магарач» Української академії аграрних наук за 

методикою [108]. Колонка HP-1 довжиною 30 м; внутрішній діаметр – 0,25 

мм. Температуру термостата – 50 – 250 0С зі швидкістю 40 С/хв. Температура 

інжектора – 250 0С. Газ носій – гелій, швидкість потоку 1 см3/хв. Для 
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ідентифікації компонентів використовували базу бібліотеки мас-

спектрометрів NIST05 і WILEY 2007 за загальною кількістю спектрів більш 

500000 за допомогою програми для ідентифікації AMDIS і NIST [261]. 

Аналіз компонентів ефірної олії м'яти перцевої проводили у 2016 році 

методом капілярної газової хроматографії на хроматографі Agilent 7890A з 

полуменево-іонізаційним детектором з автоматичним вводом проби. 

Колонка: DB-WAX (Agilent) 60м * 0,25 мм, нерухома фаза макрогол 20000 

(0,25 мкм). Газ-носій: гелій 1,5 мл/хв., поділ потоку 1:50. Для 

хроматографування 25 мкл ефірної олії розчиняли у 1,5 мл н-гексану, об'єм 

інжекції: 1 мкл. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Програма хроматографування 

 Час (хв) Температура (°С) 

Колонка 

 

 

Блок вводу проб 

Детектор  

0–15 

15–100 

100–105 

70 

70–240 

240 

250 

270 

 

Ідентифікація компонентів проводилася порівнянням хроматограм з 

типовою хроматограмою м’ятної олії, що відповідає вимогам монографії ЄФ 

«Peppermint oil» [188]. Розрахунок процентного співвідношення компонентів 

– методом внутрішньої нормалізації аналізували склад ефірної олії і 

результати порівнювали з відповідними інтактними рослинами. 

 

2.8. Гістохімічні та анатомічні дослідження пагонів рослин м'яти 

перцевої  

Цитохімічні та анатомічні дослідження пагонів здійснювали на 

нативних препаратах поперечних зрізів стебел, виконаних у середній частині 
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між 2 і 3 вузлами гострим лезом. Отримані зрізи не підлягають тривалому 

зберіганню, тому їх одразу фарбували, розглядали під мікроскопом та 

фотографували препарат для подальших вимірювань. Вивчали нативні 

препарати за допомогою мікроскопу Nikon Eclipse E-200 (Japan). Локалізацію 

у пагонах крохмалю, пероксидази та компонентів М-лігніну визначали 

стандартними гістохімічними методами [52, 99, 151]. Фотодокументацію 

даних здійснювали за допомогою програмного забезпечення Camera Control 

Pro 2 Nikon Corporation (Japan). Аналіз метричних показників анатомічної 

будови пагонів м’яти перцевої проводили з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення Image-Pro Premier 9.0 (Media Cybernetics, (США). 

 

2.9. Статистична обробка результатів досліджень 

Для статистичного опрацювання отриманих даних використовували 

пакет програм MS Excel, програму Statistica 10.0. У таблицях наведені 

середні арифметичні значення та їх основні похибки. Результати досліджень 

представлені у вигляді m±s, де m – середнє арифметичне результатів, 

одержаних із декількох повторень; s – стандартна похибка.  

Для Biplot аналізу використовували пакет прикладних програм, які 

побудовано на R-програмуванні (http://www.r-project.org). Застосовували 

однофакторний дисперсійний аналіз, відмінності між середніми значеннями 

обчислювали методом ANOVA. 
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РОЗДІЛ 3 

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТИВУВАННЯ В УМОВАХ IN 

VITRO СОРТІВ ТА СОРТОЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ 

 

3.1. Особливості введення в умови in vitro рослинного матеріалу р. 

Mentha 

Для введення в культуру м’яти перцевої та м’яти довголистої 

опробовано 16 варіантів стерилізації з різною експозицією етилового спирту, 

сулеми та нітрату срібла. Ефективність стерилізації (%) представлена у табл. 

3.1. 

Таблиця 3.1 

Схеми стерилізації рослинних експлантатів м’яти перцевої при введенні в 

культуру in vitro 
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I  

30 

 

2 3 44 67 ‒ 67 

II 3 4 21 76 3 76 

III 4 5 6 91 3 91 

IV 5 6 2 52 46 52 

V  

40 

 

2 3 38 62 ‒ 61 

VI 3 4 21 78 1 88 

VII 4 5 7 91 3 90 

VIII 5 6 ‒ 49 51 49 

IX 

50 

2 3 29 71 ‒ 71 

X 3 4 15 84 1 84 

XI* 4 5 2 94 4 94 

XII 5 6 ‒ 42 58 42 

XIII 

60 

2 3 21 78 1 78 

XIV 3 4 2 88 10 88 

XV* 4 5 ‒ 96 4 96 

XVI 5 6 ‒ 39 61 39 
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Найбільший відсоток життєздатних стерильних експлантатів м’яти 

перцевої 96 % отримано при застосуванні ступінчастої стерилізації (XV*), 

яка складалася з таких етапів: сегменти м'яти  розміром близько 1,5 см з 

одним вузлом промивали під проточною водою 20 хв., потім занурювали у 

розчин Tвін-20 на 10 хв., який сприяє рівномірному розподілу 

стерилізуючого розчину по поверхні експлантата, далі поміщали у 70 % 

розчин етилового спирту на 1 хв., після чого 4 хв. витримували у 0,1 %-й 

розчин сулеми (HgCl2) та 5 хв у 0,05 % розчині нітрату срібла (AgNO3).  

 До м’яти довголистої також застосовували ступінчасту стерилізацію, 

яка вирізнялася експозицією 0,1 % розчину сулеми  ‒ 3 хв. та 0,05 % розчину 

нітрату срібла – 4 хв. завдяки чому отримали 88 % життєздатних 

експлантатів. 

 

3.2 Противірусна терапія м’яти перцевої в культурі in vitro 

Рослини м’яти перцевої сортів Лебедина пісня, Лідія, Лубенчанка, 

Українська перцева, Мама і Чорнолиста на живильному середовищі МС з 

10 мг/л рибавірину продемонстрували специфічність реакції кожного сорту 

на віроцид (табл.3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Вплив рибавірину (10 мг/л) на експланти сортів м’яти перцевої (30-та доба)  

 

Назва сорту м'яти 

перцевої 

Середня кількість 

життєздатних експлантів 

Життєздатні 

експлантати, % 

Лебедина пісня 23,7±2,5 78,9 

Лубенчанка 16,7±2,1 55,6 

Лідія 23,0±1,0 76,7 

Українська перцева 11,3±1,2 37,8 

Мама 22,3±1,5 74,4 

Чорнолиста 9,3±1,2 31,1 
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Найбільш чутливими до дії рибавірину у живильному середовищі 

виявилися сорти, що були створені понад 30 років тому – Українська 

перцева, Чорнолиста та Лубенчанка, зокрема кількість життєздатних 

експлантів останього свідчить, що обрана концентрація рибавірину для цього 

сорту є напівлетальною (ЛД50) (рис 3.1 А). Натомість у сортів м’яти 

перцевої, що більш молоді у селекційному плані – Лебедина пісня, Лідія і 

Мама втрати експлантатів складали від 21,1 до 25,6 %. Крім того, всі 

рослини-регенеранти протягом противірусної терапії мали низькі темпи 

росту та змінену форму листової пластинки відносно контролю без дії 

антивірусної речовини, що свідчить про фітотоксичний ефект, який 

підтвержено рядом дослідників на різних культурах при хемотерапії 

рибавірином [4, 5, 78, 93, 145], але на наступному пасажі без віроциду 

рослини м’яти перцевої відновлювали свої морфологічні ознаки. При 

концентрації рибавірину 20 мг/л розвиток експлантів жодного сорту не 

відбувався (рис 3.1 Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Рослини м’яти перцевої на 30 добу: А – на живильному середовищі з 

рибавірином 10 мг/л; Б – на живильному середовищі з рибавірином 20 мг/л 

 

Після культивування рослин м'яти перцевої на живильному середовищі 

з рибавірином Міщенко Л.Т. з колегами проведено тестування рослин сортів 

Мама, Лідія та селекційного зразка М 01-12 на вірусоносійство методами 

трансмісійної електронної мікроскопії та біологічного тестування на 
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рослинах індікаторах Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor Coste 

et Reyen., Vicia faba L., Datura metel в ході якого нами отримано негативний 

результат на наявність в них вірусів, характерних для культури м̓яти 

перцевої. Крім того, анализ стійкості рослин до фітопатогенів показав, що 

сорт Лідія володіє комплексною стійкістю до хвороб (борошниста роса, іржа, 

антракоз) та вірусів [86].  

Згідно з отриманими даними концентрацію рибавірину 10 мг/л у 

живильному середовищі можна вважати терапевтичною дозою для 

досліджуваних нами сортів м’яти перцевої Лебедина пісня, Лідія, 

Лубенчанка, Українська перцева, Мама і Чорнолиста. 

 

3.3  Вивчення складу живильного середовища на морфологічні 

процеси м’яти перцевої та м’яти довголистої в культурі in vitro 

Стерильні рослини‒регенеранти введені в культуру in vitro на без 

гормональне середовище на 30 добу культивування живцювали на вузли та 

пасажували на модифіковані живильні середовища МС з регуляторами росту: 

6‒БАП, кінетин, аденін, ІОК, ІМК, НОК та ГК (табл. 2.1). 

Перші ознаки росту основного пагона у рослин м’яти перцевої та м’яти 

довголистої у вигляді розгортання першої пари листків виявлено на 5–7 добу 

культивування. Найінтенсивніше морфогенетичні процеси ініціювали на 

живильному середовищі з регуляторами росту де концентрація 6-БАП  

складала 0,75 мг/л, аденіну 0,1 мг/л, кінетину 0,01 мг/л, ІОК – 0,05 та ГК – 0,5 

– 1,0 мг/л. Максимальна висота 1,2 см основного пагона на 7 добу характерна 

для cорту м’яти Чорнолиста та сортозразку М 01-12. Найповільніший ріст 

спостерігали у сортів Лубенчанка і Мама середній розмір основного пагона 

дорівнював 0,9 см, у сортів Лебедина пісня, Лідія, Українська перцева та 

сортозразок М 01-03 – 1,0 см, у сортозразків М01-02 та М 01-04 – 1,1 см 

(табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Інтенсивність проростання експлантатів сортів м’яти перцевої  

на живильному середовищі МС 2 

Сорт/селекційний 

зразок  

м’яти перцевої 

 

Середній розмір основного 

пагона на 7, 14, 28 добу 

проростання, см 

Кількість 

інфікован

их 

експланта

тів, шт. 

Ефективні

сть 

стериліза

ції, % 

7 14 28 

Лебедина пісня 1,0±0,10 2,3±0,19 4,9±0,39 3 94 

Лубенчанка 0,9±0,11 1,7±0,20 3,7±0,46 5 90 

Лідія 1,0±0,12 1,8±0,24 3,8±0,47 4 92 

Українська перцева 1,0±0,13 2,5±0,20 5,4±0,48 – 100 

Мама 0,9±0,10 2,3±0,14 4,5±0,38 2 96 

Чорнолиста 1,2±0,08 2,4±0,17 4,7±0,37 5 90 

зразок М01-02 1,1±0,14 2,3±0,19 3,9±0,27 2 96 

зразок М01-03 1,0±0,13 2,2±0,18 4,1±0,32 1 98 

зразок М01-04 1,1±0,16 2,5±0,31 3,6±0,30 3 94 

зразок М01-12 1,2±0,13 2,8±0,37 4,6±0,45 ‒ 100 

 

На 14-ту добу розмір основного пагона знаходився у межах 1,7 – 2,8 см. 

Мінімальний розмір спостерігали у рослин сорту Лубенчанка, а 

максимальний – у сортозразка М01-12. В цей час відбувався розвиток 

додаткових мікропагонів, розмір яких становив 0,3–0,9 см, а на 28 добу 

середня довжина пагонів коливалася в межах 3,6–5,4 см та від 3 до 8 

мікропагонів (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Біометричні показники рослин м’яти перцевої на живильному середовищі 

MС 2 (28 доба) 

Сорт /селекційний 

зразок м’яти 

перцевої 

Довжина 

пагона, 

см 

Кількість 

міжвузлів, 

шт. 

Кількість 

пагонів, шт. 

Коефіцієнт 

розмноження 

1 2 3 4 5 

Лебедина пісня 4,9±0,39 13,82±1,96 5,83±0,78 1:14 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 

Лубенчанка 3,7±0,46 8,89±1,14 4,84±0,78 1:9 

Лідія 3,8±0,47 9,13 ±1,45 4,89±0,87 1:9 

Українська перцева 5,4±0,48 14,91±1,57 5,91±0,95  1:15 

Мама 4,5±0,38 11,23±1,35 4,94±0,89  1:11 

Чорнолиста 4,7±0,37 11,36±1,27 5,17±0,70  1:11 

зразок М01-02 3,9±0,27 7,60±1,01 4,30±0,64 1:9 

зразок М01-03 4,1±0,32 7,21±1,08 4,72±0,90 1:9 

зразок № М01-04 3,6±0,30 6,47±0,75 4,79±0,69 1:8 

зразок М01-12 4,6±0,45 8,38±1,03 5,6±0,77  1:10 

 

За умов культивування апікальних меристем м’яти перцевої 

найінтенсивнішу ініціацію та ростові процеси спостерігали на 

модифікованому середовищі MС 2 з 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденіном, 0,05 

мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК (рис.3.2).  

 

Рис. 3.2. Рослини м’яти перцевої сорт Лебедина пісня на 10-ту (А) та  

28-му (Б) добу культивування на живильному середовищі МС 2 

 

В процесі культивування експлантатів м’яти перцевої на 

модифікованих живильних середовищах спостерігали різну морфогенетичну 
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активність рослин. Так, на середовищах МС1 (0,5 мг/л 6-БАП та 0,5 мг/л ГК), 

МС1а (0,5 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденіну і 0,5 мг/л ГК) та МС1к (0,5 мг/л 6-

БАП, 0,1 мг/л аденіну, 0,01 мг/л кінетину, 0,1 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК) 

коефіцієнт розмноження на 28-му добу культивування не перевищував 1:6.  

Сорт Лебедина пісня також інтенсивно розмножувався на середовищі 

МС 5 з концентрацією 1,0 мг/л 6 – БАП , 0,01 мг/л – кінетину, 0,5 мг/л ІОК та 

0,1 мг/л ГК, але збільшення концентрації 6-БАП за одночасної присутності 

кінетину призвело до формування низькорослих пагонів, частка з яких були 

вітріфіковані, що не призвело до збільшення КР тому вважаємо не доцільним 

використання цього середовища (рис. 3.3 А). 

 

Рис. 3.3. Рослини м’яти перцевої сорт Лебедина пісня на живильних 

середовищах МС 5 (А), МС 4 (Б) на четвертому тижні культивування 

 

На середовищі МС 4 з фітогормонами – 1,25 мг/л 6-БАП, 0,01 мг/л 

кінетину, 0,1 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК пагони рослин м’яти перцевої тонкі та 

вітрифікувалися (рис. 3.3 Б).  

На живильних середовищах, що в якості регулятора росту містили 

аденін у концентрації 0,5–2,0 мг/л та ГК від 0,1–1,0 мг/л не утворювалось 

додаткових мікропагонів, а спостерігався інтенсивний ріст основного пагону 

та подовження міжвузлів, висота рослин складала 7 – 9 см і мали всього 4 – 5 

вузлів. На живильних середовищах, що містили тільки кінетин у 

концентраціях 0,5 – 2,0 мг/л, або додавання додатково ІОК 0,05 – 0,1 мг/л та 
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ГК 0,1 мг/л не призводило до розвитку великої кількості додаткових пагонів, 

їх кількість була 2‒3, а висота рослин до 3,0 см на 21 добу. Тому ці 

середовища не є перспективними в роботі з M. piperita для етапу 

мультиплікації.  

Для тривалого культивування сортів та сортозразків використали 

середовище МС з половинною концентрацією макро- та мікросолей та 

регуляторами росту БАП – 0,75 мг/л, аденіном – 0,1 мг/л, ГК – 0,5 мг/л. 

КР на 28-му добу на середовищі МС 2 в рослин м’яти перцевої 

становив: у сортозразка М 01-04 – 1:8, Лубенчанка, Лідія, сортозразків М01-

02 та М 01-03 – 1:9, сортозразка М 01-12 – 1:10, Мама та Чорнолиста – 1:11, 

Лебедина пісня – 1:14, Українська перцева – 1:15. 

Живильне середовище MС 2 з регуляторами росту 0,75 мг/л 6-БАП, 

0,1 мг/л аденіну, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК найбільше відповідало для 

субкультивування рослин м’яти перцевої, тому подальшу роботу з 

живцювання мікропагонів проводили саме на ньому. 

При культивуванні м’яти довголистої на усіх варіантах дослідних 

живильних середовищ з регуляторами росту морфогенез не порушений, 

отримані рослини-регенеранти різнилися за біометричними показниками та 

коефіцієнтом розмноження (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Біометричні показники рослин м’яти довголистої (30 доба) 

Варіант 

живильного 

середовища 

Довжина 

пагона, см 

Кількість 

міжвузлів, 

шт. 

Кількість 

пагонів, 

шт. 

Коефіцієнт 

розмноження 

1 2 3 4 5 

МС 1 2,93±0,35 8,40±1,10 3,84±0,54 1:8 

МС 1с 2,98±0,36 9,08±1,16 3,76±0,59 1:9 

MС 2  4,45±0,48 13,04±1,61 5,44±0,70 1:13 

MС 2с  4,74±0,38 17,60±1,72 5,80±0,85 1:18 
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Продовження таблиці 3.5 

1  2 3 4 5 

MС 2  4,45±0,48 13,04±1,61 5,44±0,70 1:13 

MС 3 2,45±0,41 8,60±1,10 4,52±0,81 1:9 

MС 3с 2,65±0,42 9,40±1,26 3,96±0,66 1:10 
 

Найбільший КР 1:18 м’ята довголиста показала на живильному 

середовищі МС 2с наступного складу: 6-БАП 0,75 мг/л, кінетин 0,01 мг/л, 

аденін 0,1 мг/л, ІОК 0,1 мг/л та ГК 0,5 мг/л. 

 

3.4  Вплив наночастинок міді та кобальту на процес мікророзмноження 

м’яти пецевої та м’яти довголистої. 

Початок морфогенезу в культурі ізольованих меристем м’яти перцевої  

у вигляді розгортання першої пари листків спостерігали на 4–5 добу 

культивування, до того ж на живильних середовищах, що містили 

наночастинки одночасно ініціювали ріст від двох до чотирьох додаткових 

мікропагонів. Треба відмітити, що рослини усіх сортів м’яти перцевої на 

живильних середовищах з додавання кобальту і міді мали кращі ростові 

характеристики ніж на контрольному середовищі. Аналізували біометричні 

показники: довжину пагона (мм), кількість пагонів і кількість вузлів на 14 та 

28 добу культивування.  

На 14-ту добу у рослин сорту м’яти перцевої Мама на середовищі з 

наночастинками кобальту у концентрації 0,4 мг/л зафіксовано більше вузлів 

на 49 % (р<0,05), а на живильному середовищі, що містило наночастинки 

міді у концентрації 1,2 мг/л збільшилась довжина пагона на 33 % (р<0,05) і 

кількість вузлів на 53 % (р<0,05) у порівнянні з контролем (табл.3.6).  

У рослин сорту Лідія додавання у живильне середовище наночастинок 

кобальту у концентрації 0,4 мг/л призвело до збільшення середньої довжини 

пагона (р<0,05), а присутність у живильному середовищі наночастинок міді у 

концентрації 0,8 мг/л достовірно збільшило цей показник на 49 %. 
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Збільшення на 54 % концентрації наночастинок міді у середовищі до 1,2 мг/л 

сприяло збільшенню середньої довжини пагона на 53 % (р<0,05) і кількості 

вузлів на 76 % (р<0,05).  

Таблиця 3.6 

Вплив живильного середовища з Со на розвиток рослин сортів м’яти 

перцевої на 14 добу культивування 

Ж
и

в
и

л
ьн

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 

н
ан

о
ч
ас

ти
н

о
к
, 
м

г/
л
 Довжина пагону, 

мм 

Кількість пагонів, 

шт 

Кількість вузлів, 

шт 

М
ам

а 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

М
ам

а 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

М
ам

а 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

Конт 

роль 
- 

24,5±

1,5 

20,6±

3,9 

23,9±

1,5 

2,4±

0,60 

2,5±

0,51 

2,6±

0,49 

4,1±

0,76 

3,2±

0,91 

3,8±

0,70 

Со 

0,4 28,9±

2,9 

31,8±

3,9* 

27,7±

2,7 

3,8±

0,55 

2,9±

0,51 

3,4±

0,68 

6,1± 

0,76* 

4,8±

0,71 

4,1±

0,55 

0,8 29,9±

2,2 

29,6±

3,7 

27,9±

2,2 

3,0±

0,56 

2,7±

0,58 

3,3±

0,58 

5,1±

0,71 

4,3±

0,76 

4,7±

0,65 

1,2 29,2±

3,7 

29,2±

3,9 

26,1±

1,8 

2,7±

0,53 

2,6±

0,62 

3,1±

0,55 

4,3±

0,53 

4,1±

0,66 

4,4±

0,61 

1,6 28,7±

3,2 

26,1±

2,7 

25,9±

1,9 

2,5±

0,57 

2,6±

0,50 

3,0±

0,67 

4,4±

0,72 

4,2±

0,50 

4,4±

0,56 

Cu 

0,4 27,9±

2,8 

30,2±

4,8 

27,1±

2,4 

2,9±

0,73 

2,7±

0,47 

3,2±

0,46 

4,5±

0,82 

4,7±

0,92 

4,9±

0,91 

0,8 31,8±

3,4 

30,7±

3,2* 

29,3±

2,2* 

3,3±

0,70 

2,9±

0,66 

3,5±

0,57 

5,7±

0,64 

4,9±

0,94 

6,0±

0,85 

1,2 32,7±

3,8* 

31,7±

3,8* 

26,9±

2,4 

2,6±

0,57 

3,2±

0,70 

4,0±

0,67 

6,3±

0,74* 

5,6±

0,77* 

6,3±

0,92* 

1,6 29,7±

3,9 

28,4±

3,1 

25,2±

1,9 

2,6±

0,56 

2,8±

0,46 

2,9±

0,37 

4,6±

0,61 

4,5±

0,78 

4,3±

0,69 

Примітка: * – зазначено статистично достовірні відмінності між експериментом і 

контролем (р<0,05).  
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Рослини м’яти перцевої сорту Чорнолиста показали достовірне 

збільшення середньої довжини пагона на 23 % (р<0,05) при додаванні у 

середовище наночастинок  міді у концентрації 0,8 мг/л, а концентрація 1,2 

мг/л сприяла підвищенню кількості вузлів на 64 % (р<0,05) у порівнянні з 

рослинами на контрольному середовищі (рис.3.4). 

 

Рис. 3.4. Рослини м’яти перцевої сорт Лідія на живильному середовищі з 

наночастинками кобальту (А) і міді (Б) на 28-му добу культивування 

 

На 28-му добу культивування рослин-регенерантів на живильних 

середовищах з наночастинками спостерігали достовірне збільшення кількості 

пагонів та вузлів на живильних середовищах з додаванням наночастинок міді 

у порівнянні з рослинами на контрольному середовищі (табл. 3.7).  

Середня довжина пагонів збільшилася на живильному середовищіх з 

додаванням міді у концентрації 1,2 мг/л лише у рослин сорту м’яти перцевої 

Мама на 27 % (р<0,05). На живильному середовищі з наночастинками міді у 

концентрації 0,8 мг/л у рослин сорту м’яти перцевої Мама збільшилася 

кількість пагонів на 50 % (р<0,05), Чорнолиста – 43 % (р<0,05). Кількість 

вузлів на цьому ж середовищі достовірно збільшилася у рослин сорту Мама 

на 29 %, Чорнолиста – 31 % (р<0,05). Концентрація наночастинок міді 

1,2 мг/л у сорту Лідія збільшила кількість пагонів на 43 % й вузлів на 24 % 

(р<0,05). 
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Таблиця 3.7 

Вплив наночастинок на розвиток рослин м’яти перцевої (28 доба) 

культивування 

Ж
и

в
и

л
ьн

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 

н
ан

о
ч
ас

ти
н

о
к
, 
м

г/
л
 

Довжина пагону, мм Кількість пагонів, 

шт. 

Кількість вузлів, 

шт. 

М
ам

а 
 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

М
ам

а 
 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

М
ам

а 
 

Л
ід

ія
 

Ч
о

р
н

о
л
и

ст
а 

Конт

-роль 

- 41,1± 

2,6 

38,2±

4,7 

46,1± 

3,9 

4,9± 

0,8 

4,8± 

0,8 

5,0± 

0,7 

11,1±

1,0 

9,1± 

1,1 

11,3±

1,4 

Со 

0,4 44,9±

5,4 

40,1±

4,5 

48,0±

3,2 

6,2± 

1,0 

6,4± 

1,0 

5,9± 

0,8 

13,4±

1,0 

11,3±

1,4 

12,8±

1,2 

0,8 45,8±

4,4 

39,2±

4,9 

48,2±

3,6 

6,0± 

1,1 

6,1± 

0,8 

5,7± 

0,8 

12,5±

1,3 

11,3±

1,1 

12,8±

1,4 

1,2 45,4±

4,8 

37,6±

4,1 

47,2±

3,8 

5,5± 

1,1 

6,0± 

0,7 

5,7± 

0,7 

11,6±

1,0 

11,0±

0,9 

12,2±

1,0 

1,6 44,8±

5,2 

37,6±

3,2 

47,3±

3,1 

5,4± 

1,4 

5,8± 

0,7 

5,4± 

0,6 

11,5±

1,1 

10,8±

1,0 

12,3±

1,0 

Сu 

0,4 44,3±

3,1 

38,9±

4,8 

48,5±

2,5 

5,9± 

0,8 

6,6± 

0,8 

6,2± 

0,7 

13,1±

1,0 

10,5±

0,9 

13,8±

1,1 

0,8 48,2±

3,9 

40,3±

4,8 

49,3±

2,7 

7,3± 

0,9* 

6,8± 

1,0 

7,2± 

0,9* 

14,3±

1,2* 

11,1±

1,0 

14,9±

1,0* 

1,2 52,4±

4,5* 

43,0±

3,4 

47,7±

2,6 

5,6± 

0,7 

7,1± 

0,9* 

6,0± 

0,9 

12,5±

1,1 

13,0±

1,4* 

14,0±

1,0 

1,6 48,3±

4,9 

40,9±

4,9 

47,6±

2,9 

5,1± 

0,8 

6,7± 

0,9 

5,7± 

0,8 

11,7±

1,2 

11,2±

1,2 

12,6±

1,2 

Примітка: * – зазначено статистично достовірні відмінності між експериментом і 

контролем (р<0,05).  

 

Треба зазначити, що додавання до живильного середовища біометалів у 

наноформі найефективніше використовувалося рослинами м’яти перцевої у 

перші два тижні, що можна пояснити біодоступністю наночастинок та 

легшим та швидким їх використанням рослинами для ростових процесів в 



92 

 

онтогенезі, саме тому спочатку спостерігалося стійке збільшення довжини 

пагонів і кількості вузлів, а надалі збільшувалася кількість пагонів і вузлів у 

рослин-регенерантів, що дало змогу отримати більший КР, що на 28-му добу 

у рослин м’яти перцевої сорту Мама склав 1:14 (контроль 1:11), Лідія – 1:13 

(контроль 1:13), Чорнолиста 1:15 (контроль 1:11). у порівнянні з 

контрольною групою 

При вивченні впливу наночастинок кобальту і міді на морфогенетичні 

процеси м’яти довголистої спостерігали початок морфогенезу на 4-5 добу 

культивування, до того ж на живильних середовищах, що містили 

наночастинки одночасно ініціювали ріст до 5 додаткових мікропагонів. 

Інтенсивніший розвиток експлантатів спостерігали на середовищі з 

наночастинками міді (0,5 мг/л) та на середовищі з наночастинками кобальту 

(0,8 мг/л), що підтверджено отриманими показниками (табл. 3.8) 

 

Таблиця 3.8 

Біометричні показники M. longifolia на живильних середовищах з 

наночастинками на 28-му добу 

Живильне 

середовище 

Висота пагону, 

см 

Кількість 

пагонів, шт 

Кількість вузлів, 

шт 

контроль 4,60±0,48 5,48±1,28 10,26±1,47 

Cu (0,5 мг/л)  6,83±0,74*  8,53±1,12*  13,74±1,86* 

Co (0,8 мг/л)  6,67±0,50*  9,11±1,76*  13,28±1,68* 
Примітка: * – зазначено статистично достовірні відмінності між експериментом і 

контролем (р<0,05).  

 

На живильному середовищі з концентрацією міді 0,5 мг/л висота 

пагонів збільшилася в середньому на 48,4%, а на середовищі з кобальтом 0,8 

мг/л на 45% більше, ніж у рослин на контрольному середовищі. Середня 

кількість пагонів на живильному середовищі з наночастинкамі міді 0,5 мг/л – 

8,53 ± 1,12 шт., а на живильному середовищі з кобальтом 0,8 мг/л – 9,11 ± 

1,76 шт., тобто на 55,6 % і 66,2 % відповідно більше, ніж у рослин на 

контрольному середовищі (рис. 3.5).  
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Рис 3.5. Рослини м’яти довголистої на 18-й день культивування з 

наночастинками кобальту (0,8 мг/л) 

 

Середня кількість вузлів на живильному середовищі з наночастинками 

міді склала 13,74  шт. і на середовищі з наночастинками кобальту – 13,28 шт., 

що на 33,9 % та 29,4 % відповідно більше, ніж на живильному середовищі 

без наночастинок. Коефіцієнт розмноження на 28-му добу на контрольному 

середовищі становив 1:10 і у рослин, що культивувалися на живильному 

середовищі з наночастинками міді і кобальту склав відповідно 1:14 та 1:13. 

Таким чином, встановлено оптимальні концентрації наночастинок міді 

та кобальту у модифікації живильного середовища МС для етапу 

мікророзмноження м’яти перцевої та м’яти довголистої в умовах in vitro. 

Концентрації наночастинок кобальту у живильному середовищі 0,4 мг/л та 

міді 0,8 – 1,2 мг/л дають змогу отримати більше на 27 % рослин–регенерантів 

м’яти перцевої, що особливо актуальне для сорту м’яти перцевої Мама, так 

як це основний промисловий сорт м’яти перцевої, що займає понад 70 % 

культивованих площ зазначеного виду в Україні. Для м’яти довголистої 

оптимальна концентрація наночастинок міді склала 0,5 мг/л та 0,8 мг/л для 

наночастинок кобальту, що достовірно збільшило висоту рослин на 45–

48,5 %, кількість вузлів на 29,4–33,9 % та кількість пагонів на 55,6–66,2 %, 

КР збільшився на 30 %. 
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3.5. Ризогенез рослин роду Mentha 

Для ініціації ризогенезу на 28-му добу культивування живці м’яти 

перцевої розміром 4–5 мм з одним вузлом пасажували на живильні 

середовища МС з ауксинами (табл. 2.1), що містили половинну концентрацію 

макросолей і мікроелементів та 2% цукрози. Перевірено три ауксина (ІОК, 

ІМК і НОК) різної концентрації та їх співвідношення на процес ризогенезу 

м'яти перцевої. 

Усі експлантати на живильних середовищах MС 6, МС 7 та МС 32, що 

містили 0,5 – 1,0 мг/л НОК та 0,5 мг/л НОК і 0,1 мг/л ГК, формували 

незначну кількість коренів – 2–4 шт та пухкий калюс в основі пагона, що 

ускладнювало їх перенесення на субстрат, тому надалі НОК не 

використовували на етапі ризогенезу (рис. 3.6). 

Рис. 3.6. Рослини м’яти перцевої сорт Лебедина пісня на живильних 

середовищах з НОК: А - МС 6 (0,5 мг/л), Б -МС7 (1,0 мг/л), В - МС32 (0,5 

НОК+0,1 ГК) 

 

Використання живильних середовищ MС 22 та 23, що містили 1,0 – 

2,0 мг/л ІОК, не призвело до збільшення показників ризогенезу. Середня 

кількість коренів складала 3–4 шт, але їх довжина коливалась у межах 6,2 – 

8,5 см, що ускладнювало пересадку у контейнер з субстратом, тому 

збільшення концентрації ІОК не виправдало себе.  
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Живильне середовище МС 25 з 1,0 мг/л ІМК призвело до збільшення 

кількості коренів, одночасно ініціювало ріст 9-16 коренів у базальній частині 

пагона, але їх довжина не перевищувала 1,0 см. Таким чином, аналізуючи 

показники ризогенезу, помітили, що ІОК та ІМК впливають на довжину та 

кількість коренів, тому важливо було встановити оптимальні концентрації 

цих ауксинів для активного ризогенезу.  

Середовище MС 21 з 0,5 мг/л ІОК мікророслини утворювали корені на 

1‒2 доби повільніше, ніж на середовищі MС 24 у складі якого було по 

0,5 мг/л ІОК та ІМК. На цих середовищах мікророслини утворювали корені 

інтенсивно та одночасно формували по 4–8 корінців (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Рослини м’яти перцевої сорт Лебедина пісня на живильних 

середовищах МС 21 (А, Б) та МС 24 (В, Г) 

 

Частота ризогенезу рослин м’яти перцевої на досліджуваних 

середовищах становила 84–100%. Початок ризогенезу у сорту Лебедина 

пісня відбувався раніше з усіх досліджених сортів. Перші корені з’являлися 

на 7–9 добу після пасажування на живильне середовище з ауксинами, а сорт 
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Мама найпізніше ініціював появу коренів – на 14–16 добу на всіх 

запропонованих ауксинмістких середовищах, тому вважаємо, що цю ознаку 

визначає генотип рослини і обумовлює чутливість генотипу рослини до 

певного ауксину або їх співвідношення. 

Аналізуючи показники ризогенезу сортів Університетська, Лебедина 

пісня, Лубенчанка, Чорнолиста та сортозразка М01-04 (р≤0,01), Лідія і Мама 

(р≤0,05) оптимальним для коренеутворення виявилось живильне середовище 

MС 21 на якому фіксували максимальну кількість коренів. Причому три 

сорти, а саме Університетська, Лебедина пісня, Лубенчанка 

продемонстрували утворення вдвічі більшої кількості коренів за наявності у 

середовищі лише одного ауксину (ІОК). Для сортозразка М01-03 (р≤0,05) 

більшу кількість коренів фіксували на середовищі МС 24. Сорт Українська 

перцева, сортозразки М01-02 та М01-12 на обох середовищах для ризогенезу 

МС 21 і МС 24 мали майже однакову кількість коренів. Результати фіксували 

на 28-му добу і враховували початок ризогенезу, кількість, довжину коренів 

та частоту вкорінення (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 

Вплив живильного середовища на коренеутворення рослин  

сортів м’яти перцевої 

Сорт м’яти 

В
ар

іа
н

т 

се
р

ед
о

в
и

щ
а Перші 

ознаки 

ризогенезу, 

доба 

Довжина 

кореня, 

см 

Кількість 

коренів, 

шт. 

Частота 

ризогене

зу, % 

1 2 3 4 5 6 

Університетська 21  8–10 1,81±0,26 14,22±2,12** 84 

24  1,91±0,34 6,60±1,01 84 

Лебедина пісня 21 7–9   3,81±0,30* 19,8±2,15** 100 

24 3,69±0,21 

 

8,02±0,93 100 

Лубенчанка 21 10–12  3,16±0,40** 15,5±2,45** 88 

24 2,27±0,37 6,80±1,37 88 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 6 

Лідія 21 10–12 2,28±0,21 11,2±1,97* 92 

24 3,10±0,38** 8,80±1,62 92 

Українська 

перцева 

21 
8–10 

4,44±0,71 9,90±1,18 100 

24  6,24±0,46** 9,51±1,12 98 

Мама 21 14–16 2,12±0,32  10,94±1,37* 96 

24 2,01±0,34  10,36±1,40 96 

Чорнолиста 21 9–11 5,04±0,70 10,77±1,21** 100 

24 6,23±0,44** 9,72±1,05 98 

зразок М01-02 21 9–10 4,64±0,53 

 

8,09±1,19 96 

24 5,34±0,58** 8,10±1,04 84 

зразок М01-03 21 10–11 4,84±0,53 8,94±1,17 96 

24 6,04±0,65** 

 

9,53±1,10* 92 
зразок М01-04 21 8–11 5,12±0,37  9,11±1,18** 

 

92 

24 5,41±0,44** 

 

8,02±1,15 88 

зразок М01-12 21 7–9  5,72±0,48 

 

 11,62±1,91 100 

24 6,68±0,76**  11,17±1,22 98 

Посульська 

ліналоольна 

21 
8–10 

3,79±0,40 10,94±1,15*

* 

100 

24 4,88±0,57** 8,02±1,05 94 

 

 

Примітка: МС 21 – 0,5 ІОК; МС 24 – по 0,5 ІОК та ІМК 

* – відмінності статистично достовірні за р ≤ 0,05 порівняно з контролем (вегетативно 

розмноженими рослинами); ** р ≤ 0,01  

 

На живильному середовищі МС 21 сорти Лебедина пісня (р≤0,05), 

Лубенчанка (р≤0,01) та Мама мають більшу довжину коренів, але для 

більшості сортів та сортозразків живильне середовище МС 24, що містить по 

0,5 мг/л ІОК та ІМК сприяло подовженню коренів, а саме для сортів Лідія, 

Українська перцева, Чорнолиста, сортозразків М01-02, М01-03, М01-04 та 

М01-12 (р≤0,01) мають достовірно довші корені, у сорту Університетська 

середовища МС 21 та МС 24 не викликали значної різниці у довжині коренів. 

На MС 24 селекційний зразок М01-04 ініціював мінімальну кількість 

коренів з усіх досліджуваних селекційних зразків м’яти – 8,02 шт, натомість 

селекційний зразок № М01-12 ініціював максимальну кількість коренів в 

середньому 11,17 штук на одну рослину. Українська перцева і Чорнолиста 
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мають майже однакові показники різогенезу довжина коренів 6,24‒6,23 см, та 

кількість коренів 9,51–9,72 штук відповідно не дивлячись на відмінності 

складу середовища для ризогенезу.  

З усіх досліджених сортів та сортозразків рослин м’яти перцевої у 

сорта Мама коренеутворення відбувалося найпізніше і на середовищах 

МС 21 і МС 24 показники довжини та кількості коренів суттєво не різнилися, 

їх кількість в середньому склала 10 коренів за середньої довжини 2 см. 

Мінімальні показники довжини коренів характерні для рослин сорту м’яти 

перцевої Університетська – 1,86 см і не дивлячись на те, що на МС 21 

кількість коренів склала 14 шт зафіксована мінімальна частота різогенезу – 

84 %.  

М’ята довголиста сорту Посульська ліналоольна на середовищі з 0,5 

мг/л ІОК мала меншу довжину коренів на 28,7 % (р <0,01), але завдяки тому, 

що їх кількість більша на 36,4 % (р <0,05) частота ризогенезу склала 100 %, 

тому визнали середовище МС 21 оптимальним для цього сорту.  При 

комбінаціїї двох ауксинів у середовищі МС 24 спостерігали зменшення 

частоти ризогенезу – 94 %. 

Прослідковується закономірність, що при застосуванні тільки одного 

ауксину ІОК у концентрації 0,5 мг/л кількість коренів та частота ризогенезу 

більша, а при додаванні ІОК та ІМК по 0,5 мг/л кількість коренів 

зменшується (за виключенням сортів Лебедина пісня, Лубенчанка й Мама), 

але довжина їх збільшується. Таким чином, ефективність ризогенезу рослин 

р. Mentha залежить від сортоспецифічності та складу ауксинів у живильному 

середовищі. 

 

3.6 Вплив наночастинок кремнію на ризогенез м’яти перцевої. 

Для дослідження впливу наночастинок кремнію на процес ризогенезу 

рослини-регенеранти сортів Лідія, Мама і Чорнолиста живцювали і 

пасажували живці розміром 4–5 мм з одним вузлом на живильні середовища 

МSi0 (контроль), МСSi1(концентрація кремнію 5 мг/л), МСSi2 (10 мг/л), 



99 

 

МСSi3 (20 мг/л) з половинною концентрацією макросолей і мікроелементів, 2 

% цукрози,а в якості регуляторів росту застосовували по 0,5 мг/л ІОК і ІМК. 

Контрольний варіант (МSi0) не містив наночастинок. Результати фіксували 

на 28 добу, враховували початок ризогенезу, кількість, довжину коренів та 

частоту укорінення. 

Частота ризогенезу у сортів м’яти перцевої на контрольному 

живильному середовищі склала 92 % у сорта м’яти перцевої Лідія, 96 % - 

Мама і 100 % у сорта Чорнолиста. На живильному середовищі МСSi1 частота 

ризогенезу у всіх рослин склала 100 %, на середовищі МСSi2 – 86‒88 %, а на 

середовищі МСSi3 – 52‒68 %. Зниження цього показника пов’язане, на нашу 

думку, зі збільшенням концентрації наночастинок кремнію. 

На середовищах, що містили наночастинки кремнію, початок 

ризогенезу спостерігали в середньому на 2 доби раніше. На живильному 

середовищі з концентрацією наночастинок кремнію 5 мг/л мікророслини 

утворювали корені найінтенсивніше і одночасно формували по 5 – 6 корінців 

(рис. 3.8).  

Рис.3.8. Рослини-регенеранти м’яти перцевої сорту Мама на 14-ту добу на 

живильному середовищі МSi 1 (концентрація нанокремнію 5 мг/л) 

 

При цьому у сорта Лідія середня довжина кореня на 28-му добу 

культивування збільшилася на 84 % (р<0,05) у порівнянні з контрольним 
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середовищем без наночастинок, Мама – 107 % і Чорнолиста – 26 % (р<0,05)  

(табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 

Показники коренеутворення рослин м’яти перцевої на 28 добу культивування 

Сорт 

м’яти 

Варіант 

середовища 

Частота 

ризогенезу, % 

Кількість 

коренів, шт. 

Довжина 

кореня, см 

Лідія 

МSi0 92 8,81±1,52 3,11±0,38 

МСSi1(5 мг/л) 100  11,19±1,43  5,74±0,40* 

МСSi2 (10 мг/л) 88 7,40±1,17    2,03±0,34** 

МСSi3 (15 мг/л) 68    6,23±1,20    1,67±0,29** 

Мама 

МSi0 96  10,23±1,32 2,06±0,35 

МСSi1(5 мг/л) 100  12,34±1,46   4,28±0,40* 

МСSi2 (10 мг/л) 86    7,23±1,10 1,87±0,30 

МСSi3 (15 мг/л) 64   5,94±1,13** 1,61±0,27 

Чорнолиста 

МSi0 100    9,72±1,05 6,23±0,43 

МСSi1(5 мг/л) 100  12,79±1,30     7,90±0,40* 

МСSi2 (10 мг/л) 86    6,79±1,19    4,55±0,49** 

МСSi3 (15 мг/л) 52   5,43±1,05**    2,78±0,45** 
 

Примітка: * Різниця статистично достовірна  (р<0,05) у порівнянні з контрольним  

живильним середовищем МSi0 без наночастинок. 

 

Кількість коренів на цьому ж середовищі збільшилася на 27 % у сорта 

м'яти перцевої Лідія, на 20 % у сорта Мама і на 31 % у сорта Чорнолиста у 

порівнянні з контрольним середовищем. Разом з цим було встановлено, що 

додавання 5 мг/л наночастинок кремнію у живильне середовище призводить 

до збільшення частоти ризогенезу у сортів м'яти перцевої Лідія і Мама до 

100 %. 

Живильне середовище МСSi2 вплинуло негативно на процесс 

ризогенезу, що проявилося у зменшенні довжини та кількості коренів у всіх 

досліджуваних сортів. Так середня довжина коренів у сортів м’яти перцевої 

Лідія зменшилася на 34 % (р<0,01), Чорнолиста – на 27 %. Але треба 
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відзначити, що наночастинки кремнію у концентрації 10 мг/л не призвели до 

негативних змін морфології пагона та листків (рис.3.9). 

Рис. 3.9. Рослини-регенеранти м’яти перцевої сорту Мама(А) та Лідія (Б) на 

середовищі МСSi2 (10 мг/л) (28 доба) 

 

На живильному середовищі з концентрацією наночастинок кремнію 

15 мг/л – строки початку ризогенезу було важко визначити через те, що у 

рослин в базальній частині утворювався пухкий жовтуватий калюс і 

більшість коренів, що утворювалися з нього, мали аномальну будову, були 

пухкі (рис. 3.10).  

Рис. 3.10. Рослини-регенеранти м’яти перцевої сорту Лідія на живильному 

середовищі МСSi3 (15 мг/л) (28 доба) 
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У м’яти перцевої сорту Лідія середня довжина кореня зменшилася на 

46 % (р <0,05), Чорнолиста – на 55 % (р <0,05), Мама – 21 %. Середня 

кількість коренів достовірно зменшилася у сортів м’яти перцевої Мама на 

42 %, Чорнолиста – 44 % (р <0,01) у порівнянні з контрольним  живильним 

середовищем МСSi0.  

На 28-му добу культивування рослини-регенеранти адаптували до умов 

in vivo. З 10 доби рослини не потребували укриття і були адаптовані. 

Приживлення рослин, які культивувалися на контрольному живильному 

середовищі, становило в середньому 96 %, на живильному середовищі з 

додаванням 5 мг/л наночастинок кремнію – 100 %, на середовищі МСSi2 

відбувалося зниження приживлення до 80 %, а на середовищі МСSi3 – 24 %, 

що пояснюється аномальною будовою коренів та наявністю калюса, який 

ускладнював перенесення рослин на субстрат. 

Таким чином, нами встановлено, що ефективність ризогенезу на 

живильному середовищі МС, що містить по 0,5 мг/л ІОК та ІМК з 

додаванням наночастинок кремнію, залежить від сортоспецифічності та 

концентрації наночастинок кремнію. Наночастинки кремнію у концентрації 5 

мг/л у живильному середовищі збільшують показники ризогенезу, а саме 

середню довжину коренів від 26 до 107 % та середню кількість коренів від 20 

до 31 %, частоту ризогенезу у сортів Лідія і Мама до 100 %. Концентрація 

наночастинок кремнію у живильному середовищі більше 5 мг/л пригнічує 

коренеутворення, знижує показники ризогенезу та приживлення рослин на 

субстраті. 

 

3.7 Адаптація рослин-регенерантів м’яти до умов in vivo. 

У процесі отримання садивного матеріалу для створення маточника  

проводили адаптацію рослин до умов in vivo в умовах адаптаційної кімнати. 

Даний процес доволі травматичний для рослин, так як під час відмивання 

коренів рослин-регенератнів від залишків живильного середовища, існує 
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ймовірність механічного пошкодження кореневих волосків, через що 

знижується інтенсивність всмоктування води. 

Починаючи з 26-ї доби культивування рослини-регенеранти мали 

оптимально сформовані корені і були готові до адаптації (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Рослини сорту м’яти перцевої Лебедина пісня зі сформованою 

кореневою системою 

 

Для цього укорінені рослини виймали з живильного середовища, 

відмивали корені від залишків агару обережно, щоб не пошкодити кореневі 

волоски, спочатку дистильованою водою, а потім ополіскували 1%-м 

розчином перманганату калію. Після чого висаджували в мініпарник зі 

стерильним субстратом: торф :  ґрунт універсальний : перліт : пісок у 

співвідношенні 2:1:1:1. Парник закривали напівпрозорою кришкою для 

підтримання відносної вологості повітря на рівні 90–95 %. Починаючи з 

першої доби контейнери відкривали й поступово збільшували час для 

адаптації. Рослини поливали за необхідності розчином, який готували за 

Мурашіге й Скуга, розведеним 1:5 дистильованою водою. Протягом 5–7 діб 

вони починали рости, а потім через 12–14 діб після садіння в субстрат 

знімали укриття. За цей час рослини збільшувалися у висоту на 2,3–3,7 см, а 

ще через три тижні вони були придатні для пересаджування у відкритий 

ґрунт для подальших досліджень (рис. 3.12).  



104 

 

 

Рис. 3.12. Рослини м’яти перцевої сорт Лебедина пісня:  

А – висадка для адаптації до умов in vivo; Б – 45-та доба адаптації;  

В – 1й день висадки у польові умови; Г – 30-та доба після висадки у поле  

 

Приживлення рослин сортів м’яти перцевої на субстраті: торф : ґрунт 

універсальний : перліт : пісок у співвідношенні 2:1:1:1 становило 96–100 %. 
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Висновки до третього розділу. 

За результатами досліджень біотехнологічних особливостей 

оздоровлення та субкультивування асептичного матеріалу сортів рослин р. 

Mentha можна сформулювати наступні висновки: 

1. Для отримання асептичних і життєздатних експлантатів м'яти 

перцевої необхідно застосовувати ступінчасту стерилізацію: розчин Tвін-20 

на 10 хв., 70 % етиловий спирт – 1 хв., 0,1 %-й розчин сулеми – 5 хв. та 

0,05 % розчині нітрат срібла – 5 хв. Процес стерилізації для рослин м’яти 

довголистої вирізнявся експозицією 0,1 %-й розчину сулеми  ‒ 3 хв. та 0,05 % 

розчину нітрату срібла – 4 хв.  

2. Для клонального мікророзмноження рослин м’яти перцевої 

пропонуємо використовувати живильне середовище MС з регуляторами 

росту 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденіну, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК, а для 

мультиплікації рослин м'яти довголистої: 6-БАП – 0,75 мг/л, кінетин 0,01 

мг/л, аденін 0,1 мг/л, ІОК 0,1 мг/л та ГК 0,5 мг/л. 

3. Для оздоровлення рослин м'яти перцевої рекомендуємо 

застосувати протягом 30 діб хіміотерапію віроцидом Ribavirin 

(1-β-D-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3-карбоксамід, «Sigma-Aldrich», США) у 

концентрації 10 мг/л додаючи його у стерильне живильне середовище за 

допомогою бактерільного фільтру Millex-GV з диаметром пор 0,22 мкм.  

4. Встановлено, що ефективність ризогенезу рослин р. Mentha 

залежить від сортоспецифічності та складу ауксинів у живильному 

середовищі. Для ризогенезу пропонуємо два варіанти живильних середовищ,  

що містили половинну концентрацію макросолей і мікроелементів та 2% 

цукрози: МС 21 – 0,5 мг/л ІОК (кількість коренів та частота ризогенезу 

більше) та МС 24 – по 0,5 мг/л ІОК та ІМК (кількість коренів зменшується, 

але довжина їх збільшується).  

5. Встановлено оптимальні концентрації наночастинок міді та 

кобальту у модифікації живильного середовища МС для етапу 

мікророзмноження м’яти перцевої та м’яти довголистої в умовах in vitro. 

http://tabletki.ua/inn/Ribavirin/
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Концентрації наночастинок кобальту у живильному середовищі 0,4 мг/л та 

міді 0,8 – 1,2 мг/л дає змогу отримати більше на 27 % рослин–регенерантів 

м’яти перцевої, а для м’яти довголистої оптимальна концентрація 

наночастинок міді склала 0,5 мг/л та 0,8 мг/л для наночастинок кобальту, що 

достовірно збільшило висоту рослин, кількість вузлів та пагонів та 

відповідно КР. 

6. Оптимізована технологія виробництва оздоровленого 

посадкового матеріалу м’яти перцевої українських сортів Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама, Чорнолиста й чотирьох 

селекційниї зразків та м’яти довголистої сорту Посульська ліналоольна, які 

базуються на комплексному застосуванні методів культури ізольованих 

меристем, клонального мікророзмноження і хемотерапії дозволяє 

вирощувати та використовувати для промислових плантацій оздоровлений, 

чистосортний садивний матеріал, а також інтенсивно розмножувати цінні 

генотипи. 

Матеріали розділу опубліковано у працях [86, 122, 123, 124, 125, 127, 

128, 129, 130, 132, 265] 
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РОЗДІЛ 4 

АГРОБІОЛОГІЧНА ТА ФІТОХІМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА МІКРОКЛОНАЛЬНОГО  РОЗМНОЖЕННЯ НА 

ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ПОКАЗНИКИ СОРТІВ ТА 

СОРТОЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ 

 

4.1 Вплив оздоровлення та клонального  мікророзмноження in vitro 

на агробіологічні показники кореневищ  м’яти 

 Садивний матеріал м’яти – запорука якісної продукції: аптечного 

листя, ефірної олії, ментолу для фармацевтичної промисловості та аптечної 

мережі. Зважаючи на гібридне походження виду, рослини розмножують 

тільки вегетативно посадкою кореневищ, заготовлених восени або ранньою 

весною, а також вирощеною розсадою з кореневищ, тому процес 

розмноження і поширення сорту в виробництві залежить від урожайності 

кореневищ. Треба підкреслити, що в умовах виробництва закладати 

промислові площі сортів м’яти кореневищами, які висаджуються майже на 

два місяці раніше розсади, значно дешевше в порівнянні з розсадним 

способом, що дозволяє отримувати вищі врожаї сировини. Від якості 

кореневищ в значній мірі залежить продуктивний потенціал всіх  сортів виду.  

Біомаса кореневищ у оздоровлених рослин м’яти перцевої була вищою 

на 2,2–40,4 %, тобто у перерахунку на гектар цей показник збільшився  від 

0,35 до 7,02 т/га (табл. 4.1). 

Кореневища сорту Лебедина пісня білі, чотиригранні, виповнені, добре 

розгалужені, особливо у варіанті in vitro.  Ростові бруньки, як і в сорту Мама 

розміщені рівномірно на відстані 2,0-3,5 см. Серед усіх досліджених сортів 

рослини сорту Лебедина пісня дали найбільшу прибавку біомаси кореневищ 

– 6,2 т/га, що складає 40,4 %. 
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Таблиця 4.1  

Вплив клонального мікророзмноження на агробіологічні показники 

кореневищ  м’яти (2015-2018 рр.). 

Сорти/селекційні 

зразки м'яти 

перцевої 

Варіанти Біомаса 

кореневищ, 

т/га 

Довжина 

кореневища, 

см 

Діаметр 

кореневища, 

см 

Лебедина пісня контроль  15,3±0,24 52±4,1  0,31±0,05 

іn vitro 21,5±0,35**     61±4,3** 0,45±0,04** 

Лубенчанка контроль  17,1±0,19 68±6,5  0,57±0,06 

in vitro 20,8±0,22**   72±5,6* 

 

0,65±0,04** 

Лідія контроль  13,4±0,20 52±4,1  0,40±0,05 

іn vitro 14,2±0,22**    65±6,5** 0,52±0,04** 

Українська перцева 
контроль  10,1±0,21 45±5,6  0,32±0,04 

in vitro 12,8±0,23**    68±4,1** 0,49±0,04** 

Мама контроль  17,5±0,19       59±5,2  0,31±0,05 

in vitro 24,5±0,16**    71±5,6** 0,49±0,04** 

Чорнолиста контроль    9,6±0,16 42±5,4  0,34±0,05 

іn vitro 12,3±0,18**    63±5,8** 0,47±0,04** 

М 01-02 
контроль  20,4±0,23       53±4,4  0,48±0,05 

іn vitro 21,1±0,26*    64±6,2** 0,54±0,078** 

М 01-03 
контроль   24,8±0,31 54±5,1  0,46±0,05 

in vitro   25,4±0,37    62±6,5** 0,54±0,07** 

М 01-04 
контроль   13,9±0,17 55±4,5  0,46±0,05 

in vitro   14,2±0,20    62±6,7** 0,53±0,08** 

 М 01-12 
контроль   13,1±0,19 59±6,8 

 

 0,55±0,08 

in vitro 13,6±0,20*    74±6,2** 0,67±0,06** 
 

Примітка: контроль – вегетативно розмножені рослини; іn vitro – рослини вегетативно 

розмножені та попередньо оздоровлені в культурі іn vitro (*р≤0,05; **р≤0,01) 

 

Сорт Лубенчанка характеризується найпотужнішими та найдовшими 

кореневищами серед досліджуваних сортів, проте, кореневища контролю 

майже не розгалужені. Після оздоровлення інтенсивність галуження 

кореневищ сорту збільшилась, а довжина та діаметр збільшилися не суттєво 
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на 7,5 та 18,5 % відповідно, а це мінімальні показники серед сортів м'яти 

перцевої. Основне кореневище в обох варіантах має порожнину, бокові 

відгалуження виповнені. За довжиною кореневища розміщуються ростові 

бруньки на відстані 2-6 см. За біомасою кореневищ ділянки контролю 

характеризувались нижчими показниками на 21,6 %.  

Для сорту Лідія властиве частково поверхневе формування кореневищ 

(частина кореневища петлеподібно розміщується поверхнево над землею) з 

численним розгалуженням. Надземні фрагменти кореневища сорту Лідія у 

варіанті контролю, щорічно характеризувались не виповненістю у 

дослідному варіанті вони були виповненими. Ростові бруньки надземної 

частини кореневища розміщені досить рідко, відстань між ними становить до 

5 см. Бруньки підземної частини кореневища розміщені на відстані 2-3 см. У 

рослин цього сорту відмічено мінімальне підвищення біомаси кореневищ 

6 %.  

Кореневища рослин сорту Українська перцева потужніші у порівнянні 

з контролем, добре виповнені. По довжині кореневищ розміщені ростові 

бруньки на відстані 2-4 см. У варіанті контролю кореневища цього сорту 

укорочені та недостатньо виповнені, а відстань між ростовими бруньками 

становить 1-3 см. У оздоровлених рослин цього сорту максимально 

збільнилася довжина кореневища на 51,1 %. За біомасою кореневищ 

контрольний варіант нижче за оздоровлені рослини на 26,7 %. 

Якісні та кількісні показники кореневищ сорту Мама після 

оздоровлення також покращились, зокрема, біомаса кореневищ була на 

40,1 % вище за контроль. Серед досліджених сортів діаметр кореневищ 

збільшився максимально у цього сорту на 58,1 %. Кореневища сорту Мама в 

обох варіантах добре виповнені, білого кольору. Вдовж кореневища 

рівномірно розміщені ростові бруньки на відстані 2,0-3,5 см. Кількість 

бруньок у варіанті контролю візуально менша за рахунок коротшого 

кореневища. Меншою є також кількість мичкуватих корінців розміщених 

біля бруньок. 
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Біомаса кореневищ сорту Чорнолиста збільшилася на 28,1 % у 

порівнянні з контролем. Діаметр кореневища збільшився на 0,13 см, а 

довжина на 21 см. У варіанті закладеному садивним матеріалом після МКР, 

кореневища рослин сорту Чорнолиста на вигляд значно потужніші, добре 

виповнені, повільно втрачають вологу, що дає можливість транспортувати їх 

на значні відстані. По довжині кореневищ розміщені ростові бруньки на 

відстані 2 – 4 см. У варіанті контролю до 22 % кореневищ сорту Чорнолиста 

недостатньо виповнені, а самі кореневища укорочені, відстань між ростовими 

бруньками становить 1 – 3 см.  

У селекційних зразків М 01-02 та М 01-12 після клонального 

мікророзмноження біомаса кореневищ достовірно збільшилася на 3,43 та 

3,82 % відповідно, а у селекційного зразка М 01-04 підвищення було 

мінімальним – 2,2 %. Довжина і діаметр кореневищ у всіх селекційних 

зразків збільшилися від 10,9 до 18 % та 8,5 – 14,3 % відповідно. 

Таким чином, оздоровлення та клональне мікророзмноження в культурі 

іn vitro у всіх без виключення сортів та сортозразків м'яти перцевої призвело 

до достовірного збільшення довжини кореневищ в середньому на 12,3 см та 

діаметру на 0,12 см, а також збільшило біомасу кореневищ в середньому на 

27 %. Найбільша біомаса кореневищ зафіксована у високоментольних сортів 

Мама та Лебедина пісня 40,1 та 40,4 % відповідно, тобто у перерахунку на 

гектар біомаса кореневищ у сортів збільшилася від 0,35 до 7,02 т/га. 

 

4.2 Вплив оздоровлення та клонального мікророзмноження in vitro 

на кількісний вихід та якість садивного матеріалу сортів м’яти перцевої 

Здатність до розмноження є одним з важливих показників, який 

впливає на поширення сорту в виробництві. Проведені обліки густоти 

стояння рослин на 1 м2 показали, що найбільший показник відмічено у 

варіанті сорту Мама (in vitro) – 320 рослин на 1 м2, що на 10,7 % більше ніж 

при розмноженні даного сорту не оздоровленим садивним матеріалом. У всіх 

дослідах виявлена загальна закономірність збільшення густоти стояння 
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рослин у варіантах закладених матеріалом після оздоровлення від 10,7 % до 

26,5 %. Максимальне збільшення густоти стояння 26,5 % рослин було 

відмічене у сорту Чорнолиста (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2  

Вихід кондиційного садивного матеріалу та його параметри (2015-2018 рр.). 

Сорти м'яти 

перцевої 

варіанти Густота 

стояння на 

1м2 

Вихід 

кондиційної 

розсади з 1 м2 шт. 

Висота  

рослин, см 

Лебедина пісня  контроль 198±9,9 152±7,0 23±3,4 

in vitro   229±14,7       214±10,1** 26±1,4 

Лубенчанка  контроль 134±7,8 102±8,0 24±3,8 

in vitro  164±7,3*     142±6,2** 27±1,2 

Лідія  контроль 169±8,0 136±8,4 24±4,6 

in vitro     201±11,7*     198±7,0** 27±1,0 

Українська 

перцева 

контроль  174±10,1 146±8,7 26±4,9 

in vitro     219±9,8** 

 

    218±7,7** 29±1,5 

Мама  контроль   289±13,2  267± 9,4 21±3,0 

in vitro   320±8,4*     307±8,9** 25±1,4 

Чорнолиста  контроль 196±9,2 160±9,3 23±3,2 

in vitro     248±8,4**     242±8,5** 27±1,1 
 

Примітка: контроль – вегетативно розмножені рослини; іn vitro – рослини вегетативно 

розмножені та попередньо оздоровлені в культурі іn vitro (*р≤0,05; **р≤0,01) 

 

Якщо показник густоти стояння рослин на 1 м2 характеризує 

потенційну здатність сорту до розмноження, то вихід кондиційної розсади з 

1 м2 відображає реальний рівень виходу садивного матеріалу. Відмінності 

між варіантами за даним показником є досить переконливими. Проведення 

прийому оздоровлення сорту Чорнолиста забезпечило максимальне 

збільшення розсади на 51,3 %. У решти сортів вихід садивного матеріалу 

збільшився на 15‒51,3 %. Мінімальний рівень збільшення виходу розсади 

відмічено у сорту Мама – на 40 шт., що становило 15 %. Проте, якщо даний 

показник перерахувати на 1 га, то зниження виходу кондиційного садивного 

матеріалу становитиме 40000 шт., що достатньо для закладки 0,5 га.  
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Висота рослин на час технічної стиглості розсади є одним із критеріїв, 

який враховується при визначенні її кондиційності. При формування партій 

садивного матеріалу м’яти звертають увагу на її  вирівняність за даним 

показником. Аналізуючи наведені в таблиці дані ми бачимо, що рослини, які 

вирощені у варіантах, де проведене на попередньому етапі оздоровлення 

були рівномірно розвинені, про що свідчить відхилення в межах 1–2 см.  

Варіанти контролю характеризувались неоднорідністю та значним розмахом 

(7–5 см) за даним показником. На ділянках контролю були відмічені рослини 

з різним рівнем затримки в рості, листові пластинки таких рослин 

характеризувались зморшкуватістю та були значно дрібніші, міжвузля 

укорочені (рис.4.1). 

 

Рис. 4.1. Розсада м’яти перцевої сортів Лебедина пісня (А, Б), Чорнолиста (В, 

Г), Мама (Д, Е);  А, В, Д – вегетативно розмножені рослини (контроль); Б, Г, 

Е – рослини вегетативно розмножені та попередньо оздоровлені в культурі іn 

vitro 
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Таким чином, оздоровлення в культурі іn vitro шляхом хемотерапії 

м’яти перцевої є необхідним заходом в системі насінництва цієї рослини , що 

забезпечує отримання рівномірно розвиненого кондиційного матеріалу в 

межах вимог чинного стандарту та збільшення виходу кондиційної розсади з 

одиниці площі майже вдвічі, особливо у таких фармацевтично цінних сортів, 

як Українська перцева (49,3 %) та Чорнолиста (51,3 %). В результаті 

клонального мікророзмноження було отримано якісніший посадковий 

матеріал з більшим галудженням пагонів, їх облиствіння та відповідно 

більшою кількістю суцвіть. 

 

4.3 Врожайність повітряно-сухої сировини та ефірної олії до та 

після застосування оздоровлення та клонального розмноження в 

культурі in vitro  

Ключовими ознаками господарської цінності селекційних зразків і 

районованих сортів м’яти перцевої, як ефіроолійної культури, є врожайність 

повітряно – сухого листя й біомаса кореневищ. Саме ці дві складові 

обумовлюють вихід ефірної олії з одиниці площі і є основою формування 

кількості та якості отримуваної продукції. В наших дослідах проведено 

оцінку впливу оздоровлення м’яти перцевої методом хемотерапії та культури 

ізольованих органів in vitro на господарсько цінні ознаки врожайності 

повітряно-сухих листків, ефірної олії та облиствіння (табл. 4.3).  

Після оздоровлення та мікророзмноження в культурі in vitro у всіх 

сортів та селекційних зразків м’яти перцевої української селекції 

спостерігається чітка тенденція до збільшення облистяності, врожайності цих 

сортів. Врожайність повітряно – сухого листя у всіх сортів після культури in 

vitro достовірно збільшилася від 7,6 % у сорту Лідія до 51,4 % у сорту 

Чорнолиста, а у селекційних зразків склала 2,2 – 7,1 %. 
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Таблиця 4.3 

Показники господарсько-цінних ознак зразків м’яти перцевої за умов 

застосування оздоровлення in vitro (2015‒2017 рр.) 

Сорт/зразок 

м’яти 

перцевої 

Варіанти  Врожайність 

повітряно-сухих 

листків, т/га 

Вміст ефірної 

олії, % 

Облиствіння, 

% 

Лебедина 

Пісня 

контроль 1,86±0,06 3,81±0,17 31 

іn vitro     2,55±0,07** 3,84±0,17 52 

Лубенчанка 
контроль 1,73±0,03 3,99±0,18 32 

in vitro    2,01±0,05** 4,02±0,18 47 

Лідія 
контроль 2,62±0,04 3,22±0,14 40 

іn vitro   2,82±0,04* 3,34±0,15 49 

Українська 

перцева 

контроль 1,52±0,04 3,64±0,15 38 

in vitro     2,05±0,05** 3,69±0,17 46 

Мама 
контроль 1,88±004 3,92±0,17 39 

іn vitro     2,38±0,05** 
 

3,98±0,18 52 

Чорнолиста 
контроль 1,41±0,03 3,76±0,15 33 

in vitro     2,12±0,04** 3,83±0,16 49 

М 01-02 
контроль 2,69±0,06 3,68±0,14 57 

іn vitro     2,77±0,07** 3,73±0,13 60 

М 01-03 
контроль 2,74±0,07 3,61±0,11 55 

in vitro  2,80±0,06* 3,65±0,12 57 

М 01-04 
контроль 2,87±0,06 3,82±0,18 55 

in vitro    2,99±0,08** 3,89±0,14 57 

М 01-12 
контроль 2,94±0,06 3,97±0,18 59 

in vitro    3,15±0,07** 4,02±0,19 62 
 

Примітка: контроль – вегетативно розмножені рослини; іn vitro – рослини оздоровлені та 

розмножені в культурі іn vitro (*р≤0,05; **р≤0,01) 

 

Так, сорт Чорнолиста максимально збільшив врожайність повітряно-

сухого листя після оздоровлення в культурі in vitro на 0,72 т/га, що на 51,4 % 

більше за вегетативно розмножені рослини. Хоча сорт Лідія після 

оздоровлення найменше збільшив врожайність повітряно-сухого листя, він 

виявився серед досліджених сортів найурожайнішим впродовж 2015-2017 

рр., його показники знаходяться на рівні 2,82 т/га після оздоровлення іn vitro 



115 

 

та 2,62 т/га у контрольному варіанті за рахунок стійкості цього сорту до 

патогенів. 

Відмітимо, що врожайність повітряно-сухої сировини селекційних 

зразків перевищує врожайність сортів м’яти перцевої. За врожайністю 

повітряно-сухих листків селекційний зразок М 01-12 перевищив промислові 

сорти, зокрема на 48,6 % сорт Чорнолиста, на 53,7 % сорт Українська перцева 

та на 56,7 % сорт Лубенчанка (р≤0,01).  

В структурі урожаю надземної частини листки становлять лише 31 – 

40 %, а після оздоровлення і клонального розмноження облиствіння, тобто 

співвідношення маси листя до загальної надземної маси м’яти збільшилось у 

сортів на 8 – 21 %, максимально цей показник збільшився у сорту Лебедина 

пісня. Облиствіння вегетативно розмножених селекційних зразків, що 

знаходилося в межах 55‒59 % після оздоровлення та клонального 

розмноження збільшилось на 2‒3 %. Особливо слід відмітити селекційний 

зразок М 01-12 облиствіння якого після культури іn vitro склало 62 %.  

Встановлено, що вихід ефірної олії після застосування методів 

культури тканин і органів, хемотерапії та клонального мікророзмноження іn 

vitro у оздоровлених рослин збільшується. Причиною підвищення можна 

вважати оздоровлення та розмноження їх в культурі іn vitro. Серед 

досліджуваних сортів м’яти перцевої української селекції за вмістом ефірної 

олії найвищі показники відмічено для сортів Лубенчанка, Мама, Лебедина 

пісня  та Чорнолиста – 4,02 %; 3,98 %, 3,84 та 3,83  % відповідно (табл. 4.3). 

Ці показники особливо важливі для сортів Лубенчанка та Лебедина пісня, що 

культивуються для одержання ефірної олії, як основного продукту. Варто 

зазначити, що сорт Чорнолиста Державною комісією з сортовипробування в 

Україні визнаний державним стандартом м'яти перцевої з метою одержання 

аптечного листка та для виготовлення фітозборів. Найменшу кількість 

ефірної олії 3,22 % містять вегетативно розмножені рослини сорту Лідія, 

однак після культури in vitro цей показник збільшився на 0,12 % і склав 

3,34 %. Кількість ефірної олії у рослин сорту Українська перцева вегетативно 
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розмножених та рослин після культури in vitro склала відповідно 3,64 та 

3,69 %. Серед досліджуваних нами селекційних зразків м’яти перцевої за 

вмістом ефірної олії найвищий показник 4,02 % виявлено у селекційного 

зразка М 01-12 після культури in vitro та М 01-04 – 3,89 %. 

Аналізуючи показники урожайності за масою повітряно-сухого листя 

та кількістю ефірної олії м̓яти перцевої визначено, що у рослин після 

культури іn vitro порівняно з вегетативно розмноженими, кількість ефірної 

олії значно збільшується саме у сорта Чорнолиста на 28,6 кг/га (54,2 %), 

Лебедина Пісня – 27 кг/га (38,2 %), Українська перцева – 20,3 кг/га (36,7 %), 

Мама – 21,0 кг/га (28,5 %), Лубенчанка – 11,8 кг/га (17,1 %), Лідія  – 9,8 кг/га 

(11,6 %), у селекційних зразків М 01-03 – 4 кг/га (4 %) , М 01-02 – 4,3 кг/га 

(4,3 %), М 01-04 – 6,7 кг/га (6,1 %) й М 01-12 – 9,9 кг/га (8,5 %). 

 

Висновки до четвертого розділу. 

Після аналізу даних впливу процесів оздоровлення та 

мікроклонального розмноження на основні господарсько-цінні показники 

рослин м'яти перцевої можна зробити наступні висновки: 

1. У рослин всіх сортів після культури in vitro спостерігали 

збільшення врожайності повітряно-сухих листків внаслідок більшого 

галуження пагонів та, відповідно, більшої кількості суцвіть, облистяності, що 

в очевидь пов̓язано з оздоровленням, оскільки найбільшу урожайність 

повітряно-сухого листя спостерігали у сорту Чорнолиста після оздоровлення 

в культурі in vitro, який збільшив урожайність на 0,71 т/га, що на 51,4 % 

більше за вегетативно розмножені рослини та кількість ефірної олії з гектару 

збільшилась на 54,4 %. 

2. Встановлено збільшення маси кореневищ в середньому на 27 % у 

досліджених сортів протягом одного року вегетації, що свідчить про високу 

асиміляційну активність надземної частини і відтік асимілянтів з утворенням 

запасних речовин.  
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3. Збільшення загальної маси листків прямо пов’язане з загальною 

площею асиміляційної поверхні рослин і, відповідно, призводить до 

збільшення кількості продуктів для синтезу терпеноїдів у тканинах флоеми з 

їх наступним транспортом у залозисті структури – трихоми, що позитивно 

впливає на отримання цільових продуктів із рослинної сировини.  

4. Зростання показників врожайності після процесу оздоровлення 

віроцидом рибавірин та мікророзмноження в культурі іn vitro зумовило 

накопичення кількості отриманої ефірної олії у сортів від 9,8 кг/га до 28,6 

кг/га та у селекційних зразків від 4,0 кг/га до 9,9 кг/га. 

Матеріали розділу опубліковано у працях [126, 255]. 

 

http://tabletki.ua/inn/Ribavirin/
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РОЗДІЛ 5 

 АНАТОМІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ РОСЛИН M. PIPERITA 

 

5.1. Структурно-анатомічні особливості будови пагонів м’яти 

перцевої сортів української селекції 

У всіх рослин м’яти перцевої пагін чотирьогранний. Провідна система 

колатерального типу, флоема розташована до периферії стебла, а ксилема – 

до центру. Особливістю рослин м’яти перцевої як ефіроолійної культури є 

наявність секреторних структур епідермального походження, розташованих 

на листках, пагонах та кореневищах рослини. Епідерма має покривні та 

залозисті волоски (трихоми), що виконують захисну (покривні трихоми) та 

видільну (залозисті трихоми) функції. Покривні волоски зазвичай 

фрагментовані, видовжені, однорядні, багатоклітинні, мають від 3 до 8 клітин 

зі складчастою кутикулою. Залозисті трихоми у рослин роду Mentha двох 

типів. Перші складаються з одноклітинної ніжки та овальної головчастої 

клітини, діаметр якої 15-25 мкм, під нею містяться одна-дві клітини «шийки» 

трихоми, які за формою відрізняються і від клітин голівки, і від клітин ніжки. 

Другий тип залозистих трихом – залозки мають округлу голівку, близько 55–

80 мкм у діаметрі, яка є восьмиклітинним апікальним кластером секреторних 

клітин (peltale glanular trichome) розташованих радіально. У 

субкутикулярному просторі восьмиклітинної голівки накопичується основна 

маса ефірної олії, яка внаслідок розриву кутикули і розкриття 

субкутікулярного простору виділяється назовні. У досліджених нами сортів 

та селекційних зразків м’яти перцевої було виявлено наявність покривних 

волосків,  залозистих трихом з одноклітинною голівкою та багатоклітинні 

залозисті трихоми (рис.5.1). 
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Рис. 5.1. Анатомічний зріз стебла м’яти перцевої сорт Українська перцева: 

А, Б, В – секреторні структури на поверхні стебла м’яти перцевої;           

Г – поперечний зріз стебла: 1 – залозисті волоски; 2 – головчасті 

залозисті трихоми; 2а – ефіроолійні залозки; 3 – кора; 4 – ксилема,           

5 – флоема; 6 – паренхіма 

 

Епідермальні клітини видовженої форми з добре помітною кутикулою. 

У первинній корі м’яти перцевої щільним кільцем разташована коленхіма, 

яка на ребрах утворює тяжі що складаються з 10 – 12 рядів клітин. Стінки 

клітин коленхіми мають потовщення по кутах, які зі стінками сусідніх клітин 

утворюють трьох- та п’ятикутники. Впорядковано розташовані відкриті 

колатеральні судинно-волокнисті пучки, що більш розвинуті на ребрах 

пагона. 
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На поперечному зрізі стебла м̓яти перцевої видно одношаровий 

епідерміс, що  складається з прямокутних клітин з потовщеною зовнішньою 

клітинною стінкою (рис.5.2). 

 

Рис.5.2. Фрагмент пагона (поперечний зріз) м’яти перцевої  

сорту Лебедина пісня: 1 – епідерміс 

 

При дослідженні висоти епідермісу рослин пагона м’яти перцевої 

сортів Лебедина пісня, Лубенчанка, Лідія, Українська перцева, Мама та 

Чорнолиста, вегетативно розмножених та після культури іn vitro виявлено, 

що для більшості оздоровлених сортів характерно потовщення епідермісу, 

окрім сортів Лубенчанка та Чорнолиста (рис.5.3). 

Рис.5.3. Біометричні показники епідермісу м’яти перцевої сортів та 

селекційних зразків української селекції  



121 

 

Примітка: білий колір – вегетативно розмножені рослини (контроль); сірий колір – 

рослини оздоровлені та розмножені в культурі іn vitro;(* P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01) 

 

У двох сортів спостерігали статистично значиме збільшення висоти 

епідермісу: у сорту Лідія на 8,5 %, Мама –16,8 % та у селекційного зразка 

М 01-03 – 16,9%, натомість у сорта Лубенчанка висота епідермісу 

зменшилася на 8,9 %, Чорнолиста – 12,1 % та сортозразка М 01-12 – 17,4 %.  

При забарвленні свіжого зрізу бензидином спостерігали гістохімічну 

реакцію тканин, яка свідчить про локалізацію пероксидази (синій колір). 

Найбільшу активність фермент виявляє у тканинах флоеми, клітинах 

коленхіми й кори. Інтенсивніше забарвлення спостерігали у рослин 

вегетативно розмножених (рис. 5.4. А), у рослин м’яти перцевої після 

оздоровлення в культурі in vitro реакція на пероксидазу значно слабша (рис. 

5.4 Б).  

Рис. 5.4. Локалізація пероксидаз у тканинах стебла м’яти перцeвої 

(бензидинова реакція з утворенням продуктів синього забарвлення). 

А – вегетативно розмножені рослини; Б – рослини оздоровлені та розмножені 

в культурі іn vitro; 1 – епідерміс; 2 – коленхіма; 3 – кора; 4 – ксилема; 5 – 

флоема; 6 – паренхіма 

 

Вторинна ксилема у стеблах розсіяно-судинного типу. У другому 

міжвузлі пагонів м’яти перцевої спостерігалась гістохімічна реакція 

клітинних стінок судин на М-лігнін. (рис. 5.5).  
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Рис.5.5 Локалізація компонентів М-лігніну у клітинних стінках ксилеми 

м’яти перцевої сорт Лідія (червоне забарвлення, реакція Меулє на М-лігнін). 

А – вегетативно розмножені рослини; Б – рослини оздоровлені та розмножені 

іn vitro ;1 – флоема; 2 – ксилема; 3 – судини метаксилеми; 4 – протоксилема 

 

У всіх досліджуваних сортів м’яти перцевої інтенсивніше забарвлення 

спостерігали у неоздоровлених вегетативно розмножених рослин у 

порівнянні з вегетативно розмноженими оздоровленими рослинами, що 

дозволяє припустити, що рослини після хемотерапії та розмноження в 

стерильних умовах містять менше інфекційних агентів, стійкіші до біотичних 

та абіотичних факторів, тому у них знижена потреба інтенсивного синтезу 

пероксидази, як антиоксиданта, що активується внаслідок стресів [216, 251]. 

Активність пероксидази також тісно пов’язана з лігніфікацією клітинних 

стінок [106], яка у рослин м’яти перцевої після культури in vitro менше 

виражена. 

У рослин м’яти перцевої після оздоровлення та клонального 

мікророзмноження в культурі in vitro спостерігали зміни ширини кори, 

ксилеми та флоеми у порівнянні з вегетативно розмноженими рослинами 

(табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1  

Анатомічні характеристики поперечних зрізів пагонів м’яти перцевої 

української селекції (μm, x ±SE, n=10) 

Примітка: контроль – вегетативно розмножені рослини; іn vitro – рослини 

оздоровлені та розмножені в культурі іn vitro (*р≤0,05; **р≤0,01) 

 

Ширина кори зменшилася у сортів Лебедина пісня, Мама та 

Чорнолиста та у всіх селекційних зразків окрім М 01-03. У сортів Лідія і 

Українська перцева спостерігали тенденцію до збільшення, у сорту 

Лубенчанка цей показник не змінився. У більшості сортів та селекційних 

зразків м’яти перцевої після оздоровлення та клонування збільшилась 

ширина ксилеми за винятком сортів Лідія, Українська перцева та 

селекційного зразка М 01-02. Ширина флоеми достовірно збільшилась лише 

Сорти та селекційні 

зразки м̓яти перцевої  

Варіанти Ширина, мкм 

кора ксилема флоема 

Лебедина пісня 

 

  Lebedyna pisnia 

 

контроль 67,7±2,6 175,5±7,9 77,1±3,0 

іn vitro   60,7±1,7*    202,4±7,7* 71,1±2,9 

Лубенчанка контроль 60,5±2,6 187,5±7,0 61,1±2,2 

іn vitro 60,7±1,4 199,8±5,9    53,3±2,2* 

Лідія контроль 65,8±1,9 226,4±8,0 67,0±0,8 

іn vitro 69,1±2,4     188,3±4,5** 62,5±2,4 

Українська перцева контроль 58,0±2,2 202,2±5,7 60,3±2,0 

іn vitro 62,4±1,6    181,5 ±4,9 *     79,0±2,6** 

Мама контроль 62,4±2,9 185,8±7,1 54,0±1,2 

іn vitro   53,7±1,3*     250,4±8,1**     62,5±2,4** 

Чорнолиста контроль 57,1±1,4 182,5±6,9 74,1±4,8 

іn vitro 53,3±2,7    209,6±7,8* 73,3±3,5 

М 01-02 
контроль 64,9±3,6 186,3±12,1 50,6±1,8 

іn vitro 62,6±2,1 170,5±8,4    60,5±3,3* 

М 01-03 
контроль 63,2±2,7 171,1±5,0 60,1±3,1 

іn vitro 66,1±1,5      225,2±8,5** 54,8±1,7 

М 01-04 
контроль 69,0±2,4 176,9±7,9 58,0±2,2 

іn vitro 64,3±5,3 187,0±5,2 

 

54,4±2,5 

М 01-12 
контроль 66,6±3,2 193,1±3,8 56,1±2,6 

 іn vitro 58,2±2,4 203,6±4,2   50,1±1,4* 
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у двох сортів Українська перцева і Мама (р ≤ 0,01) та у селекційного зразка 

М 01-02 (р ≤ 0,05), у сорта Чорнолиста цей показник не змінився, а у сортів 

Лебедина пісня, Лубенчанка (р ≤ 0,05), Лідія та селекційних зразків М 01-12 

(р ≤ 0,01), М 01-03, М 01-04 зменшився. 

У більшості вегетативно розмножених рослин м’яти перцевої судинно-

волокнисті пучки на ребрах мають співвідношення флоеми до ксилеми – 1:3. 

Після оздоровлення й розмноження іn vitro більшість сортів м’яти перцевої 

зберегли співвідношення 1:3 флоеми до ксилеми, а у двох сортів, Мама й 

Лубенчанка та селекційних зразків М 01-03 та М 01-12, воно змінилось на 

1:4, що відрізняється від даних досліджень сорту Лікарська–4 для якого 

характерне співвідношення 1:6 [109]. Аналізуючи співвідношення 

ксилема/кора та ксилема/флоема у вегетативно розмножених та клонованих 

рослин, спостерігали збільшення цих співвідношень для сортів Лебедина 

пісня, Лубенчанка, Мама, Чорнолиста та трьох селекційних зразків М 01-03,  

М 01-04, М 01-12, а у сортів Лідія, Українська перцева та селекційного зразка 

М 01-02 зменшення. Індекси співвідношеня ксилеми до кори та ксилеми до 

флоеми коливаються у різних сортів від 2,3 до 4,7. Збільшення індексу 

відношення ксилеми до флоеми свідчить про посилення адаптивної стратегії 

рослин до полягання (рис.5.6). 

Рис. 5.6 Співвідношення ксилема/кора та ксилема/флоема у рослин 

сортів та селекційних зразків української селекції. 

Примітка: білий колір – співвідношення ксилеми до флоеми; сірий – ксилеми до кори 
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Встановлено, що діаметр судин метаксилеми статистично значимо 

змінюється у вегетативно розмножених рослин та рослин, оздоровлених в 

культурі іn vitrо, а саме у сортів Лебедина пісня, Мама, Лубенчанка та 

Чорнолиста (рис.5.7).  

Рис.5.7. Діаметр судин метаксилеми рослин м'яти перцевої 

Примітка: білий колір – вегетативно розмножені рослини (контроль); сірий колір – 

рослини оздоровлені та розмножені в культурі іn vitro; (* р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01) 

 

У сортів Лебедина пісня (р≤0,05) і Мама (р≤0,01) та селекційного 

зразка М 01-03 (р≤0,01) після клонального мікророзмноження іn vitro діаметр 

судин метаксилеми значно зменшується, а у сортів Лубенчанка (р≤0,01), 

Чорнолиста (р≤0,05) та селекційних зразків М 01-02 (р≤0,05) й М 01-12 – 

збільшується. 

Анатомічні і гістохімічні дослідження пагонів рослин сортів м’яти 

перцевої української селекції виявляють певні закономірності, пов’язані з 

проходженням рослин через культуру in vitro. Перш за все, вони пов’язані зі 

збільшенням інтенсивності ксилогенезу (окрім сортів Лідія та Українська 

перцева). Як відомо, збільшення товщини ксилеми зазвичай пов'язане з 

високим вмістом ауксинів у тканинах, що диференціюються, та формуванням 

судин з меншим діаметром [160, 192]. Найбільш виражений процес 

підвищення ксилогенезу спостерігали у сортів Мама та Чорнолиста, а 

останній сорт після оздоровлення максимально збільшив урожайність 

сировини на 51,4 %.  
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Таким чином, зміни анатомічних і гістохімічних ознак за умов 

культивування in vitro є сортоспецифічними і проявляються в межах 

генотипу. Підтверджено переваги оздоровлення за умов in vitro та 

клонального мікророзмноження над традиційним вегетативним 

розмноженням м’яти перцевої за достовірним збільшенням наступних 

показників: кількість ефірної олії, урожайність повітряно сухої сировини та 

біомаса кореневищ, облистяність, інтенсивність ксилогенезу. Отримані 

показники вказують на інтенсивніший вторинний ріст у оздоровлених рослин.  

Сорти Лебедина пісня і Мама характеризуються найбільш інтенсивним 

розвитком за майже всіма дослідженими анатомічними та морфологічними 

показниками після культури in vitro, що дає змогу їх рекомендувати для 

промислового вирощування. 

 

5.2. Компонентний склад ефірної олії вегетативно розмноженої 

м’яти перцевої та рослин після клонального мікророзмноження. 

Внаслідок хроматографічного аналізу нами визначено компонентний 

склад та співвідношення окремих фракцій ефірної олії отриманої з чотирьох 

селекційних зразків та шести сортів м’яти перцевої української селекції. 

Окремо аналізували ефірну олію отриману з вегетативно розмножених 

неоздоровлених рослин та  отриману з рослин, що піддавалися клональному 

мікророзмноженню та оздоровленню (рис. 5.8 ) 

 

Рис. 5.8 Висушена сировина сорту м'яти перцевої Лубенчанка 
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Нами ідентифіковано лімонен, цинеол, ментон, ментофуран, ізоментон, 

ментил ацетат, β-каріофілен, ізоментол, ментол, пулегон, гермакрен, 

піперитон, карвон (табл. 5.2, 5.3, 5.4). 

Таблиця 5.2 

Компонентний склад ефірної олії (%) сортів м’яти перцевої української 

селекції без застосування оздоровлення та МКР в культури in vitro (2016 р.) 

 

Компонент 

ефірної олії 

нормативні 

показники 

ЄФ, % 

Сорти м’яти перцевої  

Лебедина 

пісня  

Лубенчан

ка  
Лідія  

Українська 

перцева  
Мама  

Чорно 

листа  

лімонен 1,0–5,0 3,2 3,5 1,3 0,9 3,2 1,1 

цинеол 3,05–14,0 0,2 0,3 0,1 2,8 0,2 3,8 

ментон 14,0–32,0 14,9 9,3 12,6 18,8 12,6 23,5 

ментофуран 1,0–9,0 0,5 4,4 0,0 9,3 0,5 4,8 

ізоментон 1,5–10,0 2,8 2,5 17,6 5,3 2,7 4,0 

ментілацетат 2,8–10,0 2,4 3,3 2,9 8,5 2,6 3,1 

β-каріофілен – 0,5 0,6 0,5 1,0 0,8 1,1 

ізоментол – 2,0 3,1 1,1 2,5 2,0 6,5 

ментол 30,0–55,0 70,1 68,0 60,5 38,4 72,0 30,7 

пулегон до 4,0  0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 11,1 

гермакрен – 0,1  0,5 0,5 

 

  

1,2 0,1 1,1 

піперитон – 0,6 0,8 0,3 0,4 0,7 0,4 

карвон до 1,0  0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6 

Мінорні 

сполуки 
– 2,6 3,7 2,5 4,8 2,5 8,4 

 

Таблиця 5.3 

Компонентний склад ефірної олії (%) сортів м’яти перцевої української 

селекції після культури in vitro (2016 р.) 

Компонент 

ефірної олії 

нормативні 

показники 

ЄФ, % 

Сорти м’яти перцевої  

Лебедина 

пісня  

Лубенчан 

ка  
Лідія  

Українська 

перцева  
Мама  

Чорно 

листа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

лімонен 1,0–5,0 2,9 3,5 1,5 0,7 1,9 1,0 

цинеол 3,05–14,0 0,2 0,3 0,1 3,3 0,5 3,1 

ментон 14,0–32,0 8,8 8,9 11,0 20,1 12,9 21,8 

ментофуран 1,0–9,0 0,3 3,8 0,2 6,8 0,3 4,5 

ізоментон 1,5–10,0 2,8 2,8 16,8 6,8 1,5 3,3 

ментілацетат 2,8–10,0 3,7 3,1 2,8 5,8 1,0 2,9 

β-каріофілен – 1,3 0,7 0,8 0,9 0,8 1,6 

ізоментол – 2,0 2,8 1,2 2,5 4,3 6,4 

ментол 30,0–55,0 74,1 68,8 61,4 44,2 72,6 33,3 

пулегон до 4,0  0,0 0,0 0.0 3,1 0,0 11,9 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

гермакрен – 0,2 0,7 0,9 1,2 0,1 1,9 
піперитон – 0,7 0,9 0,4 0,7 0,6 0,4 
карвон до 1,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,9 
Мінорні 

сполуки 
– 3,0 3,6 2,7 3,9 1,2 7,0 

 

Таблиця 5.4  

Компонентний склад олії ефірної (%) селекційних зразків м’яти перцевої з 

вегетативно розмножених та оздоровлених у культурі in vitro (2016 р.) 

Компоненти 

ефірної олії 

нормативні 

показники 

ЄФ, % 

Зразок, сорт 

М 01-02 М 01-03 М 01-04 М 01-12 

ВР іn vitro ВР іn vitro ВР іn vitro ВР 
іn 

vitro 

лімонен 1,0–5,0 1,0 0,8 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 1,2 

цинеол 3,5–14,0 5,0 4,4 2,1 2,4 3,4 3,0 2,8 2,8 

ментон 14,0–32,0 33,9 36,9 15,1 17,0 33,6 50,9 37,4 18,4 

ментофуран 1,0–9,0 3,2 3,4 8,4 5,0 7,0 4,8 5,3 6,7 

ізоментон 1,5–10,0 5,9 7,1 21,6 26,1 5,8 6,8 6,2 18,7 

ментілацетат 2,8–10,0 2,6 1,6 5,3 3,3 11,2 3,5 8,8 6,2 

β-каріофілен – 0,2 0,2 0,8 1,0 0,6 1,1 0,7 0,8 
ізоментол – 6,5 5,8 2,1 1,6 2,4 1,4 2,1 1,6 

ментол 30,0–55,0 28,6 29,4 19,7 22,4 25,7 15,4 21,8 27,2 

пулегон до 4,0 3,1 1,9 11,3 8,6 4,1 6,3 9,2 10,7 

гермакрен – 0,7 0,6 1,1 1,3 0,8 1,3 0,7 1,0 

піперитон – 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 

карвон до 1,0  0,2 0,1 0,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,4 

Інші сполуки – 9,0 7,8 10,8 9,5 4,1 4,3 3,8 3,8 

цинеол/ 

лімонен 
більше 2,0 

5,0 5,8 2,0 2,4 3,9 4,3 3,5 2,3 

 

Згідно з отриманими даними хроматографічного аналізу найбільший 

вміст ментолу, як основного маркерного компоненту ефірної олії, серед 

сортів української селекції містять рослини сортів Лебедина пісня – 70,1–

74,1% (рис. 5.8; 5.9), Мама – 72,0 – 72,6 %, Лубенчанка – 68,0–68,8 %, Лідія – 

60,5–61,4 %. В ефірній олії отриманої з селекційних зразків вегетативно 

розмножених рослин і після оздоровлення в культурі in vitro кількість 

ментолу становила від 15,4 до 29,4 %, максимальний показник у  

селекційного зразка М 01-02 – 28,6–29,4 %. У наших дослідженнях у всіх 
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рослин після застосування культури in vitro кількість ментолу збільшується, 

що знайшло підтвердження у публікаціях [249, 256] (рис. 5.9 – 5.14). 

Рис. 5.9 Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої сорту 

«Лебедина пісня» до оздоровлення та розмноження in vitro 

 

Рис. 5.10. Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої сорту 

«Лебедина пісня» оздоровлення та розмноження in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої 

селекційного зразка М 01-02 до оздоровлення та розмноження in vitro-+ 
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Рис. 5.12. Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої 

селекційного зразка М 01-02 після  оздоровлення та розмноження in vitro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої сорт 

Чорнолиста до оздоровлення та розмноження in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Хроматограма сполук ефірної олії листя м’яти перцевої сорт 

Чорнолиста після оздоровлення та розмноження in vitro 
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У сортів Українська перцева та Чорнолиста вегетативно розмножених 

рослин та після культури in vitro ефірна олія містила майже вдвічі менше 

ментолу 38,4‒44,2 % та 30,7‒33,3 % відповідно, що корелює з високим 

вмістом ментону у цих зразках. Як відомо синтез ментона може відбуватися 

шляхом відновлення пулегона або піперитона, а також в процесі окислення 

ментолу. Отже, накопичення порівняно високого вмісту ментону у сортів 

Українська перцева та Чорнолиста вказує на високу активність ферментних 

систем, які задіяні в пулегонному та піперітонному шляхах синтезу ментона, 

що узгоджується з дослідженнями Бугаєнко [7]. В ефірній олії рослин сорта 

Українська перцева без застосування культури in vitro частка ментону склала 

18,8 %, після клонального мікророзмноження – 20,1%, а у сорту Чорнолиста 

– 23,5‒21,8 %, проте сумарний вміст ментолу та ментону у цих рослин був 

доволі високим і складав у сорту Українська перцева – 57,2–64,3%, 

Чорнолиста – 54,1–55,0 %. У високоментольних сортів сумарний вміст 

ментолу та ментону був значно вищим, зокрема у Лебедина пісня – 85.0–

82.9%, Лубенчанка – 77,3–77,7 %, Лідія – 73,1–72,3 % та Мама – 85,5–82,5 %. 

Кількість ментону в ефірній олії чотирьох сортів та селекційного зразка 

М 01-12, до яких застосовували культуру іn vitro зменшилась, зокрема, у 

сорту Лебедина пісня на 6,2%. У сортів Українська перцева, Мама та 

більшості селекційних зразків цей показник збільшився, особливо у 

селекційного зразка М 01-03 – від 33,6 до 50,9 %. 

Лімонен є попередником основних компонентів ефірної олії. 

Концентрація лімонену у всіх зразках ефірної олії сортів української селекції 

знаходилась в межах рекомендованих значень ЄФ, за вимогами якої цей не 

токсичний представник моноциклічних терпенів має бути в інтервалі 

1,0‒5,0 % [188], лише в обох зразках рослин ефірної олії сорту Українська 

перцева нижче норми ЄФ на 0,1–0,4%. Спостерігали незначне зменшення 

цього компоненту ефірної олії після застосування культури in vitro у всіх 

сортів рослин м’яти перцевої на 0,1‒1,3 % та у селекційних зразків на 0,1–
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0,4 %, за виключенням сорту Лідія у якого частка лімонену збільшується на 

0,3 % та сортозразка М 01-12 – 0,4 %.  

За результатами аналізу сортів за кількістю цинеолу, що в чистому 

вигляді має камфорний запах і пекучий смак, з’ясовано, що більшість зразків 

ефірної олії сортів м’яти перцевої містять менше 1%, окрім двох сортів – 

Українська перцева та Чорнолиста, але його кількість все ж нижче вимог ЄФ. 

Тільки ефірна олія, яка отримана з вегетативно розмножених рослин сорту 

Чорнолиста та селекційного зразку М 01-02 відповідає нормам ЄФ (3,5 – 

14,0 %) [188].  

Важливим показником якості ефірної олії м’яти перцевої є 

співвідношення цинеол/лімонен. За даними ЄФ це співвідношення має бути 

більше 2,0.Серед досліджених зразків ефірної олії вимогам ЄФ відповідають 

два сорти Українська перцева без застосування культури in vitro цей 

показник складає 2,9 та після застосування культури in vitro – 5,0 та 

Чорнолиста 3,5 – у неклонованих рослин та 3,0 – у рослин після культури in 

vitro. Ефірна олія всіх досліджених селекційних зразків до і після 

застосування оздоровлення й МКР відповідає критеріям вимог ЄФ, що 

вирізняє їх серед досліджених нами сортів української селекції.  

Аналізуючи вміст пулегону, який у надмірній кількості (більше 4%) 

привносить помітний камфорний відтінок у стандартний аромат англійської 

перцевої м'яти, нами встановлено повну відсутність цього компоненту в 

ефірній олії м’яти перцевої сортів української селекції Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія та Мама як до так і після клонального мікророзмноження, 

що можна вважати їх сортовою особливістю. Тоді як ефірна олія 

неклонованих рослин сорту Українська перцева має підвищений вміст 

пулегону – 6,1 %, але після МКР вміст цього компоненту знижується на 

50 %, що відповідає вимогам ЄФ. У зразках олії вегетативно розмноженого 

сорту Чорнолиста пулегон міститься у кількості 11,1 % та після застосування 

культури in vitro збільшується до 11,9 %. Ці сорти були створені в Україні, як 

аналоги англійської перцевої м’яти, наявність пулегону є для них 
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характерною ознакою, а вміст, за нашими даними, значно варіює в 

залежности від погодних умов, строків збирання сировини та інших 

факторів. За кількістю пулегону тільки ефірна олія селекційного зразка М 01-

02 відповідає ЄФ, у всіх інших селекційних зразків відмічено підвищений 

вміст цього компоненту до та після оздоровлення й мікророзмноження в 

культурі in vitro. У досліджених нами селекційних зразків в період масового 

цвітіння пулегон, ізоментон і ментон, як  попередники біосинтезу ментолу 

відзначаються підвищеним вмістом, а ментол, в свою чергу, низьким, тому 

існує необхідність прослідкувати компонентний склад ефірної олії у інші 

фази цвітіння м'яти – на початку та в кінці цвітіння та можливо відкорегувати 

строки сбору сировини. 

Зразки олії ефірної за кількістю ментофурану, що синтезується з 

пулегону та міститься в основному у квітках м’яти перцевої, відповідають 

стандартам ЄФ за виключенням сорту Українська перцева у якого відмічено 

незначне перевищення нормативних вимог ЄФ на 0,3 %. Серед зразків олії 

ефірної з рослин м’яти перцевої, що піддавали оздоровленню в культурі in 

vitro, простежується тенденція до зменшення ментофурану в середньому на 

0,2–3,3 %, окрім селекційного зразка М 01-02. В ефірній олії сортів Лебедина 

пісня, Лідія, Мама вміст ментофурану взагалі не перевищує 1%. Сорти 

Лубенчанка і Чорнолиста за своїми показниками відповідають ЄФ (1,0–

9,0%). В ефірній олії вегетативно розмножених рослин сорту Лідія даного 

компоненту нами не виявлено, а у сировині оздоровлених та клонованих 

рослин його частка складала 0,2 %. Відомо, що значну кількість ментону та 

ментофурану містять квітки м’яти, а як відомо, інтенсивний розвиток пагонів 

другого порядку і їх рясне цвітіння призводить до підвищення вмісту кетонів 

у ефірній олії [134]. 

Ментілацетат у всіх зразках ефірної олії відповідає критеріям вимог 

ЄФ, окрім сортів Лебедина пісня і Мама та сортозразка М 01-02, що має 

дещо знижені значення у контрольному варіанті, а після оздоровлення та 

розмноження в культурі in vitro у сорту Мама та М 01-02 ще знижується, у 
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сорту Лебедина пісня  підвищується і відповідає рекомендованим нормам 

ЄФ. Загалом після оздоровлення та розмноження в культурі in vitro 

спостерігали тенденцію до зниження ментілацетату. 

За вмістом терпеноїдів карвону та піперитону усі досліджені зразки 

ефірної олії рослин м’яти перцевої української селекції відповідають нормам 

ЄФ. Треба відзначити, що в зразках ефірної олії сорту м’яти перцевої Мама 

до яких не застосовували культуру in vitro та в обох зразках ефірної олії 

сорту Лебедина пісня повністю відсутній карвон, який може надавати 

неприємний для ефірної олії – пряний, терпкий, цминний відтінок аромату і 

за рекомендаціями ЄФ його концентрація має бути не більше 1 %. Низький 

вміст карвону є характерною ознакою досліджуваних нами українських 

сортів м’яти перцевої.  

Якщо у всіх зразків ефірної оліїї підрахувати сумарний вміст 

маркерних сполук, а саме ментону, ізоментону, ментолу та ізоментолу, то їх 

можна розташувати у такій послідовності: сорт Лідія – 90,3–91,7%; Мама – 

89,3–90,3 %; Лебедина пісня – 87,7–89,8 %; Лубенчанка – 82,9–83,2 %; М 01-

02 – 74,9 – 79,2 %; М 01-04 67,5 – 74,5 %; М 01-12 67,5 – 65,9 %; М 01-03 58,5 

– 67,1 %; Чорнолиста – 61,3–64,5 % та Українська перцева – 61,6–64,9 %  

Таким чином, особливістю досліджуваних рослин сортів м’яти 

перцевої української селекції є високий вміст ментолу, низький вміст 

карвону, піперитону, пулегону (за виключеням сортів Чорнолиста, 

Українська перцева) та ментофурану (за виключеням сортів Чорнолиста, 

Українська перцева та Лубенчанка). Треба зазначити, що у зразках ефірної 

олії сортів Лебедина пісня, Лубенчанка, Лідія та Мама повністю відсутній 

пулегон, а в ефірній олії вегетативно розмножених рослин сорту Мама та 

обох зразків ефірної олії м’яти перцевої сорту Лебедина пісня відсутній 

карвон, що обумовлено сортоспецифічними особливостями генотипів та 

роботою ферментативних систем, які пов’язані з синтезом даних 

компонентів. 



135 

 

При аналізі головних компонент за якісним складом і вмістом 

ізопреноїдів у листках м’яти перцевої сортів Лебедина пісня (5), Лубенчанка 

(7), Лідія (8), Українська перцева (9), Мама (10), Чорнолиста (11) встановили, 

що перша вісь головних компонент (F1) склала 58,40 % від загальної 

дисперсії в комплексі показників, з яких найбільше значення мають ментол, 

пулегон, цинеол. Дещо менший внесок у загальну дисперсію відмічено за 

показниками вмісту ментону, гермакрену, карвону і лімонену (табл. 5.5, рис. 

5.15). 

 

Таблиця 5.5 

Внесок ознак у головні компоненти сортів м’яти перцевої 

 

Примітка: F1, F2, F3– перша, друга і третя вісі головних компонент відповідно  

(* найбільший внесок в навантаження головних компонент) 

 

 
 

 

компоненти ефірної олії  
 

сортів м̓яти перцевої 

Навантаження головних компонент 

F1 F2 F3 

лімонен   0,589*  0,261 0,054 

цинеол   0,889*  0,003 0,058 

ментон   0,826*  0,006 0,001 

ментофуран 0,453  0,037   0,455* 

ізоментон 0,004    0,595* 0,329 

ментіласетат 0,141  0,315   0,435* 

β-каріофілен 0,302  0,226 0,044 

ізоментол  0,569*  0,370 0,006 

ментол  0,944*  0,036 0,002 

пулегон  0,936*  0,033 0,001 

гермакрен  0,678*  0,012 0,003 

піперітон  0,392*  0,247 0,261 

карвон  0,602*  0,131 0,182 

Мінорні сполуки  0,852*  0,055 0,003 
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Рис. 5.15. Biplot аналіз вегетативно розмножених (нк) та після 

клонального мікророзмноження (к) рослин м’яти перцевої сортів Лебедина 

пісня (№5), Лубенчанка (№7), Лідія (№8), Українська перцева (№9), Мама 

(№10), Чорнолиста (№11). 

 

Вісь F1 виокремлює клоновані та не клоновані in vitro сорта Українська 

перцева та Чорнолиста від Лебедина пісня, Лубенчанка, Лідія, Мама. Останні 

вирізняються відсутністю у листках пулегону і відносно високим вмістом 

ментолу, що є ключовою ознакою якості рослинної сировини. Для сортів 

Українська перцева та Чорнолиста, навпаки, характерно накопичення 

порівняно високого вмісту ментону. Друга вісь головних компонент (F2) 

складала 16,62 % від загальної дисперсії, у якій найбільше значення має 

ізоментон. У групі досліджуваних сортів вісь другої компоненти виокремлює 

сорти Лідія та Українська перцева. Вісь F3 складає 24,98% від загальної 

дисперсії. За третьою компонентою найбільше значення мають ментофуран і 

ментилацетат. Сумарна дисперсія 1 і 2 головних компонент складає 75,02 %. 
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Використання Biplot аналізу дозволяє виявити ряд показників, що 

характеризують досліджувані сорти за специфікою компонентного складу 

ефірної олії. Визначено, що домінуючими сполуками ефірної олії рослин 

сортів Лебедина пісня, Лубенчанка, Мама є два компонента – ментол та 

ментон, сумарний вміст яких склав: Лебедина пісня – 82,88–85,03 %, 

Лубенчанка – 77,33–77,70 %, Мама – 82,51–84,59 %. В ефірній олії рослин 

сорта Лідія переважає три компоненти – ментол, ментон, ізоментон, 

сумарний вміст яких 89,1–90,6 %; у сорту Українська перцева лідирують 

п’ять сполук – ментон, метилацетат, ментофуран, ментол, пулегон, що 

складають 68,9–81,07 % та у сорту Чорнолиста чотири сполуки – ментон, 

ментол, ізоментол і пулегон, сума яких складає 69,9–70,07 % від загальної 

суми показників ефірної олії. 

При аналізі головних компонент селекційних зразків м’яти перцевої за 

ізопреноїдами нами встановлено, що перша вісь головних компонент (PC1) 

становить 48,25 % від дисперсії в наборі показників, з яких найбільші 

значення мали цинеол, β-каріофілен, ізоментол і пулегон (табл. 5.6). Дещо 

менший внесок в дисперсію внесли ізоментон, ментофуран і ментол. 

Таблиця 5.6 

Внесок ознак у головні компоненти сортозразків м’яти перцевої 

Компоненти олії ефірної F1(48,25 %) F2 (28,11 %) F3(14,41 %) 

1 2 3 4 

Лімонен 0,176   0,498* 0,185 

Цинеол   0,917* 0,025 0,003 

Ментон 0,313   0,576* 0,082 

Ментофуран   0,541* 0,000 0,280 

Ізоментон   0,618* 0,322 0,016 

Ментілацетат 0,048 0,205   0,671* 

β-каріофілен   0,786* 0,132 0,053 

Ізоментол   0,793* 0,180 0,011 

Ментол   0,392* 0,290 0,173 

Пулегон   0,795* 0,007 0,038 
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Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 4 

Піперитон 0,312   0,597* 0,033 

Карвон 0,407 0,517* 0,064 

Мінорні сполуки 0,176 0,498* 0,185 

Примітка: F1, F2, F3– перша, друга і третя вісі головних компонент відповідно  

(* найбільший внесок в навантаження головних компонент) 

 

Використання Biplot аналізу дозволило виявити ряд показників, що 

характеризують досліджувані сортозразки м’яти перцевої за специфікою 

компонентного складу ефірної олії. Вісь PC1 відділяє неклоновані та 

клоновані in vitro селекційні зразки М01-02 і М01-03, які різняться між собою 

за значенням дисперсії, але вони відносно вирівняні і стабільні в кількісному 

співвідношенні терпеноїдів, на які клональне мікророзмноження явно не 

вплинуло (рис. 5.16). Навпаки, метаболізм селекційних зразків М01-04 та 

М01-12 в цьому аспекті лабільніший. Оздоровлені в культурі in vitro М01-04 

та М01-12 відокремлені віссю РС1 від рослин, розмножених вегетативно 

(контроль). 

Друга вісь головних компонент (PC2) становить 28,11% від загальної 

дисперсії, в якій переважають показники вмісту лімонена, карвона, 

піперітона і ментона. Ця вісь відділяє селекційний зразок М01-04 від М01-02 

і М01-03. 

Третя вісь (PC3) становить 14,41 % від дисперсії. Найбільше значення в 

ній має вміст ментіл ацетату. Оскільки сумарна дисперсія 1 і 2 головних 

компонент практично сягає 80 % (76,36 %) був використаний Biplot аналіз, 

який дозволив виявити ряд показників, що найбільш інформативно 

характеризують рослини (рис.5.15). Встановлено, що для селекційного зразка 

М01-02 найважливішими показниками є вміст цинеолу і ізоментолу, а для 

селекційного зразка М01-03 – пулегону і ізоментону.  
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Рис. 5.16. Biplot аналіз компонентів ефірної олії вегетативно розмножених 

(нк) та після клонального мікророзмноження (к) перспективних селекційних 

зразків м̓яти перцевої української селекції 

Примітка: (червоний колір – компоненти ефірної олії; синій – селекційні зразки м̓яти 

перцевої) 

 

На наш погляд також необхідно звернути увагу на зміни, що відбулися 

в синтезі ізопреноідів у рослин в процесі клонального мікророзмноження 

селекційних зразків м'яти М01-04 та М01-12. Перш за все вони пов'язані зі 

збільшенням в їх листках після оздоровлення загального пулу пулегону, 

ізоментону і β-каріофілену. Їх важливою відмінністю є відносний вміст 

ментону. Так, у селекційного зразка М01-12 цей терпен після культури in 

vitro знизився в 2 рази, в той час як у селекційного зразка М01-04 цей 

показник, навпаки, збільшився в 1,5 рази. 
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На підставі отриманих нами даних можна припустити, що при 

застосування методів культури in vitro у рослин селекційного зразка М01-12 

шлях метаболизації пулегона зміщується у бік синтезу ізоментону, що може 

бути обумовлено зниженням активності ферментних систем, пов'язаних з 

накопиченням в листках ментона. 

Таким чином, з групи досліджених нами терпеноїдів найбільш 

інформативним є легколетучий моноциклічний терпен цинеол, що має 

виражену бактеріостатичну дію та активно накопичується у сировині 

селекційного зразка М01-02. Другою за значимістю маркерною ознакою є 

пулегон, який є важливим попередником ментону і ментолу на шляху їх 

синтезу. Дані біохімічні ознаки в комплексі є найважливішими 

характеристиками вторинного синтезу.  

Аналіз головних компонент дозволив встановити, що при клональному 

мікророзмноженні ментольний селекційний зразок М01-02 зберігає відносну 

стабільність в метаболізмі терпеноїдів. Навпаки, селекційний зразок М01-12 

вельми чутливий до клонування. Отримані дані дозволяють вважати, що 

застосування біотехнологій призводить до поліпшення якісного складу 

терпеноідів, зі збільшенням кількості ментолу при зменшенні ментону, що 

необхідно враховувати при масовому мікроклональному розмноженні рослин 

м̓яти перцевої. 

Проведення множинного кореляційного аналізу за 12 показниками 

виявило тісні взаємозв’язки між індексами співвідношення параметрів. 

Наведені в таблиці кореляційні коефіцієнти свідчать про наявність 

достовірно значимих зв’язків між показниками, зокрема високо достовірними 

(р≤0,001) є коефіцієнти кореляції між ментолом і співвідношенням 

ксилема/кора, а також між ментолом і врожайність кореневища (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7 

Кореляційний аналіз показників вегетативно розмножених рослин м’яти перцевої 

Показники Ширина 

кори 

Ширина 

ксилеми 

Ширина 

флоеми 

Ксилема/ 

кора 

Ксилема/ 

флоема 

Діаметр 

судин 

метаксиле

ми 

Висота 

епідерм

ісу 

Врожай

ність 

листків 

Біомаса 

корене 

вищ 

обли

ствін

ня 

ментол 

Ширина ксилеми -0,086 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ширина флоеми  0,257 -0,486 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ксилема/кора -0,829b  0,371 -0,029 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ксилема/флоема -0,464 0,812b -0,203  0,812b ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Діаметр судин 

метаксилеми 
-0,086 -0,600a  0,257  0,086 -0,290 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Висота епідермісу -0,029  0,257  0,086 -0,029  0,145 -0,886 b ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Врожайність 

листків 
 0,829b  0,314 -0,143 -0,600a -0,145 -0,086 -0,257 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Біомаса кореневищ   0,543 -0,086 -0,429 -0,829b -0,638a -0,200 -0,029  0,600a ‒ ‒ ‒ 

облиствіння -0,029  0,714b -0,543  0,314  0,609a   0,086 -0,486  0,486 -0,029 ‒ ‒ 

ментол  0,714b -0,257 -0,257 -0,943c -0,754b -0,029 -0,143  0,657a  0,943c -0,086  

ментон -0,464 -0,348  0,348  0,551  0,221   0,551 -0,261 -0,638a -0,812b -0,116 -0,638a 

Примітка: a – р ≤ 0,05; b – р ≤ 0,01; c – р≤0,001 
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Натомість, проведений кореляційний аналіз у рослин м’яти перцевої 

після клонального мікророзмноження в культурі in vitro тих же показників, що і 

у вегетативно розмножених рослин, виявив більшу кількість і більш тісніші 

зв’язки між показниками (табл. 5.8). Більше того, значно підвищилась 

кількість високо достовірних (р ≤ 0,001) коефіцієнтів кореляції, в тому числі 

між показниками кори і висоти епідермісу, ксилеми і облистяності, ментолу і 

біомаси кореневища. 

Треба відмітити, що на фоні достовірного збільшення ширини ксилеми 

у чотирьох сортів м’яти перцевої, ширина кори зменшилася. Не виключено, 

що високий вміст ментолу та інших сполук терпеноїдної будови пов’язаний з 

процесами диференціації клітин у пагонах, що не суперечить дослідженням 

[219], де стверджується про підсилення ксилогенезу, який знаходиться під 

контролем гормонів ауксинового типу.  

Виявлено позитивну кореляцію між показниками висоти епідерміса та 

шириною кори та негативну кореляцію між епідермісом та співвідношеннями 

ксилема/кора та ксилема/флоема, оскільки вторинне потовщення стебла 

відбувається за рахунок відкладання камбієм елементів провідної системи, в 

першу чергу ксилеми, тоді як клітини епідермісу та ширина корової 

паренхіми майже не змінюються. Такі кореляційні показники вказують на 

інтенсивніший вторинний ріст у оздоровлених рослин. Позитивна кореляція 

між морфометричними показниками висоти клітин епідермісу і ширини кори 

у рослин після культури in vitro також характеризує узгодженість, 

впорядкованість росту та розтягнення клітин [192]. 

Між шириною ксилеми і облистяністю у оздоровлених рослин 

виявлено позитивну кореляцію, в той час як у вегетативно розмножених 

рослин даний показник значно менший, що додатково вказує на 

інтенсивніший розвиток та ріст рослин, вирощених in vitro. 
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Таблиця 5.8 

Кореляційний аналіз показників оздоровлених in vitro рослин м’яти перцевої 

Показники Ширина 

 кори 

Шири

на 

ксиле 

ми 

Шири 

на 

флоеми 

 Ксилема/ 

кора 

Ксиле

ма/ 

флоема 

Діаметр 

судин 

метакси

леми 

Висота 

епідер

місу 

Врожайні

сть 

повітряно

-сухої 

сировини 

Біомаса 

корене 

вищ 

Облист

віння 

Ментол 

Ширина ксилеми -0,162 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ширина флоеми 0,345 0,252 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ксилема/кора -0,823b 0,408 -0,243 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ксилема/флоема -0,829b 0,143 -0,757b 0,741b ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Діаметр судин 

метаксилеми 
0,270 0,214 0,505 -0,556 -0,464 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Висота 

епідермісу 
0,955с -0,179 0,523 -0,778b -0,893 0,250 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Врожайність 

листків 
0,541 0,464 0,360 -0,111 -0,500 0,000 0,464 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Біомаса 

кореневищ 
0,342 0,643a 0,018 0,037 -0,036 -0,143 0,321 0,536 ‒ ‒ ‒ 

Облиствіння 0,018 0,929c 0,270 0,371 0,000 0,000 0,000 0,714b 0,750b ‒ ‒ 

Ментол 0,396 0,571 0,072 -0,074 -0,143 -0,107 0,393 0,571 0,964c 0,714b ‒ 

Ментон -0,378 -0,107 0,378 0,259 0,000 0,250 -0,286 -0,357 -0,679a -0,286 -0,786b 

Примітка: a – р ≤ 0,05; b – р ≤ 0,01; c – р≤0,001 
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Спільною сортовою особливістю рослин м’яти перцевої сортів Лідія та 

Українська перцевої є зменшення ширини ксилеми після культури in vitro, 

чим вони вирізнялися від інших досліджуваних сортів. При виключенні їх з 

загального кореляційного аналізу значно збільшувалися коефіцієнти 

кореляції, що визначали тісні зв’язки між шириною ксилеми та 

облиствленістю r=0,90 та урожайністю листків та облиствленістю – 0,88 

проти r=0,76 (кореляційний аналіз проводився між усіма дослідженими 

зразками). 

На особливу увагу заслуговує тісний зв’язок між загальною масою 

кореневищ і вмістом у листках ментолу, адже після культури in vitro даний 

показник кореляції виявився на рівні r=0,96 та у вегетативно розмножених 

рослин він доволі високий r=0,94. У вегетативно розмножених рослин 

виявився зворотній зв'язок між біомасою кореневищ і вмістом ментону -0,81, 

це обумовленно тим, що цей продукт є попередником ментолу. У 

оздоровлених  рослин r=-0,68 між біомасою кореневищ і ментоном, за 

рахунок більшої кількості кінцевого продукту синтезу – ментолу.  

Взагалі, коефіцієнт кореляції між ментоном і ментолом у оздоровлених 

рослин в культурі in vitro складає -0,89 у той час, як у вегетативно 

розмножених (контроль) рослин дорівнює -0,64, що підтверджує переваги 

клонального мікророзмноження над традиційним розмноженням. 

Таким чином, для фармацевтичної промисловсті важливі дві складові 

по перше основний компонент м'яти – ментол, а по-друге – висока 

врожайність, так як для використання на аптечне листя використовується уся 

рослина. В цілому для промислового виробництва важлива економічна 

складова – отримати максимальний вихід продукції з одиниці площі та 

мінімізувати витрати на виробництво. Всі зразки сировини оздоровлених 

рослин м’яти перцевої мають підвищену кількість ефірної олії та ментолу в 

ній. Визначено, що особливістю досліджуваних рослин сортів м’яти перцевої 

української селекції є високий вміст ментолу, низький вміст карвону, 
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піперитону, пулегону (за виключеням сортів Чорнолиста, Українська 

перцева) та ментофурану (за виключеням сортів Чорнолиста, Українська 

перцева та Лубенчанка). Показано, що у зразках ефірної олії сортів Лебедина 

пісня, Лубенчанка, Лідія та Мама повністю відсутній пулегон. 

Превалюючими сполуками для сортів м’яти перцевої Лебедина пісня, 

Лубенчанка і Мама є лімонен, піперитон, ментол, для сортів Українська 

перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол і ментон, для сорту Лідія – 

ізоментон. Селекційний зразок м’яти перцевої М 01-02 після оздоровлення та 

мікророзмноження в культурі іn vitro містить 3,7 % ефірної олії та 28,6 – 

29,4 % ментолу, компонентний склад його за шістьма показниками, а саме 

лімонен, цинеол, ментофуран, ізоментон, пулегон та карвон відповідає 

критеріям ЄФ, тому серед досліджуваних селекційних зразків його можна 

вважати найперспективнішим. Таким чином, оздоровлення та клональне 

мікророзмноження в культурі іn vitro сприяє поліпшенню якісного складу 

лікарської рослинної сировини.  

 

5.3 Компонентний склад ефірної олії м’яти довголистої після 

культивування її на живильному середовищі з регуляторами росту та 

наночастинками міді та кобальту in vitro 

Хроматографічному аналізу піддавали ефірну олію рослин м'яти 

довголистої сорту Посульська ліналоольна. Контрольним варіантом була 

ефірна олія з рослин, які розмножували на живильному середовищі МС з 

регуляторами росту (контроль), а дослідними варіантами була ефірна олія 

отримана з рослин м’яти довголистої, що культивувалася на живильних 

середовищах для мікророзмноження того ж складу, але з додаванням 

наночастинок міді (0,5мг/л) та кобальту (0,8 мг/л). Саме такі концентрації 

наночастинок позитивно вплинули на морфогененетичні процеси протягом 

МКР, тому і були обрані для хроматографічного аналізу. Встановлено вихід 

ефірної олії з сировини м'яти довголистої клонально розмноженої на 

живильному середовищі без наночастинок 1,16 %, на середовищі з 
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наночастинками міді (0,5 мг/л) – 2,23 та кобальту (0,8 мг/л) – 2,19 %. Таке 

збільшення може бути пов’язане з тим, що рослини культивовані на 

середовищах з наночастинками, а останні входять в велику кількість 

ферментів, мають інтенсивніший метаболізм і легше накопичують продукти 

синтезу, а саме ефірну олію. 

За результатами хроматографічного аналізу превалюючими сполуками 

в усіх трьох зразках ефірної олії м'яти довголистої сорту Посульська 

ліналоольна є ліналоол і ліналіл ацетат. У м'яти що культивувалася на 

середовищі з додаванням наночастинок кобальту також β-мірцен у кількості 

1,04 та 1,8-цинеол – 1,57 %, всі інші компоненти у кількості менше 1 % (табл. 

5.9). 

 

Таблиця 5.9 

Компонентний склад ефірної олії M. longifolia сорт Посульська ліналоольна 

на живильному середовищі без наночастинок (контроль) 

Компонент Час 

виходу 

речовини, 

хв 

Масова частка, % 

без 

наночастинок 

мідь 

 (0,5 мг/л) 

кобальт  

(0,8 мг/л) 

1 2 3 4 5 
сабінен 6,134 ‒ ‒ 0,05 

β-пінен 6,216 ‒ ‒ 0,02 

β-мірцен 6,626 0,06 0,27 1,04 

ізобутіл ізовалеріат 6,829 0,03 0,02 ‒ 

октан-3-ол 6,897 ‒ ‒ 0,10 

1,8-цинеол 7,555 0,36 0,22 1,57 

лімонен  7,609 0,04 0,06 0,12 

транс-оцимен 7,875 0,10 0,22 0,11 

цис-оцимен 8,191 0,08 0,08 0,02 

терпінен 8,457 ‒ 0,02 0,03 

транс-сабіненгідрат 8,647 ‒ 0,04 0,85 

транс-ліналоол оксид 8,755 0,38 0,18 0,22 

цис-ліналоол оксид 9,206 0,15 ‒ 0,25 

α-терпінолен 9,323 0,02 0,03 0,03 
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Продовження таблиці 5.9 

1 2 3 4 5 
2,2,6-триметил-3-кето-6 

вінілтетрагідропіран 

9,535 0,21 ‒ ‒ 

ліналоол  9,905 85,97 91,34 93,00 

окт-1-ен-3-ол ацетат 10,049 0,14 ‒ ‒ 

3-октілацетат 10,460 0,47 0,27 0,04 

ментон  11,019 0,11 0,31 0,04 

ізоментон 11,163 0,02 0,07 0,03 

ментофуран  11,392 0,03 0,03 ‒ 

терпеніл гідрат 11,569 ‒ ‒ 0,06 

терпінен-4-ол 11,975 ‒ 0,03 0,14 

ментол 12,187 0,04 0,06 ‒ 

р-мент-1-ен-8-ол 12,377 0,91 0,78 0,26 

ноліл ацетат 13,215 ‒ 0,05 ‒ 

нераль 13,838 ‒ ‒ 0,12 

пулегон  13,842 0,01 ‒ ‒ 

гексеніл ізо-валеріат 13,955 ‒ ‒ 0,08 

гексил ізобутірат 13,960 0,04 0,04 ‒ 

піперитон  14,036 0,09 ‒ ‒ 

ліналіл ацетат 14,623 6,06 4,69 0,17 

гераніаль 15,042 ‒ 0,21 0,17 

цитронелол 15,209 ‒ ‒ 0,06 

дігідроедулан  15,728 0,08 ‒ 0,04 

ментіл ацетат 15,737 ‒ 0,07 ‒ 

гераныл форміат 16,043 ‒ ‒ 0,07 

неріл ацетат 17,951 0,26 0,22 0,05 

гераніл ацетат 18,560 0,38 0,42 0,09 

β-боурбонен 18,795 0,06 ‒ ‒ 

α-гурьюнен 19,598 0,08 ‒ ‒ 

транс-каріофілен 19,796 0,74 0,09 0,37 

α-кубебен 20,608 0,26 ‒ 0,02 

гумелен  20,793 0,04 ‒ 0,03 

β-фарнезен 21,059 0,44 0,05 0,06 

гермакрен D  21,591 0,91 0,08 0,29 

біциклогермакрен 22,047 0,07 0,04 0,09 

гермакрен А  22,281 0,05 ‒ 0,02 

γ- кадинен  22,561 0,04 ‒ ‒ 

цис-каламенен 22,660 0,08 ‒ ‒ 

δ- кадинен  22,863 0,05 ‒ 0,02 

α- мууролен  23,273 0,06 ‒ ‒ 
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Продовження таблиці 5.9 

1 2 3 4 5 
каріофиленоксид 24,243 0,20 0,02 ‒ 

ледол 24,654 0,14 ‒ ‒ 

α-кубенол 25,317 0,36 ‒ 0,12 

тау-кадинол 25,980 0,10 ‒ ‒ 

α-кадинол 26,273 0,29 ‒ ‒ 

Примітка: Компоненти ефірної олії наведено в порядку збільшення часу утримання. 

 

Згідно з даними хроматографічного аналізу в ефірній олії м'яти 

довголистої, що клонувалася на живильному середовищі без наночастинок 

(контроль) визначено хімічний склад на 99,99 % та ідентифіковано 43 

окремих компонента, 22 компонента представлені у кількості більше 0,1 %. 

Найбільший вміст в ефірній олії мають ліналоол (85,97 %) та ліналілацетат 

(6,06 %). Лише в цьому зразку ефірної олії виявлені 2,2,6-триметил-3-кето-6 

вінілтетрагідропіран, окт-1-ен-3-ол ацетат, кетони пулегон і піперитон, 

сесквітерпени і їх похідні β-боурбонен, α-гурьюнен, γ- кадинен, цис-

каламенен, α- мууролен, ледол, тау-кадинол та α-кадинол. 

В ефірній олії, отриманої з рослин м’яти довголистої після клонального 

мікророзмноження на живильних середовищах з наночастинками міді у 

концентрації 0,5 мг/л визначено хімічний склад на 100 %, ідентифіковано 30 

компонентів. Кількість ліналоола збільшилася на 5,36 %, а ліналілацетата 

зменшилася на 1,37 % у порівнянні з контролем, а також виявлено складні 

ефіри терпенових спиртів ноліл ацетат й ментіл ацетат. 

Біохімічний склад ефірної олії, отриманої з рослин м’яти довголистої, 

що розмножувалася в умовах in vitro на середовищах з наночастинками 

кобальту у концентрації 0,8 мг/л визначено на 99,84 % та ідентифіковано 39 

компонентів. Частка ліналоолу збільшилася на 7,03 %, а ліналілацетату 

зменшилася на 5,89 % у порівнянні з контролем. Тільки в цьому зразку 

ефірної олії присутні сабінен, β-пінен, октан-3-ол, терпеніл гідрат, нераль, 

гексеніл ізо-валеріат, цитронелол, гераніл форміат. 
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Терпінен, транс-сабіненгідрат, терпінен-4-ол, гераніаль виявлено тільки 

у зразках олії рослин мяти довголистої, які культивувалися на живильних 

середовищах з наночастинками, а кетони пулегон і піперитон повністю 

відсутні, на відміну від контролю. Сумарний вміст кетонів найнижчий у 

зразку ефірної олії отриманої з м'яти довголистої, що культивувалася на 

живильному середовищі з наночастинками кобальту (0,8 мг/л) – 0,07 %. 

Кетони (ментон і ізоментон) мають седативну, ранозагоювальну дію, але є 

токсичними, тому необхідно стежити за їх концентрацією в ефірній олії. З 

лікувальною метою можна використовувати лише олію з безпечним рівнем 

кетонів [97, 152, 188]. Натомість монотерпенові спірти – один з найцінніших 

класів речовин і проявляють бактерицидну, противірусну дію і превалюють у 

наших зразках ефірної олії м’яти довголистої, що робить їх придатними для 

застосування у фітотерапії, ароматерапії та харчовій промисловості [70; 112]. 

Проведений кореляційний аналіз основних показників присутніх у всіх 

трьох зразках ефірної олії показав тісний зв'язок між багатьма компонетами 

(табл. 5.10). 

Наведені в таблиці кореляційні коефіцієнти свідчать про велику 

кількість високо достовірних (р ≤ 0,001) коефіцієнтів кореляції та наявність 

достовірно значимих зв’язків між показниками. Зокрема високо 

достовірними (р ≤ 0,001) є коефіцієнти кореляції між ліналоолом і лімоненом 

(r = 0,97), ізоментоном (r =0,91) та α-терпиноленом (r =0,86). Ліналіл ацетат 

виявив достовірну кореляцію (р ≤ 0,001) з усіма компонентами ефірної олії, а 

саме з р-мент-1-ен-8-ол (r=1,00), 3-октілацетатом (r=0,97), гераніл ацетатом 

(r=0,95), транс-ліналоол оксидом (r=0,91), 1,8-цинеолом (r=0,97), неріл 

ацетатом (r=1,00), цис-оцименом (r=0,98).  

Повну кореляцію (r=+1,00) спостерігали між наступними показниками 

ефірної олії м'яти довголистої: ліналіл ацетатом та неріл ацетатом, р-мент-1-

ен-8-олом та складними ефірами неріл ацетатом й ліналіл ацетатом, 3-

октілацетатом та 1,8-цинеолом. 
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Таблиця 5.10 

Кореляційний аналіз показників ефірної олії рослин м’яти довголистої 

  

ліналоол 
ліналіл 

ацетат 

р-мент-

1-ен-8-

ол 

герма 

крен D 

транс-

каріофі 

лен 

3-

октілац

етат 

β-

фарнез

ен 

гераніл 

ацетат 

транс-

ліналоол 

оксід 

1,8-

цинеол 

неріл 

ацетат 
ментон 

транс-

оцимен 

ліналіл ацетат -0,828b                         
р-мент-1-ен-

8-ол -0,810b 0,999c                       
гермакрен D -0,890 b 0,482 0,454                     
транс-каріофі 

лен -0,783 b 0,300 0,269 0,980c                   
3-октілацетат -0,940c 0,970c 0,961c 0,682a 0,524                 
β-фарнезен -0,969c 0,665 0,641 0,975c 0,912c 0,827b               

гераніл ацетат -0,604 0,947c 0,957c 0,175 -0,023 0,840b 0,389             
транс-ліналоол 

оксид -0,987c 0,908c 0,894b 0,806b 0,673 0,983с 0,917c 0,724           
1,8-цинеол -0,940c 0,970c 0,962c 0,681a 0,523 1,000с 0,827b 0,840b 0,982c         

неріл ацетат -0,797b 0,999c 1,000c 0,435 0,249 0,955 0,624 0,963c 0,884b 0,956c       
ментон 0,105 0,470 0,498 -0,547 -0,701a 0,240 -0,347 0,729a 0,056 0,241 0,516     

транс-оцимен 0,025 0,539 0,566 -0,478 -0,642 0,317 -0,271 0,781a 0,135 0,318 0,583 0,997c   
цис-оцимен -0,714a 0,984c 0,989c 0,316 0,123 0,910c 0,519 0,989c 0,817b 0,910c 0,992c 0,622 0,682a 

біциклогерма

крен -0,688a 0,163 0,132 0,943c 0,990c 0,399 0,846b -0,163 0,563 0,398 0,111 

-

0,794b 

-

0,743a 

β-мірцен 
0,282 0,303 0,334 -0,688a 

-

0,818b 0,062 -0,510 0,594 -0,125 0,063 0,354 0,984c 0,966c 

Примітка: а – р ≤ 0,05; b – р ≤ 0,01; c – р ≤ 0,001 
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Таким чином, з сировини рослин м'яти довголистої, що культивувалася 

на живильному середовищі з наночастинками кобальту (0,8 мг/л) та міді 

(0,5 мг/л) отримано ефірної олії більше на 88,8 та 92,2 % відповідно, в якій 

переважають спирти, зокрема ліналоол, масова частка якого у рослин, що 

піддавали клональному мікророзмноженню з наночастиками кобальту 

(0,8 мг/л) та міді (0,5 мг/л) збільшилася на 7,03 та 5,37 % відповідно, що 

визначає її терапевтичну дію і робить придатною для використання у 

фармації. Крім того в умовах України м’ята довголиста дає хороший врожай, 

досить посухостійка, не уражується хворобами та шкідниками, тому її 

доцільно використовувати в якості батьківської форми у міжвидовій 

гібридизації для схрещування з високоментольними видами м'яти для 

зниження вмісту кетонів. 

Висновки до четвертого розділу. 

Після аналізу даних впливу мікроклонального розмноження на основні 

анатомічні та фізіолого-біохімічні показники українських сортів рослин 

м’яти перцевої показано, що зміни анатомічних і гістохімічних ознак за умов 

культивування in vitro є сортоспецифічними і проявляються в межах 

генотипу. Підтверджено переваги оздоровлення за умов in vitro та 

клонального мікророзмноження над традиційним вегетативним 

розмноженням м’яти перцевої та м’яти довголистої за достовірним 

збільшенням кількості ефірної олії, урожайність повітряно сухої сировини та 

біомаси кореневищ, облистяності, інтенсивності ксилогенезу. Серед рослин 

м’яти перцевої слід звернути увагу на сорти Лебедина пісня і Мама, що 

характеризуються найбільш інтенсивним розвитком за майже всіма 

дослідженими анатомічними та морфологічними показниками після культури 

in vitro. 

Матеріали розділу опубліковано у працях [131, 263, 264]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ М’ЯТИ 

ПЕРЦЕВОЇ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ В 

КУЛЬТУРІ IN VITRO 

 

Ефективність виробництва сировини лікарських та ефіроолійних 

культур є однією зі складових економічних проблем суспільного буття. Тут 

акумулюється в тісному поєднанні використання сукупності природних, 

організаційно-економічних, технічних, технологічних факторів, які 

забезпечують процес відтворення суспільного виробництва. На його 

результативність у лікарському рослинництві, яке є складовою сільського 

господарства, впливають ґрунтово-кліматичні умови, забезпеченість робочою 

силою, матеріально-технічними засобами, фінансовими ресурсами, а також 

рівень впровадження науково-технічного прогресу тощо.  

Основою підвищення економічної ефективності лікарського та 

ефіроолійного виробництва, зокрема зростання обсягів виробництва, є 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, яке включає новітні, 

прогресивні наукові напрацювання до виробничого процесу, раціональне 

поєднання і взаємодію всіх елементів праці – знарядь і предметів праці та 

робочої сили. З підвищенням технічної озброєності і рівня механізації 

виробничих процесів, впровадженням сучасних методів, як складової 

технології та поліпшенням організації виробництва, затрати живої праці на 

одиницю виробленої продукції скорочуються. Зростання продуктивності 

праці, а отже, й ефективності виробництва на 70–75 % зумовлюється 

досягненнями саме технічного прогресу, в той час як частка організаційних 

факторів становить 20‒30 %. 

Підвищення ефективності виробництва лікарської сировини належить 

до вирішальних умов поліпшення здоров’я нації, матеріального добробуту 

населення країни, здійснення соціальних перетворень. Серед найбільш 

поширених та багатотоннажних культур вищезазначеної групи є м’ята 
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перцева. Вид вирощується, як в спеціалізованих на даному виді 

господарствах, прикладом якого може бути «Агрофіт» (Дніпропетровська 

область), так і в вигляді нішевої культури в численних фермерських, 

приватних господарствах та на селітебних територіях. Окремі економічні 

аспекти виробництва сировини м’яти перцевої сорту Лада наведено в роботі 

М.П. Шило [158]. 

В збереженні високого потенціалу продуктивності та якості сировини 

м’яти, яка є вегетативно розмножуваною культурою ключову роль в умовах 

сьогодення відіграє біотехнологія. Сплеск досліджень з біотехнології у 

світовій науці стався в кінці минулого тисячоліття, коли нові методологічні 

підходи забезпечили перехід до ефективного їх використання в науці й 

практиці і виникла реальна можливість отримати з цього максимальний 

економічний ефект [65, 95].  

Економічна оцінка використання методів біотехнології в практиці 

розсадництва сортів м’яти перцевої необхідна для обґрунтування 

раціональної структури посівних площ, при проектуванні та освоєнні 

сівозмін. Для її здійснення потрібні також дані продуктивності, якості 

отриманої продукції.  

В нашій роботі економічну ефективність розраховували на підставі 

фактичних витрат на виробництво садивного матеріалу та сировини (лист) в 

середньому за три роки. Обчислення проводили за видами робіт зазначених в 

технологічній карті (Додаток 3). Розрахунок проводили для сортів, які 

внесені до Державного реєстру сортів придатних до поширення в Україні та 

культивуються в аграрному виробництві, а також були об’єктом наших 

досліджень. Технологія вирощування сортів відповідала рекомендаціям 

вирощування [25]. 

 Економічну ефективність вирощування кожного з досліджуваних 

сортів м’яти перцевої визначали порівнянням застосування базової технології 

(вегетативне розмноження розсадою) та садивного матеріалу після 

оздоровлення і мікророзмноження  in vitro. При цьому порівнювали 

https://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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виробничі затрати і собівартість 1 т продукції, ціну реалізації та чистий 

прибуток з одиниці площі, а також рівень рентабельності, виражений у 

відсотках. Економічну ефективність вирощування м’яти перцевої визначали 

за такими показниками: витрати праці (люд.-год) на 1 га та 1 т продукції, 

загальні витрати на виробництво продукції (грн) на 1 га та 1 т, прибуток та 

рентабельність виробництва (%). Для розрахунків використовували чинні 

розцінки на ручні та механізовані види робіт, оплату праці механізаторів, 

ціни на садивний матеріал, паливно-мастильні матеріали, мінеральні 

добрива, тверде паливо тощо. Технологія вирощування м’яти перцевої 

включає затрати ручної праці. Ручна праця використовується при садінні 

розсади, двох прополках в рядках та при ручній доробці сировини. Оплату 

праці розраховували спираючись на норми виробітку за вісім годин робочого 

часу. Для некваліфікованого персоналу (робітників) оплата праці 

розраховувалась за розрядами на основі чинної тарифної сітки 2020 р. Норми 

виробітку на ручні та механізовані роботи встановлювали згідно з 

загальновизнаними методиками [80–84]. 

Собівартість продукції складалася з наступних статей: оренда 

земельної ділянки (взятий середній показник по Лубенському району 

Полтавської області (зона проведення досліджень), витрати на паливо-

мастильні матеріали (ППМ), садивний матеріал та його оздоровлення, 

добрива, засоби захисту рослин (згідно з технологічною картою передбачено 

внесення гербіцида «Трифлан»), відрахування на амортизацію та поточний 

ремонт, фонд заробітної праці з нарахуваннями, витрати на первину обробку 

сировини (висушування, обмолот), затрати на організацію та управління [40, 

81]. При розрахунку собівартості оздоровлення і мікроклонального 

розмноження in vitro до витратних матеріалів відносяться реактиви та 

регулятори росту, вартість яких отримана із каталогу хімічних реактивів 

науково-виробничої фірми «Caisson Laboratories» (USA) та лабораторний 

посуд. При цьому вартість 1 л безгормонального живильного середовища 

складає 16,77 грн, живильного середовища для оздоровлення з віроцидом 
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рибавирин – 17,17 грн., живильного середовища для клонального 

розмноження – 16,80 грн та живильного середовища для ризогенезу – 10,93 

грн. На етапі введення в культуру та мікророзмноження використовували 1 

літр живильного середовища на 200 експлантатів. На етапі ризогенезу 

використовували пластикові контейнери ємністю 0,5 л. і вміст живильного 

середовища складав 100 мл на 50 рослин. Для розрахунку витрат на оплату 

праці використовували посадові оклади молодшого наукового співробітника. 

При адаптації рослин-регенерантів до витратних матеріалів відносяться 

субстрат та касети, вартість яких приймалася середня ринкова по Україні.  

Загалом насінницький процес з м’ятою передбачає роботу з 

виробництва добазового, базового та сертифікованого садивного матеріалу. 

Первинне насінництво проводять, як правило, оригінатори сорту. За останні 

п’ятнадцять років жодний виробник сертифікованого садивного матеріалу не 

був внесений до Державного реєстру виробників садивного матеріалу, тож 

промислові площі для отримання сировини закладаються розсадою вищих 

категорій [104]. При розрахунку собівартості створення плантації культури 

м’яти перцевої виходили із того, що норма висадки на 1 га 100000 тисяч штук 

при вартості 1 штуки не оздоровленого саджанця 0,15 грн. 

Після оздоровлення і мікророзмноження  in vitro для закладки 

розсадника розмноження використовували садивний матеріал сортів м’яти 

перцевої категорії «Супереліта» – ex vitro дорощенний матеріал від in vitro. 

Результати розрахунків економічної ефективності створення 0,1 га плантації 

м’яти перцевої не оздоровленою розсадою і рослинами-регенерантами, 

оздоровленими в культурі in vitro, наведено в таблиці 6.1 

Затрати на вирощування сортів у розсаднику розмноження м’яти 

перцевої за традиційного вегетативного розмноження, залежно від сорту 

коливались від 23095 до 38592 грн. В структурі виробничих затрат при 

веденні розсадництва м’яти на садивний матеріал припадає — 10,5 %, на 

добрива – 1,7 %, на загальногосподарські витрати – 3,2 %, на оплату праці з 

нарахуваннями — 61,8 %. Значні витрати на заробітну плату пов’язані з 

http://tabletki.ua/inn/Ribavirin/
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використанням ручної праці при заготівлі розсади та двох ручних прополках 

в рядках. Норма заготівлі садивного матеріалі, незалежно від сорту становить 

три тисячі штук за вісім годин. 

 

Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу сортів м’яти 

перцевої (розрахунок проведений на 0,1 га/10000 саджанців) 

 

За вирощування м’яти перцевої використовуючи оздоровлений 

садивний матеріал, затрати на вирощування коливалися від 507790 до 659750 

грн залежно від сорту. При цьому в структурі виробничих затрат значно 
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Лебедина 

пісня  

 Базова 

технологія 152000 27700 0,18 0,3 45600 17900 64,6 

in vitro 214000 54638 0,26 0,6 128400 73762 135,0 

Лубенчанка  Базова 

технологія 
102000 23095 0,23 0,3 30600 7505 32,5 

in vitro 148000 50779 0,36 0,6 85200 34421 67,8 

Лідія   Базова 

технологія 
136000 26227 0,19 0,3 40800 14573 55,6 

in vitro 201000 55917 0,28 0,6 118800 62883 112,4 

Українська 

перцева 

 Базова 

технологія 
156000 28069 0,18 0,3 46800 18731 66,7 

in vitro 237000 59621 0,25 0,6 142800 83179 139,5 

Мама  Базова 

технологія 
267000 38592 0,14 0,3 80100 17808 28,6 

in vitro 307000 65975 0,21 0,6 184200 118225 179,1 

Чорнолиста  Базова 

технологія 
160000 28437 0,18 0,3 48000 19563 68,8 

in vitro 242000 59989 0,25 0,6 145200 85211 142,0 
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збільшилися затрати на садивний матеріал – 46,7 %, на добрива припадає 

0,8 %, на загальногосподарські витрати – 1,6 %, на оплату праці з 

нарахуваннями – 39,6 %. 

Аналізуючи витрати на створення розсадника розмноження 0,1 га м'яти 

перцевої за базовою та новою технологією бачимо, що дві статті витрат 

значно відрізняються. По-перше, це вартість садивного матеріалу in vitro, що 

значно перевищує вартість неоздоровленої розсади тієї ж категорії. Вартість 

не оздоровленого саджанця складала 0,15 грн, а оздоровленого в результаті 

хемотерапії та культури in vitro – 2,70 грн, що склало 46,7 %. По-друге, 

заробітна плата при створенні in vitro садивного матеріалу вища, але у 

відсотковому відношенні до загальних витрат ця стаття витрат при базовій 

технології склала більше на 22,2 %, що пояснюється великою кількістю 

ручної праці (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Загальні витрати при вирощування садивного матеріалу м'яти 

перцевої залежно від технології розмноження 

 

Таким чином, витрати на створення плантації м’яти перцевої 

рослинами-регенерантами більші, ніж затрати на посадку за базовою 

технологією неоздоровленим матеріалом, але плантації м’яти перцевої 

закладені рослинами-регенерантами мають більшу продуктивність (кількість 

розсади) в середньому на 42,0 %. При цьому безумовним лідером серед 
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сортів української селекції є сорт Мама у якого рентабельність більше на 

150,5 % у порівнянні з традиційною технологією (акт впровадження від 

05.08.2020). 

Розраховано економічну ефективність вирощування сортів м'яти 

перцевої української селекції для отримання врожаю сировини – лист м'яти 

перцевої (Menthaе piperitaе folium) при використанні садивного матеріалу за 

традиційного вегетативного розмноження та вегетативно розмноженого й 

оздоровленого в культурі in vitro з розрахунку на 1 га (табл 6.2).  

Таблиця 6.2  

Економічні показники вирощування сировини м'яти перцевої залежно від 

технології розмноження (1 га) 

Продовження таблиці 6.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лебедина 

пісня  

Базова 

технологія 
1,86 61507 33068 80000 148800 87293 141,9 

in vitro 2,55 64770 25400 80000 204000 139230 215,0 

Лубенчанка Базова 

технологія 
1,73 60837 35166 80000 138400 77563 127,5 

in vitro 2,01 62557 31123 80000 160800 98243 157,0 

Лідія  Базова 

технологія 
2,62 65584 25032 80000 209600 144016 219,6 

in vitro 2,82 66475 23573 80000 225600 159125 239,4 

Українська 

перцева 

Базова 

технологія 
1,52 59227 38965 80000 121600 62373 105,3 

in vitro 2,05 62337 30408 80000 164000 101663 163,1 

Мама Базова 

технологія 
1,88 62171 33070 80000 150400 88229 141,9 

in vitro 2,38 64808 27230 80000 190400 125592 193,8 
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Примітка: Вартість одного кілограма лікарської сировини (Menthaе piperitaе folium) 

є середнім показником, який склався на ринку України станом на 1.01.2020 року і був 

розрахований на основі закупівельних цін на лист м’яти провідними фармацевтичними та 

закупівельними підприємствами України. 

 

При цьому для закладки дослідної площі використовували як садивний 

матеріал розсаду вищої категорії (базова технологія) та «еліта» ‒ репродукція 

(розмножене покоління) від «супереліти» (технологія in vitro). 

Різниця у витратах на гектар посадки досліджуваних сортів м’яти 

перцевої зумовлена різною врожайністю повітряно-сухого листя зважаючи на 

облиствленість кожного з сортів та різними затратами на сушку і доробку 

продукції (рис 6.2).  

 

Рис. 6.2 Загальні витрати при вирощування сировини м'яти перцевої залежно 

від технології розмноження 

 

Собівартість сировини м'яти перцевої після культури in vitro значно 

нижче за рахунок збільшення врожайності досліджуваних сортів в 

середньому на 29,0 %. Рентабельність вирощування м'яти перцевої для 

отримання сировини збільшилася в середньому на 51,9 %. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Чорнолиста Базова 

технологія 
1,41 58738 41658 80000 112800 54062 92,0 

in vitro 2,12 62453 29459 80000 169600 107147 171,6 
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Використання біотехнологічних методів хемотерапії та клонального 

розмноження in vitro м’яти перцевої дає змогу збільшити вихід аптечного 

листя для фармацевтичної та відповідно ефірної олії для парфумерно-

косметичної промисловостей, підвищити рентабельність господарств різних 

форм власності. Так, врожайність повітряно-сухих листків у сорту м'яти 

перцевої Чорнолиста складає 1,46 т/га (перший рік культивування) та 1,61 

т/га (другий рік). У нашому дослідженні врожайність повітряно-сухої 

сировини цього сорту на першому році за базовою технологією склала 

1,41 т/га, а за застосування оздоровлення отримали врожайність листків 

2,12 т/га.  

Визначено, що витрати на вирощування 10000 саджанців м’яти у 

розсаднику розмноження, залежно від сорту та технології коливались від 

23095 до 38592 грн при базовій технології та від 50779 до 65975 грн. при 

використанні технології in vitro. Оздоровлення і мікророзмноження значно 

підвищує рівень витрат для всіх досліджуваних сортів, максимальна різниця 

між витратними частинами була у сорту Чорнолиста, яка становила 

31552 грн (211 %). Собівартість садивного матеріалу отриманого з 

застосуванням методів біотехнології in vitro у досліджуваних нами сортів є 

значно вищою і знаходиться в межах від 0,21 до 0,36 грн./шт. Найменшою 

собівартістю одиниці оздоровленої продукції відзначився сорт Мама, його 

показник становив 0,21 грн./шт. 

Встановлено, що виробництво садивного матеріалу є досить 

прибутковим для суб’єктів насінництва. Чистий прибуток з одиниці площі у 

всіх варіантах дослідів перевищував показники стандартів на 26916 – 

100417 грн. з 0,1 га залежно від сорту. Найвищий прибуток отримали при 

виробництві оздоровленого садивного матеріалу сорту Мама, який складає 

100417 грн, відповідно у зазначеному варіанті найвищою був і рівень 

рентабельності, який становить 179,1 %. Технологія вирощування садивного 

матеріалу м'яти перцевої з введенням ланки in vitro є економічно доцільною, 
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так як за її впровадження збільшується вихід саджанців з одного гектара в 

середньому на 61333 шт., що в середньому складає 42,0 %. 

Розраховано економічні показники вирощування сировини м'яти 

перцевої залежно від технології розмноження. Оздоровлення та клональне 

мікророзмноження садивного матеріалу, проведене на попередньому етапі, 

зумовило підвищення врожайності сировини у сортів на 7,6 – 50,4 % при 

досить незначній різниці у витратах, які були на 891 – 3715 грн. вищими. 

Отримані кошти від реалізації сировини у всіх варіантах контролю були 

нижчими на 16000-56800 грн. Чистий прибуток в варіантах технології in vitro 

перевищував показники стандартів на 15109–53085 грн. з 1 га залежно від 

сорту. Максимальний прибуток отримано при реалізації сировини сорту 

Лідія, який складає 159125 грн. Рівень рентабельності вирощування м'яти 

перцевої за використання оздоровленого садивного матеріалу для отримання 

лікарської сировини по дослідженим сортам становив 157,0 – 239,4 %, що на 

19,8 – 79,5 % більше ніж при вирощуванні м′яти за традиційною технологією. 

Зокрема, рентабельність виробництва м’ятного листа сорту Лідія, за умови 

використання методів біотехнології, знаходиться на рівні 239,4 %. 

Максимальний рівень підвищення рентабельності у порівнянні з контролем 

відмічено у сорту Чорнолиста, який склав 79,5 %.  

 

Висновки до шостого розділу. 

На основі проведених досліджень і розрахунків можна стверджувати, 

що вирощування м’яти перцевої з використанням оздоровленого 

розмноженого в культурі in vitro забезпечує отримання стабільно високої 

урожайності і є високоприбутковим. Отже, економічно доцільно 

використовувати біотехнологічні методи для створення сировинної бази 

м’яти перцевої для забезпечення фармацевтичної, косметичної та харчової 

промисловостей власною українською лікарською сировиною. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено підхід щодо оптимізації 

біотехнологічних етапів отримання високопродуктивного посадкового 

матеріалу визнаних в Україні сортів та перспективних селекційних зразків 

м'яти перцевої, м'яти довголистої із врахуванням морфогенетичного і 

адаптаційного потенціалу рослин in vitro.  

 

1. Оптимізовано технологію клонального мікророзмноження шести 

сортів та чотирьох селекційних зразків м’яти перцевої й м’яти довголистої 

сорту Посульська ліналоольна на основі культури бруньок in vitro на етапах 

отримання стерильної культури із застосуванням ступінчастої стерилізації, 

мультиплікації і ризогенезу.  

2. Встановлено оптимальні концентрації наночастинок міді (0,5 мг/л) та 

кобальту (0,8 мг/л) у живильному середовищі Мурасіге-Скуга на етапі власне 

мікророзмноження м’яти довголистої, які достовірно збільшували висоту 

рослин на 45–48,5 %, кількість вузлів – 29,4–33,9 % та кількість пагонів –  

55,6–66,2 %, коефіцієнт розмноження – 30–40 %.  

3. Показано переваги клонального розмноження над традиційним 

вегетативним розмноженням за достовірним збільшенням кількості ефірної 

олії у сортів рослин м’яти перцевої на 11,6–54,2 %, у селекційних зразків  

на 4–8,5 %, врожайністю повітряно-сухої сировини у сортів 7,6–51,4 % й у 

селекційних зразків 2,2–7,1 % та біомаси кореневищ в середньому на 2,2–

40,4 %, облистяністю 57–62 %, інтенсивністю ксилогенезу, що вказує на 

інтенсивніший вторинний ріст у клонованих рослин. 

4. З’ясовано, що в чотирьох сортах м’яти перцевої Лебедина пісня, 

Лубенчанка, Лідія та Мама є високий вміст ментолу, низький вміст карвону, 

піперитону, пулегону та ментофурану, що є ключовою ознакою якості 

лікарської рослинної сировини. Превалюючими сполуками для сортів м’яти 

перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка і Мама є лімонен, піперитон, ментол, 

Українська перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол і ментон, для сорту 
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Лідія – ізоментон, що підтверджує позитивний вплив клонального 

мікророзмноження на терпеноїдний склад ефірної олії м'яти перцевої.  

5. В ефірній олії м'яти довголистої сорту Посульська ліналоольна 

переважають спирти, зокрема ліналоол, масова частка якого у рослин, що 

культивувалися на живильному середовищі з наночастинками кобальту 

(0,8 мг/л) та міді (0,5 мг/л) збільшується на 5,37 та 7,03 відповідно, що 

підтвердило доцільність застосування наночастинок на етапі мультиплікації. 

6. Визначено, що рівень рентабельності вирощування м'яти перцевої за 

використання оздоровленого садивного матеріалу для отримання лікарської 

сировини сортів становив 157,0–239,4 %, що на 19,8–79,5 % більше ніж за 

традиційною технологією. Максимальний рівень підвищення рентабельності 

у порівнянні з контролем відмічено у сорту Чорнолиста, який склав 79,5 %.  

7. Встановлено, що клональне розмноження та противірусна терапія 

препаратом рибавірин в культурі іn vitro у сортів м’яти перцевої є 

необхідним заходом в системі її насінництва для отримання вищих урожаїв 

якісних кореневищ у межах вимог чинного стандарту та збільшення виходу 

кондиційної розсади в середньому на 60 тисяч штук з 1 га, зумовлює 

інтенсивніше галудження пагонів, збільшення облистяності і відповідно 

врожайності повітряно-сухої сировини в середньому на 338 кг/га, 

поліпшується якість лікарської сировини м’яти перцевої.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

Для виробництва оздоровленого високоякісного садивного матеріалу 

промислових сортів м’яти перцевої рекомендуємо: 

1. На етапі введення в культуру рослин м’яти перцевої необхідно 

проводити ступінчасту стерилізацію: розчин Tвін-20 ‒ 10 хв., 70 % розчин 

етилового спирту ‒ 1 хв., 0,1 % розчин сулеми ‒ 4 хв, 0,05 % розчин нітрату 

срібла ‒5 хв.  

2. Для противірусної терапії культивувати експлантати протягом 

одного пасажу (30 діб) на живильному середовищі МС з препаратом 

рибавірин у концентрації 10 мг/л.  

3. На етапі власного мікроклонального розмноження використовувати 

модифікованє живильне середовище MС з 0,75 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л аденіну, 

0,05 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК, ризогенезу – ½ МС з 0,5 мг/л ІОК та ½ МС по 

0,5 мг/л ІОК та ІМК. 

4. Для промислового вирощування запропоновано високоментольні 

сорти Лебедина пісня і Мама, що характеризуються найбільш інтенсивним 

розвитком за всіма показниками після культури in vitro та селекційний зразок 

М 01-12, що містить найбільше ефірної олії та М01-02, який за якісними 

показниками відповідає нормативним критеріям європейської фармакопеї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Андрианов К. В., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Динамика 

накопления ефирного масла в листьях распространенных сортов мяты 

перечной. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2014, № 

5(37). С.16–19 

2. Андріанов К. В., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Вивчення 

елементного складу м’яти перцевої (Mentha piperita). Актуальные вопросы 

фармацевтической и медицинской науки и практики. 2014. № 3 (16). С. 49–51 

3. Андріанов К. В., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Дослідження 

жирних кислот листя поширених сортів м'яти перцевої Mentha piperita L. 

Журнал Фармацевтичний часопис. 2014. № 2. С.18‒20 URL: 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2908/2709 

4. Антонова О. Ю., Апаликова О. В., Ухатова Ю. В., Крылова Е. А., 

Шувалов О. Ю., Шувалова А. Р., Гавриленко Т. А. Оздоровление 

микрорастений трех культурных видов картофеля (Solanum tuberosum L., S. 

phureja Juz. & Buk. И S. stenotomum Juz. & Buk.) от вирусов методом 

комбинированной термо-химиотерапии. Сельскохозяйственная биология. 

2017. Том 52(1): с. 95–104. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.1.95rus 

5. Баматов И. М. Современные методы оздоровления растений. 

Плодоводство и виноградарство Юга России. 2018. №53(05) DOI: 

10.30679/2219-5335-2018-5-53-67-79  

6. Бочкарёв Н. И., Зеленцов С. В., Шуваева Т. П., Бородкина А. П. 

Таксономия, морфология и селекция ментольных мят (обзор). Масличные 

культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-

исследовательского института масличных культур. 2015. № 162. С. 106‒124 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taksonomiya-morfologiya-i-selektsiya-

mentolnyh-myat-obzor (дата обращения: 09.07.2020)  

7. Бугаенко Л. А. Генетические закономерности биосинтеза 

терпеноидов у м’яти. Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. 152 с. 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2908/2709


166 

 

8. Бугаенко Л. А. Межвидовая гибридизация в селекции нових 

сортов м’яти с улучшенными адаптационными свойствами. Бюллетень ГБС. 

2009. № 197. С. 165–175 

9. Бугаенко Л. А. Схемы создания исходного материала для селекции 

м’яти. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического 

университета. Серия: биологические науки. ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет». 2016. № 2. С. 23‒29 

10. Бугаенко Л. А., Шило Н. П. Полиплоидия и межвидовая 

гибридизация у мяты. Симферополь : Бизнес-Информ, 2012. 296 с. 

11. Бугара И. А. Получение каллусных тканей мяты и их 

цитологическая характеристика. "Актуальные вопросы современного 

естествознания" Труды Всеукр. конфер. молодых ученых. Симферополь. 

2003. с. 18. 

12. Бугара И. А., Мусаева Э. М. Исследование устойчивости 

каллусных культур мяты перечной к осмотическому стрессу. Естественные и 

технические науки: опыт, проблемы, перспективы. Центр научного знания 

"Логос". 2016. (2): 22‒25 

13. Бугара И. А., Мальцева О. А. Особенности каллусогенеза  в 

культуре вегетативных органов мяты перечной (Mentha piperita L.)  на 

селенсодержащих питательных средах. Современная биология: вопросы и 

ответы : сб. науч. статей, г. Санкт-Петербург : Научно-издательский центр 

«Открытие». 2012. с.19‒25 

14. Бугара І. О. Індукований морфогенез і клональне 

мікророзмноження перспективних сортів м’яти : автореф. на здобуття наук. 

ст. канд. біол. наук : 03.00.20 «Біотехнологія». Нікіт. бот. сад – Нац. наук. 

центр. Ялта, 2006. 20 с. 

15. Бугара І. О. Клональне мікророзмноження та оздоровлення Mentha 

piperita L. in vitro. Вчені записки Таврійського національного університету 

ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. 2013. Т. 26 (65), № 1. С. 10‒15. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10609
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10609


167 

 

16. Бушковская Л. М., Пушкина Г. П., Сидельников Н. И., Быков В. А. 

Перспективы использования регуляторов роста в системе защиты 

лекарственных культур от вредителей и болезней. Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии. 2012. №1. с. 45‒52. 

17. Вишневський С. О. Цитологічні дослідження видів та гібридів 

м’яти в зв’язку з завданнями селекції на високу олійність: (03.00.05). Укр. 

акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. Ялта. 2004. 20 с. 

18. Войткевич С. А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. 

Москва: Пищевая промышленность, 1999. 282 с.  

19. Воронков, М. Г., Барышок В. П. Силатраны в медицине и сельском 

хозяйстве. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. 255 с. 

20. Гербіна Н. А., Рубан О. А., Гонтова Т. М., Куценко С. А. 

Перспективи застосування лікарської рослинної сировини та ефірних олій 

при патологіях біліарного тракту (Огляд літератури). Фітотерапія. Часопис. 

2017. № 1. с. 8‒16. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15121 

21. Глущенко Л. А.  Поширення та шкідливість хвороб лікарських 

рослин. Агроекологічний журнал. 2013. № 2. с.91‒94 

22. Головкин В. А., Кащенко Г. Ф. Эфирные масла — природные 

средства для профилактики и лечения простудных заболеваний дыхательных 

путей и легких. Запорожье: Изд-во ЗГМУ. 2002. 40 с. 

23. Гребенникова О. А., Палий А.Е., Работягов В.Д. Биологически 

активные вещества Mentha longifolia L. Ялта: Сборник научных трудов 

ГБНС. 2018. 146: 146-152 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheski-

aktivnye-veschestva-mentha-longifolia-l (дата обращения: 07.01.2020) 

24. Гребова Л. П., Бесараб Г. А., Лобанова Е. И. Профилактика и 

комплексная терапия ОРВИ: эффективность ингаляционного воздействия 

натуральных эфирных масел. Cоnsilium Medicum. Болезни органов дыхания. 

2013. № 1. С.60‒63. 

25. Губаньов О. Г., Середа О. В., Середа Л. О. та ін. Належна практика 

культивування і збору лікарських рослин (GАCP) як гарантія якості 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15121


168 

 

лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі / за ред. О. В. Середи, 

Л. А. Глущенко. Київ : ГО «Комітет сприяння боротьбі з економічною 

злочинністю і корупцією», 2013. 104 с. ISBN 978-966-97170-1-6 

26. Губергриц Н. Б., Чекман И. С., Голубова О. А. Особенности 

желчегонных средств: от состава к клиническому применению. Сучасна 

гастроентерологія : український науково-практичний ж-л. 2007. № 6(38). 

с.72‒78. ISSN 1727-5725 

27. Дащенко А. В., Глущенко Л. А., Колосович М. П., Куценко Н. І. 

Хвороби та шкідники м’яти перцевої у Центральному Лісостепу України. 

Матеріали всеукраїнської науково-практ. конф., присвяченої 100-річчю з дня 

народження академіка В. Ф. Пересипкіна «Фітопатологія: сучасність і 

майбутнє», 16-18 жовтня 2014 р., Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. С. 20‒21. 

28. Дащенко, А. В. Тестування вірусних інфекцій окремих лікарських 

рослин із родин Asteraceae та Lamiaceae. Науковий Вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування. Київ, 2013. Вип. 182 серія 

«Агрономія». С. 241–246. 

29. Демидчик В. В. Эффект металл-содержащих наночастиц на 

высшие растения. Биотехнологические приемы в сохранении 

биоразнообразия и селекции растений : материалы международной научной 

конференции 18–20 августа 2014 г., Минск: ГНУ «Центральный 

ботанический сад Академии наук Беларуси». 2014. с. 85‒87 

30. Державна Фармакопея України / Державне підприємство 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е 

вид. Доповнення 2. Харків: Державне підприємство «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. 336 с. ISBN 978-966-

97390-3-2 

31. Державний реєстр лікарських засобів України. URL: 

http://www.drlz.com.ua (дата звернення: 12.07.2020)  

http://www.drlz.com.ua/


169 

 

32. Державний реєстр сортів рослин придатних до поширення в 

Україні у 2019 році. Київ: Алефа, 2019. 416 с. URL: https://sops.gov.ua/reestr-

sortiv-roslin (дата звернення: 28.10.2019) 

33. Дибирова М. М., Исмаилов Э. Ш., Султанов Ю. М. Биологическая 

активность и биохимический состав эфирного масла мяты длиннолистной 

Актуальные вопросы современной науки. Сборник научных трудов. Москва : 

Издательство «Олимп». 2016. с. 98‒104 

34. Дмитриева В. JI, Дмитриев Л. Б., Морозов А. И., Конон Н. Т. 

Зависимость соотношения компонентов в эфирном масле низкоментольных 

сортов Mentha piperita L. от удобрения почвы. Доклады ТСХА. 2011. Вып. 

283. с. 370‒375. 

35. Дмитриева В. Л., Дмитриев Л. Б., Морозов А. И., Конон Н. Т. 

Окультуривание дерново-подзолистой почвы как метод влияния на 

соотношение компонентов эфирного масла высокоментольных сортов 

Mentha piperita L. Доклады ТСХА. 2011. Вып. 283. С. 366‒370.  

36. Дубровна О. В., Чугункова Т. В., Бавол А. В., Лялько І. І. 

Біотехнеологічні та цитогенетичні основи створення рослин, стійких до 

стресів. Київ : Логос. 2012. 428с. 

37. Егорова H. А. Некоторые аспекты биотехнологии 

эфиромасличных растений: индукция каллюсо- и морфогенеза, 

использование сомаклональной вариабельности. Физиология растений и 

генетика. 2014. 46( 2). с. 108‒120 . 

38. Егорова Н. А. Использование биотехнологических методов в 

селекции и семеноводстве эфиромасличных и лекарственных растений. 

Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и 

применения эфиромасличных и лекарственных растений: материалы 

международной научно-практической конференции. Симферополь : ИТ 

«АРИАЛ». 2019. с. 120‒136. DOI: 10.33952/2019-978-5-907162-97-6  

39. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Якимова О. В., Каменек Л. И., 

Кривохатко А. Г. Некоторые аспекты клонального микроразмножения и 

https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin
https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin


170 

 

сохранения in vitro эфиромасличных растений. Таврический вестник 

аграрной науки. 2015. № 1(3). с. 18‒24. 

40. Енергетична оцінка системи землеробства і технології 

вирощування сільськогосподарських культур (методичні рекомендації) / 

Інститут агроекології і біотехнології УААН. – 2001. – К.: Нора-Принт. – 61 с. 

41. Єщенко В. О., Копитко П. Г., Костогриз П. В., Опришко В. П. 

Основи наукових досліджень в агрономії / за ред. В. О. Єщенка. Вінниця : ПП 

«ТД «Едельвейс і К», 2014. 332 с. URL: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2393 

42. Жученко Е. В., Маркелова Н. Н., Семенова Е. Ф., Преснякова В. С. 

Антимикробная активность эфирных масел современных сортов мяты. Роль 

метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств 

производства : сборник трудов ІІ международной научной конференции (г. 

Москва, 6 – 7 июня 2019 г.). Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2019. с. 284–291 

43. Загорская М. С., Егорова Н. А. Оптимизация состава питательной 

среды для клонального микроразмножения in vitro сортов мяты Ажурная и 

Бергамотная. Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2018. 4(70) (2): 73‒84. 

44. Казакова В. В., Сазоненко М. М.,  Казакова В. С. Анатомо-

морфологическое сравнение сортов мяты перечной (Mentha piperita). 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2018. 140: 24-33. 

DOI: 10.30906/1999-5636-2018-9-26-29  

45. Казакова М. А., Минько О. В., Миронова С. С., Рыжов В. М., 

Лямин А. В., Кондратенко О. В. Изучение противомикробной активности 

флавоноидов листьев мяты перечной в отношении штаммов муковисцидоза. 

Фенольные соединения: свойства, активность, инновации: сборник научных 

статей по материалам X Международного симпозиума «Фенольные 

соединения: фундаментальные и прикладные аспекты», Москва, 14-19 мая 

2018 г. / отв. ред. Н.В. Загоскина. Москва: ИФР РАН. 2018. с. 449‒453 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2393
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2154098118_Viktoria_Viktorovna_Kazakova?_sg%5B0%5D=WwxBhxdIyb8H62ay6uzQMkLhPjQ5OZYoiXAMk0a7dP_auYwOdAu9EY3edEjBu5zI6bEINUY.8EKzV_wqShTLAIXag2bWj4QTY8gZ9ZwL0uyMRCw8gohdKaMaVlTDL0_1GytopvHNx_tQNyZVtrPTn_7QnsPwlQ&_sg%5B1%5D=GB4rpHo8FBTVmuL7AXLwVsU5SBGhwbhMz48hoUXlv8k0lCK3XZfmmr0K3eWEsfo1AVrj6WqyZTfmtnSh.Uo5Dba0q9IzczdGm_LL7RAgdbgii-5fOHq4F47CEIJv3zazHthfpKDWISju9eWqnbxxPDHe-ckktRhDVwsYLLQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2154164315_Maksim_Mihajlovic_Sazonenko?_sg%5B0%5D=WwxBhxdIyb8H62ay6uzQMkLhPjQ5OZYoiXAMk0a7dP_auYwOdAu9EY3edEjBu5zI6bEINUY.8EKzV_wqShTLAIXag2bWj4QTY8gZ9ZwL0uyMRCw8gohdKaMaVlTDL0_1GytopvHNx_tQNyZVtrPTn_7QnsPwlQ&_sg%5B1%5D=GB4rpHo8FBTVmuL7AXLwVsU5SBGhwbhMz48hoUXlv8k0lCK3XZfmmr0K3eWEsfo1AVrj6WqyZTfmtnSh.Uo5Dba0q9IzczdGm_LL7RAgdbgii-5fOHq4F47CEIJv3zazHthfpKDWISju9eWqnbxxPDHe-ckktRhDVwsYLLQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2154098285_Valeria_Semenovna_Kazakova?_sg%5B0%5D=WwxBhxdIyb8H62ay6uzQMkLhPjQ5OZYoiXAMk0a7dP_auYwOdAu9EY3edEjBu5zI6bEINUY.8EKzV_wqShTLAIXag2bWj4QTY8gZ9ZwL0uyMRCw8gohdKaMaVlTDL0_1GytopvHNx_tQNyZVtrPTn_7QnsPwlQ&_sg%5B1%5D=GB4rpHo8FBTVmuL7AXLwVsU5SBGhwbhMz48hoUXlv8k0lCK3XZfmmr0K3eWEsfo1AVrj6WqyZTfmtnSh.Uo5Dba0q9IzczdGm_LL7RAgdbgii-5fOHq4F47CEIJv3zazHthfpKDWISju9eWqnbxxPDHe-ckktRhDVwsYLLQ


171 

 

46. Калинин Ф. Л.,  Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры 

тканей в физиологии и биохимии растений. Київ : Наукова думка, 1980.488 с. 

47. Калинин Ф. Л., Кушнир Г. П., Сарнацкая В. В. Технология 

микроклонального размножения растений. Киев : Наукова думка, 1992. 232 с.  

48. Капранов, В.Н. Влияние диатомита и минеральных удобрений на 

фенотипические признаки растений и урожайность зерновых культур. 

Агрохимия.  2009. № 7. С. 34‒43. 

49. Качан А. В., Новиков Д.А. Антигрибковое действие некоторых 

растительных веществ на примере эфирных масел душицы и м’яти. 

Иммунопатология Аллергология Инфектология : международный научн.-

практ. журнал. Витебск. Москва. 2010 р. № 1. С.220‒221 

50. Киреева С. А., Мельников В. Н., Резникова С. А. и др. Накопление 

эфирного масла в каллусной культуре мяты перечной.Физиология растений, 

1978. 25(3). с. 364‒570. 

51. Кириченко Е. Б. Экофизиология мяты: продукционный процесс и 

адаптационный потенциал / отв. ред. А.С. Демидов. Гл. ботан. сад им. Н.В. 

Цицина РАН. Москва : Наука, 2008. 140 с. 

52. Клейн Р. М., Клейн Т. Д. Методы исследования растений. / пер. с 

англ. и предисл. В. И. Мельгунова. Москва : Колос, 1974. 528 с. 

53. Козко А.А., Цицилин А. Н. Перспективы и проблемы возрождения 

лекарственного растениеводства в России. Сборник научных трудов ГНБС. 

2018. Том 146. с. 18–25. 

54. Колосович М. П. Результати колекційної роботи з м’ятою 

перцевою в Дослідній станції лікарських рослин. Інтродукція, збереження 

та моніторинг рослинного різноманіття: Матеріали міжнар. наук. конф. (м. 

Київ, 20-24 травня 2014 року). Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна. 

2014. С. 64.  

55. Колосович М. П., Шелудько Л. П., Колосович Н. Р. Створення 

базової та учбової колекції м’яти в Дослідній станції лікарських рослин. 

Генетичні ресурси рослин. №2, 2008 р. С. 62‒68. 



172 

 

56. Копач О. В., Кузовкова А. А., Азизбекян С. Г., Решетников В. Н. 

Использование наночастиц микроэлементов в биотехнологии лекарственных 

растений: воздействие наночастиц меди на клеточные культуры Silybum 

marianum L. Труды БГУ. 2013. Т. 8. Ч. 2. с. 20‒23 

57. Коренєва  А. А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин. 

автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 «Вірусологія». Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ. 2009. 22 с.   

58. Кошеляева И. П., Касынкина О. М. Защита растений. Защита 

эфиромасличных и лекарственных растений от вредителей и болезней : учеб. 

пособие. Пенза: РИО ПГСХА, 2014. 127 с. 

59. Крайнюк Е. С. Ресурсный потенциал видов флоры Крыма. Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции 

«Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их 

роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. Москва : Щербинская 

типография, 2016.  С. 94–97 

60. Кудинова Л. И. Влияние кремния на рост, величину площади 

листьев и адсорбирующую поверхность корней растений. Агрохимия. 1975. 

№ 10. с. 117‒120. 

61. Кузнецова Н. А., Резнікова А. С. Сказание о лекарственных 

растениях. Москва : Высшая школа, 1992. с.271 

62. Куинь Н. Т. Н., Гравель И. В., Филиппова А. В. Сравнительный 

морфолого-анатомический анализ сырья мяты перечной и мяты полевой. 

Известия Алтайского государственного университета. 2011. №3-2. 30-33 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-morfologo-anatomicheskiy-

analiz-syrya-myaty-perechnoy-i-myaty-polevoy (дата обращения: 20.11.2019) 

63. Куликова А. Х. Роль кремния в жизни растений и диатомит как 

кремниевое удобрение. Инновационные технологии в аграрном образовании, 

науке и АПК России. Ульяновск : УГСХА. 2003. с. 88‒91. 

64. Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та 

фізіолого-біохімічні основи. Київ : Логос. 2005. 730 с.  



173 

 

65. Кунах В. А. Біотехнологія рослин для поліпшення умов життя 

людини. Біотехнологія. 2008. Т. 1. №1, С.28–39 

66. Куркин В. А., Рыжов В. М., Казакова М. А. Фитохимическое 

исследование корневищ мяты длиннолистной. Молодой ученый. 2016. № 

10 (114). С. 396‒399. URL: https://moluch.ru/archive/114/29762/ (дата 

обращения: 20.07.2020). 

67. Куртсеитова Э. Э. Изучение масличности и качественного состава 

эфирного масла экотипов видов рода Mentha флоры Крыма. Экосистемы, их 

оптимизация и охрана. Симферополь. 2011. Вып. 5. С. 79-85. 

68. Кушнір Г. П., Сарнацька В. В. Мікроклональне розмноження 

рослин. Теорія і практика. Київ : Наукова думка, 2005. 242 с. 

69. Либус О. К., Работягов В. Д., Кутько С. П., Хлыпенко Л. А. 

Эфиромасличные и пряно-ароматические растения. Фито- и ароматератия. 

Херсон: Айлант. 2004. 269 с.  

70. Логвиненко Л. А., Хлыпенко Л. А., Марко Н. В. Ароматические 

растения семейства Lamiaceae для фитотерапии. Фармация и фармакология. 

2016. Т. 4. С. 34–47;  

71. Лопатько К. Г. Використання біологічних властивостей 

наночастинок металів, при вирощуванні зернових. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія : Техніка та енергетика АПК. 2012. Вип. 170(1). С. 193-203. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tech_2012_170%281%29__27 (дата звернення: 

21.06.2020). 

72. Лукичева Л.А., Митрофанова О.В., Лесникова-Седошенко Н.П. 

Оздоровление сортов вишни (Рrunus Сerasus l.) и сливы (Рrunus Domestica l.) 

от вирусов с использованием биотехнологических приемов. Труды 

Никитского ботанического сада. Ялта. 2007. Т. 127. С. 27-34. 

73. Лыу Дам Кы. Изменение содержания и состава эфирного масла в 

онтогенезе мяты : автореф. дисс. канд. биол. наук. Москва, 1988. 19 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tech_2012_170%281%29__27


174 

 

74. Мазиров М. А., Ненайденко Г. Н. О стабильности почвенного 

плодородия в центральной нечернозёмной зоне России. Агрохимия и 

экология: история и современность : мат-лы Международн. научн.-практ. 

конф. Т. 3. Н. Новгород: Нижегородская ГСХА. 2008. с. 142‒146. 

75. Макаров В. В. Краткий конспект рода Mentha L. флоры СССР. 

Бюл. ГБС АН СССР.1974, вып. 91. с.32–38. 

76. Мальцева О. А., Бугара И. А. Цитоморфологические особенности 

каллусных культур мяты перечной (Mentha piperita L.) в связи с накоплением 

селена. Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. 

молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). Ужгород : Видавництво 

ФОП Бреза А.Е. 2012 с. 226‒227 

77. Матыченков В. В. Роль подвижных соединений кремния в 

растениях и системы почва- растение : автореф. докт. дис. 03.00.12 

физиология и биохимия растений 03.00.27 почвоведение. Институт 

фундаментальных проблем биологии РАН. Пущино. 2008. 35 с. 

78. Медведєва Т.В. Тряпіцина Н.В. Елімінація вірусу кущистої 

карликовості малини методом хемотерапії в культурі in vitro. Симиренківські 

читання «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських 

об’єднаннях» : збірник доповідей / за заг. редакцією д. п. н. В.В. 

Вербицького. Київ: «АВЕРС», 2012. с.19-33 

79. Мельничук М. Д., Новак Т. В., Кунах В. А. Біотехнологія рослин : 

підр. (для студ. агробіол. та біол. спец., наук., викл., асп.). Київ : 

Поліграфконсалтинг, 2003. 520 с. 

80. Методика определения экономической эффективности 

использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений. – К.: Урожай, 1986. – 117 с.  

81. Методика розрахунку, норми виробітку та витрат палива на 

основний обробіток ґрунту. – К.: Комплекс Віта, 1997. – 275 с.  



175 

 

82. Методика розрахунку, норми виробітку та витрат палива на сівбі, 

садінні, догляді за сільськогосподарськими культурами – К.: Комплекс Віта, 

1996. – 495 с.  

83. Методика розрахунку, норми виробітку та витрат пального на 

збирання сільськогосподарських культур і стаціонарні роботи. – К.: 

Комплекс Віта, 1996. – 669 с.  

84. Методика розрахунку, норми виробітку та витрат пального на 

тракторно-транспортні роботи. – К.: Комплекс Віта, 1995. – 487 с 

85. Митрофанова О. В., Митрофанова И. В., Лесникова-Седошенко 

Н. П., Иванова Н. Н. Применение биотехнологических методов в 

оздоровлении растений и размножении безвирусного посадочного материала 

перспективных цветочнодекоративных культур. Сборник научных трудов 

ГНБС. Ялта. 2014. Т. 138. С. 5–56 

86. Мищенко Л. Т., Куценко Н. И., Таланкова-Середа Т. Е. 

(Шкопинська Т. Є.) Особенности диагностики вирусных болезней (Mentha 

piperita L.) и оптимизация микроклонального размножения для оздоровления 

растений. Биологические особенности лекарственных и ароматических 

растений и их роль в медицине: Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 85-летию ВИЛАР, г. Москва, 23‒25 июня 2016 

года: тезисі доклада. М., 2016. С. 283‒288. 

87. Мищенко, Л. Т., Дунич А. А., Дащенко А. В., Загуменникова Т. Н., 

Сидельников Н. И.  Вирусные инфекции лекарственных растений и их 

влияние на содержание биологически активных веществ. Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2013. № 9. С. 20‒25.   

88. Міщенко Л. Т., Дуніч А. А., Дащенко А. В., Поліщук В. П. Вірусні 

хвороби лікарських рослин. Київ : Фітосоціоцентр, 2015. 320 с. 

89. Молоцький М.  Я., Васильківський С.П., Князюк В. І., Власенко 

В. А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: Підручник. Київ 

: Вища освіта, 2006. 463 с.  



176 

 

90. Морозов А. И., Хазиева Ф. М. Биоморфологические особенности и 

сроки уборки у сортов Mentha piperita L. разного целевого назначения. 

Сельскохозяйственная биология, 2013. № 1. С. 113‒118.  

91. Морозов А. И. Биопродуктивность сортов Mentha piperita L. в 

зависимости от норм посадочного материала. Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии. 2011. №1 1. с. 23‒27 

92. Мубарак М. М., Новаковский Р. О., Баранова Е. Н., Чередниченко 

М. Ю. Индукция каллусогенеза и соматического органогенеза у различных 

типов эксплантов мяты болотной (Mentha polegium L.). Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2015. (3): 5‒15.  

93. Мулюкіна Н. А., Зеленянська Н. М., Іванова-Ханіна Л. В., 

Карастан О. М., Лосєва Д. Ю. Оптимізація біотехнології отримання 

вихідного матеріалу винограду, вільного від вірусу скручування листя 

винограду. Виноградарство і виноробство. 2016. Вип. 53. С. 151–154 URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vinogvinor_2016_53_30 

94. Мустяце Г. И. Культура мяты перечной. Кишинев: Штиинца. 1985. 

165 с. 

95. Никитюк Ю. А. Стан та напрями підвищення інвестиційної 

привабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини. 

Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 88–91. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_24_20. 

96. Оленников Д. Н., Дударева Л. В. Химический состав и 

антирадикальная активность эфирного масла российских образцов Mentha 

piperita L. Химия растительного сырья. 2011. № 4. с. 109‒114. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskiy-sostav-i-antiradikalnaya-aktivnost-

efirnogo-masla-rossiyskih-obraztsov-mentha-piperita-l (дата обращения: 

19.07.2020). 

97. Палий А. Е., Работягов В. Д., Ежов В. Н. Терпеновые и фенольные 

соединения пряно-ароматических растений коллекции Никитского 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629034
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vinogvinor_2016_53_30


177 

 

ботанического сада – Национального научного центра. Научно-справочное 

издание. Ялта, 2014. 125 с. 

98. Парфенова Д. А., Чередниченко М. Ю. Введение семян Mentha × 

Piperita L. в культуру in vitro. Вавиловские чтения – 2017 : сборник статей 

межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения 

акад. Н.И. Вавилова. Саратовский ГАУ. Саратов : ООО «Амирит». 2017. 

с.82‒84 

99. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. [4-е изд. 

перераб. и доп.]. Москва : Агропромиздат, 1988. 271 с. 

100. Петрунина О. И., Чередниченко М. Ю. Индукция каллусогенеза 

Mentha Longifolia L. в культуре in vitro. Вавиловские чтения – 2017 : сборник 

статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня 

рождения академика Н.И. Вавилова. Саратовский ГАУ. Саратов : ООО 

«Амирит». 2017. с.84‒85 

101. Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М. Технологія парфумерно-

косметичних продуктів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 376 c. 

(стор.30) 

102. Попова Н. В., Литвиненко В. И., Куцанян А. С. Лекарственные 

растения мировой флоры. Харків : Діса плюс, 2016. 540 с. 

103. Портал открытых данных TrendEconomy  URL: 

http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/commodity_h2?kf=kfv_co

mmodity_h2&time_period=2013,2014,2015,2016&trade_flow=Export&commodit

y=330124 

104. Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва. URL: 

https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/derzhavnij-reyestr-subyektiv-nasinnictva-

ta-rozsadnictva 

105. Результаты агрохимического обследования почвы полей 

Института лекарственных растений : отчёт о НИР. Институт лекарственных 

растений. № ГР. 0192U030728. Березоточа, 1993. 28 с. 

http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/commodity_h2?kf=kfv_commodity_h2&time_period=2013,2014,2015,2016&trade_flow=Export&commodity=330124
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/commodity_h2?kf=kfv_commodity_h2&time_period=2013,2014,2015,2016&trade_flow=Export&commodity=330124
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/commodity_h2?kf=kfv_commodity_h2&time_period=2013,2014,2015,2016&trade_flow=Export&commodity=330124
https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/derzhavnij-reyestr-subyektiv-nasinnictva-ta-rozsadnictva
https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/derzhavnij-reyestr-subyektiv-nasinnictva-ta-rozsadnictva


178 

 

106. Рогожин В. В. Пероксидаза как компонент антиоксидантной 

системы живых организмов. Санкт Петербург : ГИОРД, 2004. 240 с. 

107. Родов В. С. Биосинтез терепеноидов в культуре клеток 

ментолсинтезирующих м’ят : дисртація канд. біол. наук. спец: 03.00.12. / 

Физиология и биохимия растений. Симферополь, 1984. с.194 

108. Рудник А. М.  Карбонові кислоти бруньок бальзамічних тополь. 

Фармацевтичний часопис. 2013. №4. С.34‒36 

109. Русецкая С. О., Анцышкина А. М. Анатомо-морфологическое 

изучение Mentha piperita L. (сорт Лекарственная-4). Молодые ученые и 

фармация XXI века : сборник трудов Четвертой научно-практической 

конференции с международным участием. Москва : Федеральное 

Государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений». 

2016. с.351‒354. 

110. Савченко О. М., Грязнов М. Ю., Тоцкая С. А., & Морозов А. И. 

железистый аппарат сортов мяты перечной (Мentha piperita L.) селекции 

ВИЛАР. Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 

2019. 6(147): 16-21. 

111. Сенчугова Н. А. Вірусні хвороби основних ефіроолійних культур 

Кримського регіону: дисертація канд. біол. наук : 03.00.06 / Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2003. 160 с. 

112. Середа А. В. Компонентный состав эфирного масла сортов мяты 

селекции опытной станции лекарственных растений. Интродукция и селекция 

ароматических и лекарственных растений : сбор. тезисов Международной 

научно-практической конференции. Ялта. 2009. с. 165 

113. Сидакова Т. М. Фармакогностическое изучение мяты 

длиннолистной Mentha Longifolia L. : автореф. дис. канд. фарм. наук : 

14.04.02 / Пятигор. гос. фармацевт. акад. Пятигорск, 2012. 24 с.  



179 

 

114. Сидакова Т. М., Попова О. И. Сезонная динамика накопления 

эфирного масла в надземной части мяты длиннолистной (Mentha longifolia 

L.). Химия растительного сырья. 2011. №1. С.189‒190 

115. Сидакова Т. М., Саджая Л. А., Сергеева Е. О., Попова О. И. 

Изучение влияния отвара и спиртового извлечения травы мята 

длиннолистной на секрецию желчи у крыс. Вопросы биологической 

медицинской и фармацевтической химии. 2011. №3. С.30‒31 

116. Сидакова, Т. М., Попова О. И. Исследование аминокислотного 

состава мяты длиннолистной Mentha longifolia L.). Разработка, исследование 

и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. Пятигорск. 

2011. Вып.66. С. 177‒178 

117. Сидельников Н. И. Экзогенная биорегуляция продуктивности 

лекарственных растений. Москва : ОАО «Щербинская типография», 2016. 

216 с. 

118. Спосіб диспергування і стабілізації наночастинок міді у водних 

середовищах : пат. 91374 Україна : МПК, (2014.01) B01J 8/00 / Дульнєв П. Г., 

Ляпина К. В., Давидова О. Є., Устінов А. І. № a201202436 ; заявл. 01.03.2012 ; 

опубл. 10.07.02014 , Бюл. № 13 

119. Спосіб одержання інкапсульованих нанопорошків і установка для 

його здійснення : пат. 82448 Україна : МПК C23C 14/24, B82B 3/00, C23C 

14/54 / Устінов А. І., Мельниченко Т.В., , Ляпина К. В., Чаплюк В.И. № 

a200702007 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 10.04.2008, бюл. № 7 

120. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: 

Справочник. Москва : АстраФармСервис, 2000. 1536 с. 

121. Сушкова Л. О., Дмитриев Л. Б., Литвинский В. А., Дмитриева В. Л. 

Изучение экзогенного влияния стимуляторов на обменные процессы 

терпеноидов мяты перечной. «Перспективы лекарственного 

растениеведения»: 1-2 ноября 2018 г. ВИЛАР. Москва, 2018. С. 64‒68 

122. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м’яти перцевої 



180 

 

(Mentha piperita L.) у культурі in vitro. Агроекологічний журнал. 2016. № 2. 

С. 149–155. 

123. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitro. Таврійський науковий 

вісник. 2016. Вип. 96. С. 112–119. 

124. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitrо. Онтогенез – стан, 

проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних 

ценозах: Міжнародна конференція, м. Херсон, 10‒11 червня 2016 року: тези 

доповіді. Херсон, 2016. С. 264. 

125. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І., Шкопинський Є.О. Застосування біотехнологій in vitro для 

мікророзмноження селекційних зразків м'яти перцевої (Mentha piperita L.). 

Наука в современном мире : XV Международная научно-практическая конф. 

(20 декабря 2016 г., Киев). Киев : мультидисциплинарный научный журнал 

«Архивариус». 2016. С. 54–58. 

126. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Гречкосій А. О., 

Куценко Н. І. Вплив клонального мікророзмноження на кількісний вихід та 

якість садивного матеріалу сортів м’яти перцевої. Лікарські рослини: 

традиції та перспективи досліджень: ІV Міжнародна наукова конференція 

присвячена 140-річчю з дня народження П. І. Гавсевича, м. Березоточа, 13‒14 

червня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 122–125.  

127. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Григорюк І. П. Клональне мікророзмноження сортів м’яти перцевої (Mentнa 

piperita L.) української селекції. Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин. 2016. №2 (31). С. 50–56.  

128. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Григорюк І. П. Клональне мікророзмноження і оздоровлення рослин роду 

Mentha: [науково-методичні рекомендації]. К., 2019. 40 с 



181 

 

129. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І. Клональне мікророзмноження в культурі in vitro м’яти 

перцевої. Біотехнологія: звершення та надії: ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 

21‒22 травня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. С. 112–113. 

130. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І.  Клональне мікророзмноження в культурі in vitro Mentha 

longifolia. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та 

ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених, м. Березоточа, 20‒21 липня 2017 року: тези доповіді. Лубни, 

2017. С. 106–109.  

131. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Шкопинський Є. О. Кількісна та якісна характеристика ефірної олії 

селекційних зразків м’яти перцевої. Актуальні питання сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: 

Всеукраїнська науково-практична конференція,  м. Кам’янець-Подільський, 

15‒16 червня 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. С. 220–223.  

132. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Куценко Н. І. 

Клональне мікророзмноження сортів мяти перцевої. Перспективні напрямки 

наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, м. Березоточа, 4‒5 червня 

2015 року: тези доповіді. Лубни, 2015. С. 111–115.  

133. Тамбовцев К. А., Яковлева М. П., Ишмуратова Н. М. 

Синтетические феромонные препараты в пчеловодстве. Вестник 

башкирского университета. 2010. Т. 15. № 2. С. 265–281 

134. Танасиенко Ф. С. Эфирные масла : Содержание и состав в 

растениях. Киев : Наук. думка. 1985. 263 с. 

135. Таран Н.  Ю., Бацманова Л.М., Лопатько К. Г., Каленская С. М. 

Технология экологически безопасного использования нанопрепаратов в 

адаптивном растениеводстве. Фізика живого. 2011. Т. 19. № 2. с. 54‒58. 



182 

 

136. Тихомирова Л.И, Базарнова Н.Г., Синицына А.А. 

Гистохимическое изучение клеток ксилемы у Iris sibirica L. в культуре in 

vitro. Химия растительного сырья. 2017. №1. С. 37–49 DOI: 

10.14258/jcprm.2017011527 

137. Тищенко И. Ю.,  Филимонова Н. И. Антимикробная активность 

эфирных масел мяты перечной, шалфея лекарственного, сосны 

обыкновенной и мелиссы лекарственной. Теоретичні та практичні аспекти 

дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-

конф., м. Харків, 21-23 берез. 2016 р. Харків : НФаУ, 2016. С. 239‒240. (Серія 

«Наука»). URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9471 (дата 

звернення: 12.07.2020) 

138. Ткаченко К. Г. Растения для здоровья человека в доме и офисе. 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. OmniScriptum GmpH & Co. KG. 

Bahnhofstrase 28, 66111, Saarbrucken, Deutschland. 2017. 182 c.  

139. Ткаченко К. Г., Казаринова Н. В., Шкиль Н. А., Чупахина Н. В. 

Эфирные масла как средства дезинфекции в ветеринари. Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия «Медицина. 

Фармация». 2009. Т. 59. № 7. С. 58–66 

140. Ткаченко. К. Г. Эфирномасличные растения и эфирные масла: 

достижения и перспективы, современные тенденции изучения и применения. 

Вестник удмуртского ун-та. Биология. Науки о земле. 2011. Вып. 1. с.88–100 

141. Тохсырова Т. М., Попова О. И. Определение фенольных 

соединений травы мяты длиннолистной. II Фармация. 2009. №1. С. 24‒25. 

142. Тохсырова Т. М., Попова О. И., Ушакова Л. С. Определение 

эфирного масла в траве мяты длиннолистной (Mentha longifolia L.). 

Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: 

сб. науч. тр. Пятигорск. 2009. Вып.64. С. 113‒115. 

143. ТУ 10-04-13-48-88 «Рассада мяти. Технические условия» 

144. ТУУ 0464248.051 – 2000 «Кореневища м’яти. Сортові і посадкові 

якості. Технічні умови» 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9471


183 

 

145. Упадышев М.Т., Приходько Ю.Н., Цубера Л.В., Мельникова Н.Н., 

Суркова О.Ю. Хемотерапия вирусов плодовых и ягодных культур in vitro. 

Москва : ФГНУ «Росинформагратех», 2009. 72 с. 

146. Ушкалова А. В., Илларионова Т. С. Эффективность и безопасность 

антидепресивных и седативных средств растительного происхождения. 

Фарматека. 2007. № 20. С. 10–14. 

147. Федосеева Т. Большая энциклопедия очищения организма. ОЛМА 

Медиа Групп. 2006. с. 318. (стор. с.225).  

148. Фогелъ И. В. Характеристика пряноароматических растений из 

семейства Губоцветные (Laminaсeae L.) по количественному содержанию и 

качественному составу эфирных масел : автореф. дис. канд. биол.наук : 

03.00.04 / ВНИИ растениеводства. Санкт-Петербург, 1997. 19 с. 

149. Фуксман И. Л. Сезонная и возрастная динамика содержания и 

состава эфирных масел в хвое Pinus silvestris L. (Южная Карелия). Раст. 

ресурсы, 1995. Т. 31, вып. 1. С. 81‒88 

150. Фурдичко О.І. Никитюк Ю.А. Стратегічні пріоритети державної 

політики розвитку лікарського рослинництва в Україні. Економіка АПК. 

2015. № 9. С. 8–12. 

151. Фурст Г. Г. Методы анатомо-гистохимического исследования 

растительных тканей. Москва : Наука. 1979. с. 40–65.  

152. Хлыпенко Л. А., Феськов С. А. К вопросу о компонентном составе 

эфирного масла Mentha longifolia (L.) Huds. Медицина и здравоохранение: 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). Казань: Бук, 

2017. С. 24-30 URL: https://moluch.ru/conf/med/archive/240/12270/ (дата 

обращения: 27.04.2020) 

153. Хлыпенко Л. А., Феськов С. А. Линалоольный хемотип Mentha 

longifolia (L.) Huds. в коллекции Никитского ботанического сада. В сборнике: 

Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их 

роль в медицине. Материалы Международной конференции, посвященной 85-

летию ВИЛАР. М., 2016. С. 170–173. 



184 

 

154. Хоміна В. Я., Пономаренко С. П., Григорюк І. П., Серга О. І. 

Регулятори росту як перспективні засоби підвищення продуктивності 

лікарських культур. Науковий вісник НУБіП України. Серія Біологія, 

біотехнологія, екологія. Київ. 2015. Вип. 214. с. 294‒302 

155. Чопик В. И.,  Дудченко Л. Г., Краснова А. Н. Дикорастущие 

полезные растения Украины. Справочник. Київ : Наукова думка, 1983. 400 с. 

156. Шелудько Л. П. М’ята перцева (селекція і насінництво). Полтава: 

ВАТ «Видавництво «Полтава», 2004. 200с. 

157. Шелудько Л. П., Куценко Н. І. Лікарські рослини (селекція і 

насінництво). Полтава: ТОВ «Копі-центр», 2013. 476 с. 

158. Шило М. П., Піщенко О. В., Павленко С. В. Новий сорт м’яти Лада 

для вирощування на аптечний лист. Вісник аграрної науки. 2019. 97(8): 

23‒27. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201908-04 

159. Шкляров А. П. Пряноароматические и лекарственные культуры в 

Беларуси (инновации, технологии и организация производства) : монография 

/ рец. : Г. И. Гануш, В. Л. Налобова. Минск : БГАТУ, 2014. 199 с. С. 91-94. 

160. Эверт Р. Ф. Анатомия растений Эзау. Меристемы, клетки и ткани 

растений: строение, функции и развитие / пер. с англ. под. ред. канд. биол. 

наук А.В. Степановой. 2016. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. 603 с. 

ISBN 978-5-9963-1572-7 

161. Яшин А. Я., Веденин А. Н., Яшин Я. И., Немзер Б. В. 

Антиоксидантная активность специй и их влияние на здоровье человека. 

Сорбционные и хроматографические процессы. 2017. Т. 17. № 6. С.954‒969 

162. Abedi R., Golparvar A. R., Hadipanah A. Identification of the essential 

oils composition from four ecotypes of Mentha longifolia (L) Huds. growing wild 

in Isfahan province Iran. Journal of BioScience and Biotechnology. 2015, 4(2): 

117–121 

163. Abolfazl M., Hadi A., Frhad M., Hossein N. In vitro antibacterial 

activity and phytochemical analysis of some medicinal plants. Journal of Medicinal 

Plants Research. 2014. Vol. 8(3). pp. 186–194;  DOI: 10.5897/JMPR12.1298 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
97(8):
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201908-04
https://www.litres.ru/f-evert-reyt/


185 

 

164. Abootalebian M., Keramat J., Kadivar M., Ahmadi F., Abdinian M. 

Comparison of total phenolic and antioxidant activity of different Mentha spicata 

and M. longifolia accessions. Annals of Agricultural Sciences. 2016. 61(2): 175–

179. DOI: 10.1016/j.aoas.2016.10.002 

165. Agarwal V., La P., Pruthi V. Effect of Plant Oils on Candida albicans. 

Microbiol Immunol Infect. 2010. Vol 43(5):447–451. DOI: 10.1016/S1684-

1182(10)60069-2;  

166. Ahmad A., Khan A., Samber N., Manzoor N. Antimicrobial activity of 

Mentha piperita essential oil in combination with silver ions. Synergy. 2014. 1(2), 

92‒98.  DOI:10.1016/j.synres.2014.11.001 

167. Ahmed Najim abed saleh (2010) The analgesic activity of Mentha 

piperita (MP) leaves extract. Iraqi J. Vet. Med. 34(2):73–78 

168. Al-Bayati F. A. 2009. Isolation and identification of antimicrobial 

compound from Mentha longifolia L. leaves grown wild in Iraq. Annals of clinical 

microbiology and antimicrobials. 2009. 8:20 DOI:10.1186/1476-0711-8-20 

169. Arruda M. O., Mendes S. J. F., Teixeira S. A., de Mesquita L. S. S., 

Ribeiro M. N. S., Galvão S. S L., Muscará M. N., Fernandes E. S., Monteiro-Neto 

V. The hydroalcoholic extract obtained from Mentha piperita L. leaves attenuates 

oxidative stress and improves survival in lipopolysaccharide-treated macrophages. 

Journal of Immunology Research. 2017. 2017: 2078794. DOI: 

10.1155/2017/2078794 

170. Barbour E. K., El-Hakim R. G., Kaadi M. S., Shaib H. F., Gerges D. 

D., Nehme P. A. Evaluation of the histopathology of the respiratory system in 

essential oil treated broilers following a challenge with Mycoplasma gallisepticum 

and/or H9N2 influenza virus. International Journal of Applied Research in 

Veterinary Medicine. 2006. Vol. 4 (4). P. 293–300. DOI: 10.21203/rs.3.rs-

17496/v1 

171. Barzin G., Mazooji A., Salimpour F. Chemotaxonomy of four varieties 

of Mentha longifolia L. using essential oil composition markers. Journal of 

Biodiversity and Environmental Sciences (JBES). 2014. 5(4): 172‒176 

http://dx.doi.org/10.1016/S1684-1182%2810%2960069-2
http://dx.doi.org/10.1016/S1684-1182%2810%2960069-2
https://doi.org/10.1016/j.synres.2014.11.001
https://www.hindawi.com/40987536/
https://www.hindawi.com/57031836/
https://www.hindawi.com/46976073/
https://www.hindawi.com/36486285/
https://www.hindawi.com/84172385/
https://www.hindawi.com/84172385/
https://www.hindawi.com/37239459/
https://www.hindawi.com/83956369/
https://www.hindawi.com/85649072/
https://www.hindawi.com/86134350/
https://doi:%2010.1155/2017/2078794
https://doi:%2010.1155/2017/2078794
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-17496/v1
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-17496/v1


186 

 

172. Baslas K. K. Studies on the influence of various factor on the essential 

oil from the plants of Mentha piperita. Flavour Industry. 1970. 1(3): 185–187. 

173. Bertoli A., Leonardi M., Krzyzanowska J., Oleszek W., Pistelli L. 

Mentha longifolia in vitro cultures as safe source of flavouring Ingredients. Acta 

biochimica Polonica. 2011. 58(4): 581–587.  

174. Bhat S., Maheshwari P., Kumar S. Mentha species: in vitro 

regeneration and genetic transformation. Molecular Biology Today. 2002. 3(1): 

11–23. 

175. Bisset N. G., Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. 

Medpharm GmbH Scientific Publishers, Stuttgart : CRC Press, Boca Raton, 1994. 

91–95. 

176. Blumenthal M., Goldberg A., Brinckmann J. Herbal medicine: 

expanded commission E monographs. Newton, MA: Integrative Medicine 

Communications. 2000. 519 p. 

177. Brahmi F., Hadj-Ahmed S., Zarrouk A., Bezine M., Nury T., Madani 

K., Chibane M., Vejux A., Andreoletti P., Boulekbache-Makhlouf L., Lizard G. 

Evidence of biological activity of Mentha species extracts on apoptotic and 

autophagic targets on murine RAW264.7 and human U937 monocytic cells. 

Pharmaceutical Biology. 2017. 55(1): 286-293. DOI: 

10.1080/13880209.2016.1235208 

178. Bunsawat J., Elliott N. E., Hertweck K. L., Sproles E., Alice Y. Y., 

Lawrence A. Phylogenetics of Mentha (Lamiaceae): Evidence from chloroplast 

DNA sequences. American Society of Plant Taxonomists: Systematic Botany. 

2004. Vol. 29(4), pp. 959–964(6). DOI:https://doi.org/10.1600/0363644042450973 

179. Chumpitazi B. P., Kearns G. L., Shulman R. J. The physiological 

effects and safety of peppermint oil and its efficacy in irritable bowel syndrome 

and other functional disorders. Alimentary pharmacology and therapeutics. 2018. 

47(6): 738‒752. DOI: 10.1111/apt.14519 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brahmi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadj-Ahmed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarrouk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bezine%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nury%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madani%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madani%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chibane%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vejux%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreoletti%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulekbache-Makhlouf%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lizard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27927076
https://doi.org/10.1080/13880209.2016.1235208
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Bunsawat,+Jiranan
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Elliott,+Natalina+E.
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Hertweck,+Kate+L.
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Sproles,+Elizabeth
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Alice,+Lawrence+A.
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Alice,+Lawrence+A.
https://www.ingentaconnect.com/content/aspt
https://www.ingentaconnect.com/content/aspt/sb
https://doi.org/10.1600/0363644042450973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chumpitazi%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29372567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kearns%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29372567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shulman%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29372567


187 

 

180. Çoban Ö., Baydar N G. Brassinosteroid Modifies Growth and Essential 

Oil Production in Peppermint (Mentha piperita L.). Journal of Plant Growth 

Regulation. 2017. 36(1): 43–49. DOI: 10.1007/s00344-016-9614-115 

181. Costa A. G., Bertolucci S. K. V., Chagas J. H., Ferraz E. O., Pinto, J. E. 

Biomass production, yield and chemical composition of peppermint essential oil 

using different organic fertilizer sources. Ciência e Agrotecnologia. 2013. 37(3): 

202–210.  DOI: 10.1590/S1413-70542013000300002 

182. da Silva Ramos R., Rodrigues A. B., Farias, A. L., Simões R. C., 

Pinheiro M. T., Ferreira R. M., Costa Barbosa L. M., Picanço Souto R. N., 

Fernandes J. B., Santos L. D., de Almeida S.S. Chemical composition and in 

vitro antioxidant, cytotoxic, antimicrobial, and larvicidal activities of the essential 

oil of Mentha piperita L. (Lamiaceae). The Scientific World Journal, 2017. 8 p. 

DOI: 10.1155/2017/4927214 

183. De Sousa A. A. S., Soares P. M. G., de Almeida A. N. S., Maia A. R., 

de Souza E. P., Assreuy A. M. S. Antispasmodic effect of Mentha piperita essential 

oil on tracheal smooth muscle of rats. Journal of Ethnopharmacology. 2010.  

130(2): 433–436.  DOI: 10.1016/J.JEP.2010.05.012 

184. De Sousa D. P., De Farias Nobrega F. F., De Almeida R. N. Influence 

of the chirality of (R)-(-)- and (S)-(+)-carvone in central nervous system: A 

comparative study. Chirality. 2007. 19(4): 264-268. DOI:10.1002/chir.20379 

185. De Sousa Guedes J. P., da Costa Medeiros J. A., de Souza E Silva, R. 

S., de Sousa J. M.; da Conceição M. L.; de Souza E. L. The efficacy of Mentha 

arvensis L. and M. Piperita L. essential oils in reducing pathogenic bacteria and 

maintaining quality characteristics in cashew, guava, mango, and pineapple 

juices. International journal of food microbiology. 2016. 238: 183–192. DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2016.09.005 

186. Deena M. J., Thoppil J. E. Micropropagation and phytochemical 

analysis of Mentha rotundifolia (L.) Huds. Indian journal of applied research. 

2014. (4): 41‒44. DOI: 10.36106/ijar 

https://link.springer.com/journal/344
https://link.springer.com/journal/344
https://doi.org/10.1007/s00344-016-9614-1
https://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542013000300002
https://europepmc.org/authors/0000-0002-7687-8288
https://doi.org/10.1016/J.JEP.2010.05.012
https://www.doi.org/10.36106/ijar


188 

 

187. Ertaş A., Gören A. C., Haşimi N., Tolan V., Kola U. Evaluation of 

Antioxidant, Cholinesterase Inhibitory and Antimicrobial Properties of Mentha 

longifoliasubsp. noeana and Its Secondary Metabolites. Records of Natural 

Products. 2015. 9(1): 105–115. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/281824718_Antibacterial_activity_of_

Mentha_longifolia_against_Salmonella_typhimurium 

188. European Pharmacopoeia 8th Edition (Ph. Eur. 8), Council of Europe. 

Strasbourg, 2014: 275-6, 1232-4, 1350-2, 1369-70 

189. Ezzat S.M. Іn vitro inhibition of Сandida albicans growth by plant 

extracts and essential oils. World Journal Of Microbiology аnd Biotechnology. 

2001. 17(7) : 757‒759. 

190. Fejér J., Gruľová D., De Feo V., Ürgeová E., Obert B., Preťová A. 

Mentha × piperita L. nodal segments cultures and their essential oil production 

Industrial Crops and Products, 2018, Vol. 112, P. 550‒555 DOI: 

10.1016/J.INDCROP.2017.12.055 

191. Ford A. C., Talley N. J., Spiegel B. M., Foxx-Orenstein A. E., Schiller 

L., Quigley E. M., Moayyedi P. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil 

in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. 

BMJ (Clinical research ed.). 2008. 337:a2313. DOI: 10.1136/bmj.a2313.   

192. Fukuda H., Ohashi-Ito K. Chapter Six – Vascular tissue development in 

plants. Plant Development and Evolution. Current Topics in Developmental 

Biology. 2019. Vol. 131, р.141‒160. DOI: 10.1016/bs.ctdb.2018.10.005 

193. Ghaderi P., Ahmadi R., Balkanyian F., Moridikyia A., Mahdavi E., 

Tavakoli P. In-vitro antibacterial activity of bunium persicumand Mentha 

longifolia against Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. International 

Conference on Chemical, Agricultural and Medical Sciences, May 2-3, Antalya, 

Turkey. 2014. Р.34‒36 DOI: 10.15242/ІІCBE/C514075 

194. Ghoulami S., Idrissi A., Fkih-Tetouani S. Phytochemical study of 

Mentha longifolia of Morocco. Fitoterapia. 2001. 72(5): 596–598.  DOI: 

10.1016/S0367-326X(01)00279-9 

https://www.researchgate.net/journal/1307-6167_Records_of_Natural_Products
https://www.researchgate.net/journal/1307-6167_Records_of_Natural_Products
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=47836
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=47836&selid=850806
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/112/supp/C
https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2017.12.055
https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2017.12.055
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/45330026_Hiroo_Fukuda?_sg%5B0%5D=UEGGU3dbr2tSJm5cB-DO9J3btZHYHSQP1eTUxm9rvRSwLCYCzJHBv2v1HKkd1CKYt6rM524.sZbNu-Jci7aLpTP5wU4QC9q6PqKB6O1t4s9096RBiUsA-nBOz4D274D3Dx5aMBRnAJzsZOfTcXDy3qd_FclTZg&_sg%5B1%5D=ErTuGL15R2i3yWRKgB-zm4pwHd3sEV9H4v9K3n463jujm0qWIh7XcWwzhpXqP2CBna-pOZC4aloOyXTD.jrRucg6lgmsW6lE0DFYRza3O9OkuIN__RA_T60MROiFcz7sRSxN5VG_t6pn4jA-QrAbh-eqA6ktRE6VMJHTnRw
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00702153/131/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00702153/131/supp/C
https://doi.org/10.1016/S0367-326X(01)00279-9
https://doi.org/10.1016/S0367-326X(01)00279-9


189 

 

195. Girme A. S., Bhalke R. D., Ghogare P. B., Tambe V. D., Jadhav R. S., 

Nirmal S.A. Comparative in vitro anthelmintic activity of Mentha piperita and 

Lantana camara from Western India. Dhaka University Journal of Pharmaceutical 

Sciences. 2006. 5(1-2): 5‒7. DOI: 10.3329/dujps.v5i1.220 

196. Golparvar A. R., Hadipanah A., Gheisari M. M. Chemical analysis and 

Identification of the components of two ecotypes of (Mentha Longifolia L.) in Iran 

province. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 2013. Vol. 

5(17): 1946‒1950 

197. Gomes H. T., Bartos P. M. C., Martins A. E., Oliveira S. O. D., 

Scherwinski-Pereira J. E. Assessment of mint (Mentha spp.) species for large-scale 

production of plantlets by micropropagation. Acta Scientiarum. Biological 

Sciences. 2015. 37(4): 405. DOI:10.4025/actascibiolsci.v37i4.26984 

198. Gomes P. B., Feitosa M. L., Silva M. I., Noronha E. C., Moura B. A., 

Venâncio E. T., Rios E. R., de Sousa D. P., de Vasconcelos S. M., Fonteles M. M., 

de Sousa F. C. Anxiolytic-like effect of monoterpene 1,4-cineol in mice. 

Pharmacology, biochemistry and behavior. 2010. 96(3): 287–293. 

DOI:10.1016/j.pbb.2010.05.019 

199. Grigoleit H.-G., Grigoleit P. Pharmacology and preclinical 

pharmacokinetics of peppermint oil. Phytomedicine. 2005. 12(8): 612–616. DOI: 

10.1016/j.phymed.2004.10.007 

200. Grulova D., De Martino L., Mancini E., Salamon I., De Feo V. 

Seasonal variability of the main components in essential oil of Mentha × piperita 

L. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2015. 95(3): 621‒627. DOI: 

10.1002/jsfa.6802 

201. Guenther E. Oil of peppermint. Essential oil. 1952. 11: 586 – 683. 

202. Gulluce M., Sahin F., Sokmen M., Ozer H., Daferera D., Sokmen A., 

Hajlaoui H., Snoussi M., Ben Jannet. H., Mighri Z. аnd Bakhrouf A. Comparison 

of chemical composition and antimicrobial activities of Mentha longifolia L. ssp 

longifolia essential oil from two Tunisian localities (Gabes and Sidi Bouzid). 

Annals of Microbiology. 2008. 58(3): 513‒520. DOI: 10.1007/bf03175551 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2054646155_Ahmad_Reza_Golparvar?_sg=sZ8hHh4y_GPWc-yixxwzVbp_w2GKJIPhKkTH8JLOblpua3-mSPaN5V9qlBMf0InfssKEQU4.-gacS_dZy3My5bgKSlxOhi9avApBFt2R2D4Czh5yV9MrYeyyaggDA3B8xrJ7TUO9wfxhyUUsBvLQJFBwFgs9PQ
https://www.researchgate.net/profile/Amin_Hadipanah?_sg=sZ8hHh4y_GPWc-yixxwzVbp_w2GKJIPhKkTH8JLOblpua3-mSPaN5V9qlBMf0InfssKEQU4.-gacS_dZy3My5bgKSlxOhi9avApBFt2R2D4Czh5yV9MrYeyyaggDA3B8xrJ7TUO9wfxhyUUsBvLQJFBwFgs9PQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2058708266_Mohammad_Mahdi_Gheisari?_sg=sZ8hHh4y_GPWc-yixxwzVbp_w2GKJIPhKkTH8JLOblpua3-mSPaN5V9qlBMf0InfssKEQU4.-gacS_dZy3My5bgKSlxOhi9avApBFt2R2D4Czh5yV9MrYeyyaggDA3B8xrJ7TUO9wfxhyUUsBvLQJFBwFgs9PQ
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2004.10.007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grulova%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Martino%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mancini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salamon%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Feo%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965379
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970010


190 

 

203. Gulluce M., Sahin F., Sokmen M., Ozer H., Daferera D., Sokmen A., 

Polissiou M., Adiguzel A., Ozkan H. Antimicrobial and antioxidant properties of 

the essential oils and methanol extract from Mentha longifolia L. ssp. Longifolia. 

Food Chemistry. 2007. 103(4): 1449‒1456.  DOI: 

10.1016/j.foodchem.2006.10.061 

204. Hajlaoui H., Snoussi M., Jannet H. B., Mighri Z., Bakhrouf 

A. Comparison of chemical composition and antimicrobial activities of Mentha 

longifolia L. ssp. longifolia essential oil from two Tunisian localities (Gabes and 

Sidi Bouzid). Annals of Microbiology. 2008. 58(3): 513‒520. DOI: 

10.1007/BF03175551 

205. Hajlaoui H., Snoussi, M., B. J. Hichem, Mighri Z.,  Bakhrouf A. 

Applied Microbiology. 2008. 58: 513. DOI: 10.1007/BF03175551  

206. Hayes J. R., Stavanja M. S., Lawrence B. M. Mint. The genus Mentha.  

Boca Raton : CRC Press Taylor and Francis, 2007. 422 р. 

207. Hefendehl F. W., Underhill R. W., Rudlof F. The biosynthesis of the 

originated monoterpenes in mint. Phytochemistry. 1967. № 6. Р. 823–835. 

208. Herro E., Jacob S. E. Mentha piperita (peppermint). Dermatitis. 2010. 

21(6): 327-329. DOI: 10.2310/6620.2011.10080 

209. Heydari F, Saeedi S, Hassanshahian M. Antibacterial activity of 

Mentha longifolia against Salmonella typhimurium. Advanced Herbal Medicine. 

2015. 1(3): 42‒47. URL: http://eprints.skums.ac.ir/4967/ 

210. Hussain A. I., Anwar F., Nigam P. S., Ashraf M., Giliani A. H. 

Seasonal variation in content, chemical composition and antimicrobial and 

cytotoxic activities of essential oils from four Mentha species. Journal of the 

Science of Food and Agriculture. 2010. 90(11): 1827–36. DOI: 10.1002/jsfa.4021. 

211. Inoue T., Sugimoto Y., Masuda H., Kamei C. Antiallergic effect of 

flavonoid glycosides obtained from Mentha piperita L. Biological & 

pharmaceutical bulletin. 2002. 25: 256–259. DOI: 10.1248/bpb.25.256 

212. Islam A. T. M. R., Alam M. F. In vitro callus induction and indirect 

organogenesis of Mentha piperita (L.) - an aromatic medicinal plant. GSC 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/103/4
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.10.061
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.10.061
https://link.springer.com/journal/13213
https://doi.org/10.1007/BF03175551
https://doi.org/10.1007/BF03175551
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1007/BF03175551


191 

 

Biological and Pharmaceutical Sciences. 2018.  4(3): 49‒60. DOI: 

10.30574/gscbps.2018.4.3.0078 

213. Ivanova K., Manov M., Iliev L., Stefanov B. Effect of Cytokinins on 

the Essential Oil Composition of in Vitro Produced Peppermint Plants. 

Biotechnology & Biotechnological Equipment. 1996 10(2-3): 44-48. DOI: 

10.1080/13102818.1996.10818896 

214. Jamzad M., Jamzad Z., Mokhber F., Ziareh S., Yari  M. Variation in 

essential oil composition of Mentha longifolia var. chlorodichtya Rech.f. and 

Ziziphora clinopodiodes Lam. growing in different habitats. Journal of Medicinal 

Plants Research. 2013. Vol. 7(22), pp. 1618-1623. DOI: 10.5897/JMPR12.710 

215. Kassahun B. M., Teixeira Da Silva J. A., Mekonnen S. A. Agronomic 

characters. leaf and essential oil yield of peppermint (с) as infl uenced by 

harvesting age and row spacing. Medicinal and Aromatic Plants Science and 

Biotechnology. 2011. 5(1): 49–53. ISSN 1752-3389 

216. Kazan K., Murray F. R., Goulter K. C., Llewellyn D. J., Manners J. M. 

Induction of cell death in transgenic plants expressing a fungal glucose oxidase. 

Molecular Plant-Microbe Interaction. 1998. 11: 555‒562. DOI: 

10.1094/MPMI.1998.11.6.555 

217. Keifer D., Ulbricht C., Abrams T. R., Basch E., Giese N., Giles M., 

Kirkwood C., Miranda M., Woods J. Peppermint (Mentha Xpiperita). Journal of 

Herbal Pharmacotherapy, 2008. Vol 7(2): 91-143, DOI: 10.1080/J157v07n02_07  

218. Khanam D., Mohammad F. Effect of Structurally Different Plant 

Growth Regulators (PGRs) on the Concentration, Yield, and Constituents of 

Peppermint Essential Oil. Journal of herbs, spices & medicinal plants. 2017. 

23(1): 26–35. DOI: 10.1080/10496475.2016.1254700 

219. Klee H., Estelle М. Molecular genetic approachesto plant hormone 

biology. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 1991. 

42: 529-551. DOI:10.1146/annurev.pp.42.060191.002525 

220. Kline R. M., Kline J. J., Di Palma J., Barbero G. J. Enteric-coated, pH-

dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in 

https://doi.org/10.1094/MPMI.1998.11.6.555
https://doi.org/10.1094/MPMI.1998.11.6.555
https://doi.org/10.1080/J157v07n02_07
http://dx.doi.org/10.1080/10496475.2016.1254700
https://www.annualreviews.org/journal/arplant.2


192 

 

children. The Journal of pediatrics. 2001. 138(1): 125–128. 

DOI:10.1067/mpd.2001.109606 

221. Koz£owska M., Laudy A., Przyby£ J., Ziarno M., Majewska E. 

Chemical composition and antibacterial acrivity of some medicinal plants from 

lamiaceae family. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research. 2015. 72(4): 

757–767.  

222. Lawrence B. M. Mint: The Genus Mentha. Medicinal and aromatic 

plants‒industrial profiles. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group. 2007. 

р. 598. DOI: 10.1201/9780849307980 

223. Leal F., Matos M., Coelho A. C., Pinto-Carnide O. In Vitro 

Multiplication of Aromatic and Medicinal Plants and Fungicide Activity. Dr. 

Dharumadurai Dhanasekaran (Ed.). Fungicides for Plant and Animal Diseases. 

Croacia : Intech Open Access Publisher. 2012. P. 119–138. DOI: 10.5772/26337 

224. Łyczko J., Piotrowski K., Kolasa K., Galek R., Szumny A. Mentha 

piperita L. micropropagation and the potential influence of plant growth regulators 

on volatile organic compound composition. Molecules. 2020. 25(11): 2652. DOI: 

10.3390/molecules25112652  

225. Magge S., Lembo A. Complementary and Alternative Medicine for the 

Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology Clinics. 2011. 40(1): 245‒253. DOI: 

10.1016/j.gtc.2010.12.005 

226. Maity S. K., Kundu A. K., Tiwary B. K. Rapid and large scale 

micropropagation of true to type clone of Mentha arvensis Linn. (Lamiaceae) а 

valuable medicinal plant. Indian Journal of Applied & Pure Biology. 2011. 26(2): 

193‒198. 

227. Mansoori I. The Effect of Plant Density and Harvesting Time on 

Growth and Essential Oil of Peppermint (Mentha Piperita L.). Journal of Medical 

and Bioengineering. 2014. 3(2): 113-116. DOI: 10.12720/jomb.3.2.113-116 

228. Mehta J., Naruka R., Sain M., Dwivedi A., Sharma D., Mirza J. An 

efficient protocol for clonal micropropagation of Mentha piperita L. (Pipperment). 

Asian Journal of Plant Science and Research. 2012. 2(4): 518‒523 

https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Medicinal+and+aromatic+plants--industrial+profiles%22
https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Medicinal+and+aromatic+plants--industrial+profiles%22
https://doi.org/10.1201/9780849307980
https://doi.org/10.3390/molecules25112652
https://doi.org/10.3390/molecules25112652


193 

 

229. Mikaili P., Mojaverrostami S., Moloudizargari M., Aghajanshakeri S. 

Pharmacological and therapeutic effects of Mentha Longifolia L. and its main 

constituent, menthol. Ancient science of life. 2013. 33(2): 131–138. 

DOI:10.4103/0257-7941.139059 

230. Mimica Dukic N., Bozin B., Sokovic M., Mihailovic B. and Matavulj 

M. (2003). Antimicrobial and antioxidant activities of three Mentha species 

essential oils. Planta Medica. 69(5): 413‒419.  DOI: 10.1055/s-2003-39704 

231. Mishchenko L. T., Dunich A. A., Sereda A. V., Hovaka V. V., 

Veselsky S. P. Biologically active substances: fundamental and applied problems 

(Proceedings of Scientific Conference, Novy Svet, AR Crimea, Ukraine, 23–28 

May 2011). 2011. p. 291. 

232. Mitrofanova I., Brailko V., Lesnikova-Sedoshenko N., Mitrofanova O. 

Clonal micropropagation and some physiology aspects of essential oil roses 

valuable cultivars regeneration in vitro. Agriculture & Forestry. Poljoprivreda i 

Sumarstvo. 2016, Vol. 62(4). p73‒81.  

233. Mkaddem M., Bouajıila J., Ennajar M., Lebrihi A., Mathieu F., 

Romdhane M. (2009) Chemical composition and antimicrobial and antioxidant 

activities of Mentha (longifolia L. and viridis) essential oils. Journal of food 

science. 74(7): M358–363. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2009.01272.x 

234. Murashige T., Scoog F. A revised medium for rapid, growth and 

bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. plantarum. 1962. V.15. N.3. P. 

473. 

235. Murray M., Faas W., Marble P. Effect of plant Maturity on Oil 

Composition of several spearmint species grown in Indiana and Michigan. Grop 

Science. 1972. 12. p. 723–728. 

236. Naranjo J. P., Cubiles M. A. M., Salvadó A. C., Campos C. G.  

Actividad antiparasitaria de una decocción de Mentha piperita Linn. Revista 

Cubana de Medicina Militar. 2006. vol.35, n.3. URL: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-

65572006000300013&lng=es&nrm=iso  

https://doi.org/10.1055/s-2003-39704
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=05545579&AN=120697849&h=oZ58Nz3hy6POZ%2B4Z5VIfRcSktj6%2BCRMR5eIoHvg1xpKIJWlHjUnIfLh8UMCuq5dhlkHYfqcqKi%2FV1rgrZy38Sw%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=05545579&AN=120697849&h=oZ58Nz3hy6POZ%2B4Z5VIfRcSktj6%2BCRMR5eIoHvg1xpKIJWlHjUnIfLh8UMCuq5dhlkHYfqcqKi%2FV1rgrZy38Sw%3D%3D&crl=c
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-65572006000300013&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-65572006000300013&lng=es&nrm=iso


194 

 

237. Nolkemper S., Reichling J., Stintzing F.C., Carle R., Schnitzler P. 

Antiviral effect of aqueous extracts from species of the Lamiaceae family against 

Herpes simplex virus type 1 and type 2 in vitro. Planta Med. 2006. 72(15): 

1378‒1382. DOI: 10.1055/s-2006-951719;  

238. Oceania, C., Doni, T., Tikendra, L., & Nongdam, P. (2015). 

Establishment of efficient in vitro culture and plantlet generation of tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.) and development of synthetic seeds. Journal of 

Plant Sciences. 10(1): 15–24. DOI: 10.3923/jps.2015.15.24 

239. Ohtsu N., Kohari Y., Gotoh M., Yamada R., Nagata Y., Murata M. 

Utilization of the Japanese Peppermint Herbal Water Byproduct of Steam 

Distillation as an Antimicrobial Agent. Journal of Oleo Science. 2018. 67(10): 

1227–1233. DOI: 10.5650/jos.ess18049;  

240. Oyedeji A. O., Afolayan A.J. Chemical composition and antibacterial 

activity of the essential oil isolated from South African Mentha longifolia (L.) 

subsp. сapensis (Thunb.) Briq. Journal of Essential Oil Research. 2006. 18(1): 

57‒59. DOI: 10.1080/10412905.2006.12067122 

241. Panattoni A., Luvisi A., Triolo E. Elimination of viruses in plants: 

twenty years of progress. Review. Spanish Journal of Agricultural Research. 2013. 

№11. P. 173-188. DOI:10.5424/SJAR/2013111-3201 

242. Patel D. K. Mass multiplication of Mentha piperita L. using stem 

cutting in Herbal garden for Ex-situ conservation. Journal of harmacognosy and 

phytochemistry. 2015. 4(4): 32‒35  

243. Paric А., Karalija E.,  Cakar J. Growth, secondary metabolites 

production, antioxidative and antimicrobial activity of mint under the influence of 

plant growth regulators. Acta Biologica Szegediensis. 2017. 61(2): 189–195. URI: 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/54780 

244. Petrunina O. I., Cherednichenko M. Y. Introduction of three species of 

the tribe Mentheae in vitro culture. 2nd International Symposium „Secondary 

Metabolites. Chemistry, Biology and Biotechnology”. Moscow, May 19-23, 2014: 

Abstract Book. Москва : МЭСХ. 2014. р. 67 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nolkemper%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17091431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reichling%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17091431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stintzing%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17091431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carle%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17091431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schnitzler%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17091431
https://doi.org/10.1055/s-2006-951719
http://dx.doi.org/10.3923/jps.2015.15.24
https://doi.org/10.1080/10412905.2006.12067122
https://doi.org/10.5424/SJAR%2F2013111-3201
http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/54780


195 

 

245. Polissiou M., Adiguzel A., Ozkan H. Antimicrobial and antioxidant 

properties of the essential oils and methanol extract from Mentha longifolia L. ssp 

longifolia. Food Chemistry. 2007. 103(4): 1449‒1456.  DOI: 

10.1016/j.foodchem.2006.10.061 

246. Ramos R. D., Rodrigues A. B., Farias A. L., Simões R. C., Pinheiro M. 

T., Ferreira R. M., Barbosa L. M., Souto R. N., Fernandes J. B., Santos L. D., 

Almeida S. S. Chemical composition and in vitro antioxidant, cytotoxic, 

antimicrobial, and larvicidal activities of the essential oil of Mentha piperita 

L.(Lamiaceae). The Scientific World Journal. 2017, Article ID 4927214, 8 p. DOI: 

10.1155/2017/4927214 

247. Rita P., Animesh D. K. An Updated overview on peppermint (Mentha 

piperita L.). International Journal of pharmacy. 2011. 2(8): 1‒10.  

248. Saeidi Z., Babaahmadi H., Allah Saeidi K., Salehi A., Saleh Jouneghani 

R., Amirshekari H., Taghipour A. Essential oil content and composition of Mentha 

longifolia (L.) Hudson grown wild in Iran. Journal of Medicinal Plants Research. 

2012. 6(29): 4522‒4525. 

249. Saharkhiz M. J., Goudarzi T. Foliar Application of Salicylic acid 

Changes Essential oil Content and Chemical Compositions of Peppermint (Mentha 

piperita L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2014. 17(3): 435–440. 

DOI: 10.1080/0972060X.2014.892839 

250. Santoro M. V., Nievas F., Zygadlo J., Giordano W., Banchio E. Effects 

of growth regulators on biomass and the production of secondary metabolites in 

Peppermint (Mentha piperita) micropropagated in vitro. American Journal of Plant 

Sciences. 2013. 4: 49‒55 

251. Sasaki Y., Ishikawa J., Yamashita A., Oshima K., Kenri T., Furuya K., 

Yoshino C., Horino A., Shiba T., Sasaki T., Hattori, M. The complete genomic 

seguence of Mycoplasma penetrans, an intracellular bacterial pathogen in humans. 

Nucleic Acids Res. 2002. 30: 5293‒5300. DOI: 10.1093/nar/gkf667   

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.10.061
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.10.061
https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.892839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12466555
https://doi.org/10.1093/nar/gkf667


196 

 

252. Schuhmacher A., Reichling J., Schnitzler P. Virucidal effect of 

peppermint oil on the enveloped viruses Herpes simplex virus type 1 and type 2 in 

vitro. Phytomedicine. 2003. Vol. 10 pp. 504–510. 

253. Shaiq Ali M., Saleem M., Ahmad W., Parvez M., Yamdagni R.  A 

chlorinated monoterpene ketone, acylated b-sitosterol glycosides and a flavanone 

glycoside from Mentha longifolia (Lamiaceae). Phytochemistry. 2002. 59(8): 889–

895. DOI: 10.1016/s0031-9422(01)00490-3 

254. Sharopov F. S., Sulaimonova V. A., Setzer W. N. Essential oil 

composition of Mentha longifolia from wild populations growing in Tajikistan. 

Journal of Medicinally Active Plants. 2012. 1(2): 76-84. DOI: 

https://doi.org/10.7275/R5736NTN       

255. Shkopynska T. Ye., Kolomiets Yu. V., Hryhoriuk I. P., Kucenko N. I. 

Economic valuable traits of promising breeding samples and ‘Chornolysta’ variety 

of Mentha piperita L. after in vitro sanitation and micropropagation. Plant 

Varieties Studying and protection. 2019. №15(4). Р. 424–433. 

DOI: 10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722 

256. Skalicka-Woźniak K., Walasek M. Preparative separation of menthol 

and pulegone from peppermint oil (Mentha piperita L.) by high-performance 

counter-current chromatography. Phytochemistry Letters. 2014. 10: 94–98. DOI: 

10.1016/j.phytol.2014.06.007. 

257. Soy A., Sahu R. K., Rath S. A histomorphological study of the effect of 

mint on the testes of albino rats. Journal of the Anatomical Society of India. 2018. 

Vol. 67. Supplement 1. р. S35. DOI:10.1016/j.jasi.2018.06.030 

258. Stringaro A., Colone M., Angiolella L. Antioxidant, antifungal, 

antibiofilm, and cytotoxic activities of Mentha spp. essential oils. Medicines. 2018. 

5(4): 112.  DOI: 10.3390/medicines5040112 

259. Sujana P., Naidu C. V. Indirect plant regeneration from leaf explants of 

Mentha piperita (L.) – An important multipurpose medicinal plant. Journal of 

Phytology. 2011. 3(5): 19‒22. 

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/linkout/10.1055/s-2006-951719/id/9
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/linkout/10.1055/s-2006-951719/id/9
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/linkout/10.1055/s-2006-951719/id/9
https://doi.org/10.7275/R5736NTN
https://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032778
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00032778/67/supp/S1
https://doi.org/10.1016/j.jasi.2018.06.030
https://doi.org/10.3390/medicines5040112


197 

 

260. Sun Z., Wang H., Wang J., Zhou L., Yang P. Chemical composition 

and anti-inflammatory, cytotoxic and antioxidant activities of essential oil from 

leaves of Mentha piperita grown in China. PLoS One. 2014. 9(12). e114767. DOI: 

10.1371/journal.pone.0114767 

261. Sychov C. S., Ilyin M. M., Davankov V. A., Sochilina K. O. 

Elucidation of retention mechanism sonhypercrosslinked polystyrene use 

dascolumn packing material for highperformance liquid chromatography. Journal 

of chromatography. 2004. A. 1030(1-2): 17‒24. 

DOI: 10.1016/j.chroma.2003.10.098 

262. Taher Y. A. Antinociceptive activity of Mentha piperita leaf aqueous 

extract in mice. Libyan Journal of Medicine. 2012. 7:1.  DOI: 

10.3402/ljm.v7i0.16205; 

263. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.),  Kolomiets J. V., 

Likhanov A. F., Sereda A. V., Kucenko N. I., Shkopinskiy E. O. Effect of clonal 

reproduction on quantitative indices and component composition of essential oil of 

peppermint varieties. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. №3.  

Р. 340–346. DOI : 10.15421/021850 

264. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Kolomiets J. V., 

Holubenko A. V., Nuzhyna N. V. The influence of clonal micropropagation on 

productivity and differentiation of Mentha pіperіta plant tissues. Regulatory 

Mechanisms in Biosystems. 2019. №10(3). Р. 337–344. DOI : 10.15421/021952 

265. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Liapina K. V.,  

Shkopinskij E. A., Ustinov A. I., Kovalyova A.V., Dulnev P. G., Kucenko N. I. 

The influence of Cu and Co nanoparticles on growth characteristics and 

biochemical structure of Mentha longifolia in vitro. Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO 2015): 3rd International conference, Lviv, August 26‒30, 

2015: abstracts book. Lviv, 2015. P. 427‒439.  

266. Tamaoki J., Chiyotani A., Sakai A., Takemura H., Konno K. Effect of 

menthol vapour on airway hyperresponsiveness in patients with mild asthma. 

Respiratory medicine. 1995. 89: 503–504. DOI: 10.1016/0954-6111(95)90127-2.  

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2003.10.098
http://doi.org/10.3402/ljm.v7i0.16205
http://doi.org/10.3402/ljm.v7i0.16205


198 

 

267. Tarasevičienė Ž., Velička A., Jarienė E., Paulauskienė, Kieltyka-

Dadasiewicz A., Sawicka B., Gajewskі M. Comparison of сhemical сomposition 

and сolour parameters of different Mentha Genus plants grown under organic 

conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2018. 47(1): 92–

99. DOI:10.15835/nbha47111211 

268. Tikhomirova L. I., Bazarnova N. G., Sinitsyna A. A. Histochemical 

Study of Xylem Cells in In Vitro Culture of Iris sibirica L. Russian Journal of 

Bioorganic Chemistry. 2018. 44(7): 860‒869. DOI: 10.1134/S1068162018070129 

269. Uribe E., Marín D., Vega-Gálvez A., Quispe-Fuentes I., Rodrіguez A. 

Assessment of vacuum-dried peppermint (Mentha piperita L.) as a source of 

natural antioxidants. Food Chemistry. 2016. 190: 559–565. DOI: 

10.1016/j.foodchem.2015.05.108 

270. Ustinov A. l., Melnichenko T. V., Liapina K. V., Chaplyuk V. I. 

Method of producing encapsulated nanopowders and installation for its 

implement. US8491972B2. 23.07.2013. 

271. Wichtl M., Bisset N. G. (eds.). Herbal Drugs and 

Phytopharmaceuticals. Medpharm GmbH Scientific Publishers. Stuttgart : CRC 

Press, Boca Raton. 1994. 91–95. 

272. Yadegarinia D., Gachkar L., Rezaei M. B., Taghizadeh M., Astaneh S. 

A., Rasooli I. Biochemical activities of Iranian Mentha piperita L. and Myrtus 

communis L. essential oils. Phytochemistry. 2006. 67(12): 1249‒1255. DOI: 

10.1016/j.phytochem.2006.04.025 

273. Zaia M. G., Cagnazzo T. di O., Feitosa K. A., Soares E. G., Faccioli L. 

H., Allegretti S. M., Anibal F. de F. Anti-Inflammatory Properties of Menthol and 

Menthone in Schistosoma mansoni Infection. Frontiers in Pharmacology. 2016. 7: 

170. DOI: 10.3389/fphar.2016.00170 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2110685895_L_I_Tikhomirova?_sg%5B0%5D=5RxbErHbjwv_CJy5EPJZ0MW55ceWct8x5J6QaJttADtYHiwvxmrVQOMHmOruoBhtQz1yUUA.9J3a4znY-PIIKt3Bgm92dy6X1bJRuORmm_l9t1xuuftH5KYsUasABGI8bAUsjQsQfQmeFA1q23TPVRMOzfB0ww&_sg%5B1%5D=aynMyD3qPu4AyrVbgQLTsZ-PMxHMUeg1GdnwgqT9Z4BdJ8J3bCBOjK3wgJ249JFol3nOUJUMOm-vhdax.fKVuGVpqFsG4VBXAR33Hsx-2ie-i92lMpb42LGQLp4Vzjtb29bPk0ASwCajTajIQ1Zhedba-tXNkRj0GbZv2wg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/76188423_N_G_Bazarnova?_sg%5B0%5D=5RxbErHbjwv_CJy5EPJZ0MW55ceWct8x5J6QaJttADtYHiwvxmrVQOMHmOruoBhtQz1yUUA.9J3a4znY-PIIKt3Bgm92dy6X1bJRuORmm_l9t1xuuftH5KYsUasABGI8bAUsjQsQfQmeFA1q23TPVRMOzfB0ww&_sg%5B1%5D=aynMyD3qPu4AyrVbgQLTsZ-PMxHMUeg1GdnwgqT9Z4BdJ8J3bCBOjK3wgJ249JFol3nOUJUMOm-vhdax.fKVuGVpqFsG4VBXAR33Hsx-2ie-i92lMpb42LGQLp4Vzjtb29bPk0ASwCajTajIQ1Zhedba-tXNkRj0GbZv2wg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2136708896_Anastasija_Aleksandrovna_Sinitsyna?_sg%5B0%5D=5RxbErHbjwv_CJy5EPJZ0MW55ceWct8x5J6QaJttADtYHiwvxmrVQOMHmOruoBhtQz1yUUA.9J3a4znY-PIIKt3Bgm92dy6X1bJRuORmm_l9t1xuuftH5KYsUasABGI8bAUsjQsQfQmeFA1q23TPVRMOzfB0ww&_sg%5B1%5D=aynMyD3qPu4AyrVbgQLTsZ-PMxHMUeg1GdnwgqT9Z4BdJ8J3bCBOjK3wgJ249JFol3nOUJUMOm-vhdax.fKVuGVpqFsG4VBXAR33Hsx-2ie-i92lMpb42LGQLp4Vzjtb29bPk0ASwCajTajIQ1Zhedba-tXNkRj0GbZv2wg
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.05.108


199 

 

ДОДАТОК 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м’яти перцевої 

(Mentha piperita L.) у культурі in vitro. Агроекологічний журнал. 2016. № 2.  

С. 149–155. 

2. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitro. Таврійський науковий 

вісник. 2016. Вип. 96. С. 112–119. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Григорюк І. П. Клональне мікророзмноження сортів м’яти перцевої (Mentнa 

piperita L.) української селекції. Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин. 2016. №2 (31). С. 50–56. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-

1017.2(31).2016.70277 (Здобувачем отримано асептичний матеріал, 

підібрано живильні середовища та їх компонентний склад для 

мікророзмноження та ризогенезу, адаптовано рослини до умов in vivо, 

написано статтю). 

4. Shkopynska T. Ye., Kolomiets Yu. V., Hryhoriuk I. P., Kucenko N. I. 

Economic valuable traits of promising breeding samples and ‘Chornolysta’ variety 

of Mentha piperita L. after in vitro sanitation and micropropagation. Plant 

Varieties Studying and protection. 2019. №15(4). Р. 424–433. doi: 10.21498/2518-

1017.15.4.2019.188722 (Здобувачем отримано, статистично оброблено та 

проаналізовано показники врожайності рослин м’яти перцевої, кількісний 

вміст і якісний склад компонентів ефірної олії, підготовлено матеріали до 

друку). 

 

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70277
https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70277
http://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722
http://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188722


200 

 

Статті у інших виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

5. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.),  Kolomiets J. V., 

Likhanov A. F., Sereda A. V., Kucenko N. I., Shkopinskiy E. O. Effect of clonal 

reproduction on quantitative indices and component composition of essential oil of 

peppermint varieties. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. №3.  

Р. 340–346. doi: 10.15421/021850 (Здобувачем відібрано проби рослинної 

сировини, отримано ефірну олію та зроблено статистичну обробку 

отриманих в ході експерименту даних). 

6. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Kolomiets J. V., 

Holubenko A. V., Nuzhyna N. V. The influence of clonal micropropagation on 

productivity and differentiation of Mentha pіperіta plant tissues. Regulatory 

Mechanisms in Biosystems. 2019. №10(3). Р. 337–344. doi: 10.15421/02195 

(Здобувачем зроблено нативні препарати, фотодокументацію матеріалу, 

отримані результати статистично оброблено та підготовлено матеріал до 

друку) 

 

Тези наукових доповідей: 

7. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І. Клональне мікророзмноження в культурі in vitro м’яти 

перцевої. Біотехнологія: звершення та надії: ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 

21‒22 травня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. С. 112–113. (Здобувачем 

підібрано живильні середовища та регулятори росту для мікророзмноження 

та ризогенезу, підготовлено матеріал до друку) 

8. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І., Шкопинський Є.О. Застосування біотехнологій in vitro для 

мікророзмноження селекційних зразків м'яти перцевої (Mentha piperita L.). 

Наука в современном мире : XV Международная научно-практическая конф. 

(20 декабря 2016 г., Киев). Киев : мультидисциплинарный научный журнал 



201 

 

«Архивариус». 2016. С. 54–58. (Здобувачем отримано асептичний матеріал, 

підібрано живильні середовища та їх компонентний склад для оздоровлення, 

мікророзмноження та ризогенезу, рослини адаптовано до умов in vivо, 

підготовлено статтю до друку). 

9. Talankova-Sereda T. E. (Shkopynska T. Ye.), Liapina K. V.,  

Shkopinskij E. A., Ustinov A. I., Kovalyova A.V., Dulnev P. G., Kucenko N. I. 

The influence of Cu and Co nanoparticles on growth characteristics and 

biochemical structure of Mentha longifolia in vitro. Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO 2015): 3rd International conference, Lviv, August 26‒30, 

2015: abstracts book. Lviv, 2015. P. 427‒439. (Здобувачем особисто 

проготовлені живильні середовища з наночастинками для 

мікророзмноження, адаптовано рослини-регенеранти до умов in vivo та 

зроблено статистичну обробку даних). 

10. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Куценко Н. І. 

Клональне мікророзмноження сортів мяти перцевої. Перспективні напрямки 

наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, м. Березоточа, 4‒5 червня 

2015 року: тези доповіді. Лубни, 2015. С. 111–115. (Здобувачем проведено 

експериментальні дослідження, їхнє узагальнення та написання тез 

доповідей). 

11. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.) Вплив наночастинок 

кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitrо. Онтогенез – стан, 

проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних 

ценозах: Міжнародна конференція, м. Херсон, 10‒11 червня 2016 року: тези 

доповіді. Херсон, 2016. С. 264. 

12. Мищенко Л. Т., Куценко Н. И., Таланкова-Середа Т. Е. 

(Шкопинська Т. Є.) Особенности диагностики вирусных болезней (Mentha 

piperita L.) и оптимизация микроклонального размножения для оздоровления 

растений. Биологические особенности лекарственных и ароматических 

растений и их роль в медицине: Международная научно-практическая 



202 

 

конференция, посвященная 85-летию ВИЛАР, г. Москва, 23‒25 июня 2016 

года: тезисі доклада. Москва, 2016. С. 283‒288. (Здобувачем підібрано 

живильні середовища та їх компонентний склад для оздоровлення методом 

хемотерапії та  мікророзмноження, адаптовано рослини до умов in vivo). 

13. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І., Шкопинський Є.О. Застосування біотехнологій in vitro для 

мікророзмноження селекційних зразків м'яти перцевої (Mentha piperita L.). 

Наука в современном мире : XV Международная научно-практическая конф. 

(20 декабря 2016 г., Киев). Киев : мультидисциплинарный научный журнал 

«Архивариус». 2016. С. 54–58. 

14. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Шкопинський Є. О. Кількісна та якісна характеристика ефірної олії 

селекційних зразків м’яти перцевої. Актуальні питання сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: 

Всеукраїнська науково-практична конференція,  м. Кам’янець-Подільський, 

15‒16 червня 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. С. 220–223. 

(Здобувачем особисто отримано ефірну олію, підготовлено матеріал до 

друку) 

15. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Куценко Н. І.  Клональне мікророзмноження в культурі in vitro Mentha 

longifolia. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та 

ефіроолійних культур: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених, м. Березоточа, 20‒21 липня 2017 року: тези доповіді. Лубни, 

2017. С. 106–109. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, 

їхнє узагальнення та написання тез доповідей). 

16. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Гречкосій А. О., 

Куценко Н. І. Вплив клонального мікророзмноження на кількісний вихід та 

якість садивного матеріалу сортів м’яти перцевої. Лікарські рослини: 

традиції та перспективи досліджень: ІV Міжнародна наукова конференція 

присвячена 140-річчю з дня народження П. І. Гавсевича, м. Березоточа, 13‒14 



203 

 

червня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 122–125. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження, їхнє узагальнення та написання 

тез доповідей). 

 

Науково-методичні рекомендації: 

17. Таланкова-Середа Т. Є. (Шкопинська Т. Є.), Коломієць Ю. В., 

Григорюк І. П. Клональне мікророзмноження і оздоровлення рослин роду 

Mentha: [науково-методичні рекомендації]. К., 2019. 40 с. 

 



204 

 

 

ДОДАТОК 2 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

 



205 

 

 

 

 

 



206 

 

ДОДАТОК 3 

МЯТА ПЕРЦЕВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА  

Вид роб Терміни 

проведення 

Од. 

вим
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Об’

єм 

роб

оит

и 

Склад  

агрегату 

Обслуговую

чий 

персонал 

Норм

а 

вироб

ітку 

Кількі

сть 

нормо

змін 

Затрати праці, 

нормозміни 

Агротехнічні роботи поч. кін. міс. трак. машин

а 

механ

. 

інш

і 

тракт інш. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М’ята 1-го року вирощування 

Лущення стерні в 2 сліди 05 08 08 га 20 МТЗ-

82 

ЛДГ-5 1 - 16,0 1,3 1,3 - 

Подрібнення мінеральних 

добрив 4,0 ц/га 

09 09 08 т 4,0 ЕЛ.Д

В. 

АИР-

20 

1 1 8 0,5 0,5 0,5 

Транспортування і 

внесення мінеральних 

добрив 

10 12 08 га 10 МТЗ8

2 

РУМ-5 1 1 23 0,4  0,4 

Оранка зябу на гл. 25-

28см. 

15 18 08 га 10 МТЗ8

2 

ПЛН-

3-35 

1 - 3,8 2,6  0 

Осіння культивація зябу з 

боронуванням 

18 20 09 га 10 МТЗ8

2 

КПЄ-

3,8 

1 - 10,0 1,0 1,0 - 

Друга культивація зябу з 

боронуванням 

30 31 10 га 10 МТЗ8

2 

КПС-4 

+4БЗС

С 

1 - 14,2 0,7 0,7 - 

Ранньовесняне 

боронування зябу в 2 сліди 

10 10 04 га 20 МТЗ8

2 

ЗБЗТД-

1,0, 

СГ-21 

1 - 15,0 1,3 1,3 - 
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Продовження додаток 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Внесення гербіциду 

Трефлан під культивацію, 

2л/га(48%) 

05 05 05 га 10 МТЗ8

0 

ОП-

2000 

1 1 20 0,5 0,5 0,5 

Передпосівна культивація 

з боронуванням 

05 05 05 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 - 8,0 1,3 1,3 - 

Коткування в 1 слід 07 07 05 га 20 МТЗ-

82 

ЗККН-

6,8 

1 - 30 0,7 0,7 - 

Заготовка посадкового 

матеріалу 100тис. 

шт../га(підвіз води, 

викопування розсади, 

сортування, зв’язування в 

пучки, зволоження коріння 

в рідкій земляній сметано 

подібній масі, підвіз пучків 

розсади в погріб )  

05.05 10.05 5 шт 1 

млн

. 

МТЗ-

80 

Вручну 1 1 3 тис. 

шт. 

300 10 300 

Маркування площі овочевою 

сівалкою СОН-2,8 

10.05 11.05 5 га 10 МТЗ-

80 

СО-

4,2К 

1 1 12 0,9 0,9 0,9 

Посадка розсади м’яти 

(підвіз води, набивка лунок 

сапою, розкидання розсади 

в лунки, полив лунок 

водою, посадка м’яти в 

лунки) 

10 15 05 га 10 МТЗ-

82 

вручну 1 1 1,5 

тис. 

шт./чо

л. 

666 10 666 
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Продовження додаток 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Перша міжрядна 

культивація з 

підживленням. На гл. 5-

8см 

20 23 05 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 1 5 2 2 2 

Другий міжрядний 

обробіток ґрунту 

10 11 06 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 1 6 1,7 1,7 1,7 

Прополка в рядках 15 20 06 га 10 вручн

у 

- - 1 0,04 250 - 250 

Третій міжрядний 

обробіток ґрунту 

10 11 07 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 1 6 1,7 1,7 1,7 

Перший укіс трави на 

висоту скошування 5-10см 

від поверхні ґрунту 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

07 га 10 СК-5 ЖРВ-

4,2 

1 1 5 2 2 2 

Підбір підв’яленої маси 

(вологість 50-55%) 

ІІІ 

дек 

І 

дек 

07-

08 

га 10 МТЗ-

82 

КУФ-

1,8 

1 1 5 2 2 2 

Сушка трави повітряно 

вентиляційним методом 

ІІІ 

дек 

І 

дек 

07_

08 

т 20 погрузчиком і 

вручну 

1 1 0,9 22 22 22 

Вибіркова ручна прополка ІІ-ІІІ 

дек 

ІІ-ІІІ 

дек 

0,8 га 10 - - - 1 0,15 - - 67 

Другий укіс трави з 

висотою скошування 5-

10см від поверхні ґрунту 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

0,9 га 10 СК-5 ЖРВ-

4,2 

1 1 5 2 2 2 

Підбір підв’яленої маси 

(вологість 50-55%) 

ІІІ 

дек 

ІІІ  

дек 

09 га 10 МТЗ-

82 

КУФ-

1,8 

1 1 5 2 2 2 
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Продовження додаток 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сушка трави повітряно 

вентиляційним методом 

під навісом 

ІІІ 

дек 

ІІІ  

дек 

09 т 10 погрузчиком і 

вручну 

1 1 0,9 11 11 11 

Упаковка в тюки ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

09 т 30 вручн

у 

- 1 1 0,4 85 10 75 

Транспортування і 

внесення мінеральних 

добрив 

1 2 11 га 10 МТЗ-

82 

РУМ-5 1 1 23 0,4 0,4 0,4 

Переорювання площі 

впоперек рядків м’яти на 

гл. 16-18см 

2 5 11 га 10 МТЗ-

82 

ПЛН-

3-35 

1 - 3,8 2,6 2,6 0 

Коткування кільчато-

шпоровими котками 

05 07 11 га 10 МТЗ-

82 

ЗККШ-

6 

1 - 20 0,5 0,5 - 

Всього            69,0 197,7 

Невраховані роботи, 10%            9,11 19,77 

Всього            100,21 1547,81 

Всього на 1га            10,2 154,78 

М’ята 2-го року вирощування 

Ранньовесняне досходове 

боронування середніми 

боронами на низькій 

швидкості в 2 сліди 

10 10 04 га 20 МТЗ-

82 

ЗБЗТД-

1,0, 

СГ-21 

1 - 15,0 1,3 1,3 - 

Весняна нарізка рядків на 

ширину міжряддя 45см 

12 15 04 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 1 4 2,5 2,5 2,5 
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Продовження додаток 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Внесення гербіциду 

Синбар в фазі 2-4 

справжніх листків (1 л/га) 

27 29 04 га 10 МТЗ-

82 

ОП-

2000 

1 1 20 0,5 0,5 0,5 

Міжрядний обробіток 

ґрунту з підживленням на 

гл. 5-8см 

10 11 05 га 10 МТЗ-

82 

КРН-

4,2 

1 1 6 1,7 1,7 1,7 

Перший укіс трави з 

висотою скошування 5-

10см від поверхні ґрунту 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

07 га 10 СК-5 ЖРВ-

4,2 

1 1 5 2 2 2 

Підбір підв’яленої маси  

(вологість 50-55%) 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

07 га 10 МТЗ-

82 

КУФ-

1,8 

1 1 5 2 2 2 

Сушка трави повітряно 

вентиляційним методом 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

07 т 20 погрузчиком і 

вручну 

1 1 0,7 28 28 28 

Вибіркова ручна  прополка ІІ-ІІІ 

дек 

ІІ-ІІІ 

дек 

09 га 10 - - - 1 0,2 - - 50 

Другий укіс трави з 

висотою скошування 10см 

від поверхні ґрунту 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

09 га 10 СК-5 ЖРВ-

4,2 

1 1 5 2 2 2 

Підбір підв’яленої маси 

(вологістю 50-55%) 

ІІІ 

дек 

ІІІ 

дек 

09 га 10 МТЗ-

82 

КУФ-

1,8 

1 1 5 2 2 2 

Сушка трави повітряно 

вентиляційним методом 

ІІІ 

дек 

І 

дек 

10 т 10 погрузчиком і 

вручну 

1 1 0,6 17 17 17 

Упаковка в тюки ІІІ 

дек 

І 

дек 

10 т 30 вручну 1 0,3 100 100 10 90 
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Продовження додаток 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всього            69,0 197,7 

Невраховані роботи, 10%            6,9 19,77 

Всього в 2-ому році            75,9 217,47 

Всього на 1га (2-й рік)            7,59 21,75 

Всього за 2 роки 

вирощування 

           17,61 176,53 

 

 

 


