
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/366471620

Comparison of rosulate and short-stemed species of Gesneriaceae Dumort.,

introduced into the botanical garden of Oles Honchar Dnipro National

University

Article  in  Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель · December 2022

DOI: 10.15421/442206

CITATIONS

0
READS

4

4 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Modeling the invasiveness of Ulmus pumila in urban ecosystems in conditions of climate change View project

Influence of air and soil pollution on plants View project

Yuriy Vasylovych Lykholat

Oles Honchar Dnipro National University

99 PUBLICATIONS   276 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Yuriy Vasylovych Lykholat on 05 January 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/366471620_Comparison_of_rosulate_and_short-stemed_species_of_Gesneriaceae_Dumort_introduced_into_the_botanical_garden_of_Oles_Honchar_Dnipro_National_University?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/366471620_Comparison_of_rosulate_and_short-stemed_species_of_Gesneriaceae_Dumort_introduced_into_the_botanical_garden_of_Oles_Honchar_Dnipro_National_University?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Modeling-the-invasiveness-of-Ulmus-pumila-in-urban-ecosystems-in-conditions-of-climate-change?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Influence-of-air-and-soil-pollution-on-plants?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Lykholat-2?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Lykholat-2?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Oles_Honchar_Dnipro_National_University?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Lykholat-2?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Lykholat-2?enrichId=rgreq-0f8f4a310da03d5ba6b80265f3dbbab8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2NjQ3MTYyMDtBUzoxMTQzMTI4MTExMTM0NTMxMkAxNjcyOTM4NTM4MjIy&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


ISSN 2073-8331. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 51, 2022 
 

 63 

І. Л. Домницька , Ю. В. Лихолат, Т. О. Наумова, Є. С. Бородай   

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,  
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49010 

ПОРІВНЯННЯ РОЗЕТКОВИХ ТА КОРОТКОСТЕБЛОВИХ ВИДІВ 
GESNERIACEAE  DUMORT., ІНТРОДУКОВАНИХ У БОТАНІЧНИЙ САД 

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

Збереження біорізноманіття на базі ботанічних садів натепер актуальна 
тема,  яка направлена на збільшення фіторізноманіття в умовах як відкритого, 
так і закритого ґрунту.  Дослідження колекцій ботанічних садів пов’язане з 
вивченням нових рослин, що можуть надалі використовуватися як нове джерело 
антиоксидантів та об’єкти хобі і релаксу для повсякчас напруженої нервової 
системи сучасної людини. Родина Gesneriaceae Dumort. є невичерпним 
джерелом таких об’єктів.  Мета дослідження – порівняння представників 
родини, близьких за морфологічними ознаками та екологічними потребами, що 
відрізняються за географічним походженням, аналіз їх адаптивних можливостей 
і виявлення найбільш стійких видів та сортів. Спостереження за представниками 
Gesneriaceae  (якісний стан та фази розвитку) здійснювали з 2019-го по 2022 р.  
на базі колекції фондової оранжереї лабораторії тропічних і субтропічних 
рослин ботанічного саду ДНУ (48°26'7" N, 35°2'34" E, Дніпро, Україна). 
Об'єктами  дослідження слугували 2 види і 22 сорти  Streptocarpus Lindl., 4 види 
і 2 сорти Primulina Hance. Життєві форми вказані за Каталогом рослин 
ботанічного саду ДНУ [12]. Систематичне положення  з’ясовували за 
класифікацією APG IV [13]. Таксономію та назви видів рослин наведено згідно з 
Catalogue of life checklist [12]. 

Ключові слова: ботанічний сад, інтродукція, Gesneriaceae Dumort, 
Primulina,  Streptocarpus, адаптація, антиоксиданти. 

 

I .L. Domnytska , Y. V. Lykholat, T. O. Naumova, E. S. Boroday 

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

COMPARISON OF ROSULATE AND SHORT-STEMED SPECIES  
OF GESNERIACEAE DUMORT., INTRODUCED INTO THE BOTANICAL 

GARDEN OF OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY 

Now conservation of biodiversity is a relevat topic aimed at increasing 
phytodiversity in both open and closed ground conditions on the basis of botanical 
gardens The study of the botanical gardens collections is associated with the 
investigation of new plants that can be used as a new source of antioxidants and 
objects of hobby and relaxation for the ever-intense nervous system of modern people.  
Family Gesneriaceae Dumort. is an inexhaustible source of such objects. The study 
purpose is comparison of the family representatives that are similar in terms of 
morphological features and ecological needs, and differ in geographical origin, 
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analyzing their adaptive capabilities and identifying the most resistant species and 
varieties. Observations of representatives of Gesneriaceae were carried out from 2019 
to 2022 on the basis of the collection of the stock greenhouse of the Laboratory of 
Tropical and Subtropical Plants of the Botanical Garden of DNU (48°26'7" N, 
35°2'34" E, Dnipro, Ukraine). The research objects were 2 species and 22 var ieties of 
Streptocarpus Lindl., 4 species and 2 varieties of Primulina Hance. The qualitative 
state and development phases were observed in protected soil conditions. Life forms 
are listed according to the Catalog of Plants of the Botanical Garden of the National 
University of Ukraine [12]. The systematic position was determined according to the 
APG IV classification [13]. The taxonomy and names of plant species are given 
according to the Catalog of life checklist [12]. According to new taxonomy, the genus 
Saintpaulia H. Wendl. now joined the genus Streptocarpus Lindl. As a result of the 
research, it was revealed that among the most decorative representatives of the 
Gesneriaceae family in the collection of the botanical garden of the DNU, grassy 
perennials with a short stem or rosette occupy a significant place. Namely, species and 
varieties from the genus Streptocarpus and the genus Primulina Hance. Plants have 
similar life forms and ecological needs, occupy the same ecological niches in Africa 
and Madagascar (Streptocarpus ) and Southeast Asia (Primulina). The greatest 
resistance to modern conditions of keeping plants of protected soil while maintaining 
maximum decorativeness is demonstrated by species and varieties from the genus 
Primulina – representatives of the flora of Southeast Asia. Thus, the adaptive 
capabilities of 4 species and 2 varieties of Primulina turned out to be better than those 
of other representatives of the Gesneriaceae collection in general and in particular 
among rosette and short-stem species.  

Key words: botanical garden, introduction, Gesneriaceae Dumort, Primulina,  
Streptocarpus, adaptation, antioxidants. 

 

 

Вступ 

Центром збереження біорізноманіття представників світової флори [19], 
інтродукції рослин та акліматизації рослин [17, 18] в умовах як відкритого, так і 
закритого ґрунту [7], екологічного виховання [5], що сприяє покращенню 
здоров’я населення степового Придніпров’я [4], є ботанічні сади, зокрема 
ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
(ДНУ) [5, 10, 11]. Показниками  успішної інтродукції видів є дослідження 
адаптаційних змін фенологічних ритмів та перебігу водообмінних процесів [9, 
12], вмісту фенольних сполук у вегетативних та генеративних органах упродовж 
вегетації та складу кутикулярних восків листків і плодів [14],  біологічно 
активних сполук та їх антиоксидантної здатності [15, 20]  тощо. 

Зміна екологічного стану ґрунтів [22], рослинного покриву [23, 24], 
здоров’я населення [2, 8] в регіоні призводить і до зміни складу колекцій 
лабораторій тропіків і субтропіків [1, 4]. Це стосується також ботанічного саду 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Тому настав 
час ревізії колекції по родинах з метою виявлення найбільш стійких і при цьому 
показних видів та культиварів рослин для збереження тих, що вже є, і залучення 
нових та перспективних.  Окрасою багатьох колекцій тропічних і субтропічних 
рослин ботанічних садів України і світу є представники  родини Gesneriaceae 
Dumort. Тому роботу розпочали саме з неї. У багатьох попередніх публікаціях 
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уже проводився аналіз складу і стану родини в захищеному ґрунті ботанічного 
саду ДНУ [2, 13, 16]. Види, що раніше були стійкими до умов нашої оранжереї, 
після зміни даху і появи  проблем з опаленням почали втрачати свої адаптивні 
властивості [6, 21]. Це стосується в першу чергу розеткових видів і з укороченим 
стеблом з роду Streptocarpus Lindl., до якого тепер долучено колишній рід  
Saintpaulia H. Wendl. Звісно, це одні з найпопулярніших рослин для кімнатного 
квітникарства. Деякі види (Streptocarpus ionanthus subsp. velutinus (B. L. Burtt) 
Christenh.,  Streptocarpus ionanthus subsp.  pendulus (B. L. Burtt) Christenh.) 
належать до Червоного списку зникаючих видів Міжнародної спілки охорони 
природи (IUCN. 2021). Тому ми докладаємо зусиль, щоб зберегти зразки видів і 
культиварів з цих родів. Проте в наш час є потреба збирати нові об’єкти в 
колекції, що також цікаві для навчального процесу, мають високу 
декоративність і при цьому більш стійкі в оранжереях, теплицях, житлових і 
робочих приміщеннях (рід Primulina Hance).  

Мета роботи – порівняння представників родини Gesneriaceae, близьких 
за морфологічними ознаками і екологічними потребами, що відрізняються за 
географічним походженням, аналіз їх адаптивних можливостей і виявлення 
найбільш стійких видів та сортів.  

Матеріали та методи дослідження 

Об'єктами  дослідження слугували 2 види і 22 сорти  Streptocarpus Lindl.,  
5 видів і 2 сорти Primulina Hance. Спостереження проводились з 2019-го по  
2022 рік в експозиційній оранжереї ботанічного саду ДНУ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Розташування ботанічного саду Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара на території м. Дніпро 
 

Є думка, що в  Дніпровському національному університеті ім. Олеся 
Гончара  (ДНУ)  деякі види Gesneriaceae вирощувалися з перших років його 
існування. Під час другої світової війни загинула не тільки більшість рослин 
тропіків, але й декотрі архіви. У повоєнні роки співробітники ботсаду ДНУ 
головну увагу приділяли вирощуванню і вивченню лікарських і харчових 
рослин, у першу чергу цитрусових із радянських субтропіків. Тому перші 
документовані згадки про представників родини Gesneriaceae ми знайшли   
лише за 1963 (Saintpaulia ionantha hort., Sinningia hybrida hort. та S. speciosa 



ISSN 2073-8331. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 51, 2022 
 

 66 

(Lodd.) Benth. et Hook.) та 1965 роки: Kohleria hirsuta (Kunth) Regel (Колерія 
жорстко-волосиста, на той час вона належала до роду ізолома), що 
вирощувалася в захищеному ґрунті лабораторії тропічних і субтропічних рослин 
[3]. Склад колекції лабораторії, у тому числі види й сорти  Gesneriaceae, 
постійно змінюється. Завдяки цілеспрямованій інтродукції  і вивченню різних 
таксонів родини з 1998 року вдалося створити  досить стійку колекцію. За період 
більше двадцяти років   було перевірено на витривалість в умовах фондової 
оранжереї саду більше 50 видів і 300 сортів даної родини.  

Серед короткостеблових її представників найбільш декоративними є види 
родів Saintpaulia  та Streptocarpus, котрі тепер об’єднано [4]. Серед великої 
кількості сортів цих рослин можна знайти досить пластичні до умов існування. 
Проте види, що раніше належали до роду  Saintpaulia, погано переносять низькі 
плюсові температури, а Streptocarpus  – високі (мається на увазі – до повної 
загибелі, тому що декоративність і ті й інші зберігають у досить вузькому 
діапазоні: +18…+24 °С). Тому, незважаючи на високу декоративність, види і 
сорти Streptocarpus все рідше зустрічаються в ботанічних садах України, а в 
квітникарських господарствах не вирощуються зовсім. І якщо колишні сенполії 
добре утримуються впродовж року в житлових і робочих приміщеннях без 
кондиціонерів, лише поступаючись красою квітів у найбільш спекотні місяці літа,  
Streptocarpus  у таких умовах частіше за все гинуть. Згідно з філогенетично-
систематичним методом прогнозування інтродукційної  здібності квіткових 
рослин Г. К. Смика можливість переселення рослин визначається здатністю 
інтродукованого виду здійснювати життєві функції, зберігаючи основні ознаки 
виду в умовах, змінених настільки, наскільки дозволяє рівень його еволюційного 
розвитку [5]. За роки з 1999-го (коли вперше надійшли до колекції ботанічного 
саду ДНУ) найбільш стійкими себе зарекомендували 4 види та 2 сорти з роду  
Primulina Hance., що набуває все більшої популярності у квітникарів. У західних 
країнах зараз ведеться інтенсивна селекційна робота з рослинами роду. У наших 
умовах добре почувають себе природні види та сорти з зеленим листям.  

Всі види з родів Streptocarpus  і Primulina – представники флори Старого 
Світу. Стрептокарпуси зростають в Південно-Східній Африці, у гірських лісах 
понад струмками, Капській області та на Мадагаскарі. Примуліни займають схожі 
екологічні ніші (на скелях, вздовж струмків, на листяному опаді) у Південно-
Східній Азії. Всі – невибагливі до світла і тому добре ростуть в інтер’єрах.  

Представники родів Primulina та Streptocarpus – невеличкі трав’янисті 
багаторічники з коротким стеблом, або зовсім без такого (в нашій колекції види 
і сорти мають розетку від 7 см у діаметрі до 40, якщо є стебло, разом з листям 
воно не перевищує 30 см).  Streptocarpus ionanthus subsp. velutinus  і S. ionanthus 
subsp.  pendulus – розеткові форми, у котрих з роками коротке стебло 
видовжується зазвичай до 15 см (але в нашій практиці був випадок, коли 
рослина віком більше 10 років мала довжину стебла 35 см – S. ionanthus subsp.  
pendulus). Приблизно такі ж стебла мають всі сорти Streptocarpus, що 
розглядаються в даній роботі і раніше вважалися сенполіями. Власне  
Streptocarpus  і його сорти тільки мають вигляд розетки, а насправді є зібранням 
окремих листків. У Primulina heterotricha (Merr.) Y. Dong&Yin Z.Wang. 
прикоренева розетка листків, інші  примуліни нашої  колекції  спочатку 
розеткоподібні, потім стебло  витягується, рівномірно вкрите листками 
(приблизно до 10 см довжини, 1–2 роки), потім під власною вагою нахиляється 
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(у P. linearifolia (W.T. Wang) Yin Z.Wang практично стає повзучим, поступово 
оголюючись, з розеткою на верхівці). У P. longii (Z. Yu Li) Z. Yu Li схожий 
вигляд, але стебло більш коротке і довше тримається вертикально.  

Листки доволі різноманітні: ланцетні P. longgangensis (W.T. Wang) Yan 
Liu & Yin Z. Wang, видовжено ланцетні, майже голчасті у P. linearifolia, 
яйцеподібні у P. heterotricha, густо вкриті волосками. На відміну від листків 
сенполій, вони більш жорсткі і густіше опушені. Квітки від білих до синіх, часто 
дво-, триколірні. Таке поєднання декоративних властивостей робить примуліни 
дуже привабливими для квітникарів. Ареал, екологічні умови зростання і 
філогенетичне положення дали змогу прогнозувати успішні результати 
інтродукції в сучасних умовах нашої оранжереї. Саме тому ми обрали 
представників роду Primulina для вирощування в сучасних умовах оранжереї.  

Якщо сенполії та стрептокарпуси не виходять останні два роки на свій 
рівень квітування і декоративності, більшість видів та окремі сорти примулін 
почувають себе досить добре, не змінюють життєві форми, ритми квітування 
мають пластичні, щороку квітують, інколи зав’язують насіння (щоправда, 
несхоже). У попередніх роботах було виявлено, що найбільш стійкими серед 
примулін є види P. heterotricha, P. linearifolia, P. longgangensis, P. subrhomboidea 
та cv.‘Chastity’, ‘Stardust’ [4]. Тому їх було обрано для порівняння з іншими 
видами  Gesneriaceae, що мають розетку листків або укорочене стебло, не 
більше 15 см. Всі перелічені види і сорти Primulina, окрім ‘Stardust’, мають 
зелене листя. Рід Primulina демонструє високу толерантність до низьких і 
надмірно високих плюсових температур. На видах і сортах, що зберігаються в 
нашій колекції під час спостережень, не виявлено шкідників і ознак хвороб. 
Інколи зустрічаються надмірно видовжені стебла при освітленні нижче 500 Лк, 
коли його дія на рослину продовжується більш ніж 2 місяці. А також 
скорочується тривалість цвітіння і зменшується кількість квіток: дещо 
знижується  декоративність окремих екземплярів.  

Проведені в умовах ботанічного саду ДНУ дослідження з використання 
клопа Macrolophus caliginosus Wagner проти білокрилки Trialeurodes 
vaporariorum Westwood. показали, що найбільш стійкими  до шкідника є 
більшість рослин з родини Gesneriaceae Dumort., зокрема сорти із роду 
Saitpaulia H. Wendl. 'ЕК–Біла королева',  та б – сорт 'ЕК–Бій биків' (рис. 2).  
 

   
Рис. 2. Представники рослин роду Saintpaulia, що зростають  

у захищеному ґрунті в ботанічному саду ДНУ:  
а – сорт 'ЕК–Біла королева'  та б – сорт 'ЕК–Бій биків' 

a б 
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У ‘Ballet Marta’ скорочується тривалість цвітіння (160 проти звичайної 
182 дні), у  ‘Ultra violet nebula’ спостерігається хлороз листків під час холодних 
місяців. А ’ЕК - ‘Бій Биків’ пошкоджують кліщі та трипси навесні і влітку 
(таблиця).  
 

Біологічні особливості  видів Gesneriaceae з розеткою та укороченим 

стеблом у зв’язку з їх географічним походженням 

 

Вид, сорт 

Стебло: 
наяв-
ність, 

відсут-

ність, 
най-

більша 
довжи-

на, см 

Поход-
ження  

Цвітіння 

Пошкодження,  
з – до (місяці), 

до 50 % 
екземплярів 

 
IX–III 

 
IV–

VIII 
Регуляр-

ність 

Трива-
лість, 

днів 

Най-

більша 
кіль-
кість 

квіток 

за весь 
період 
цвітін-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Primulina 

heterotricha 

– Південно-

Східна 
Азія 

Періодично 

в різні 
періоди 

року  

32 15  – – 

Primulina 
linearifolia 

15  Південно-
Східна 

Азія 

Тричі на 
рік: весна, 

літо, осінь 

94 60 – – 

Primulina 
longgangen-
sis 

12 Південно-
Східна 

Азія 

Двічі на рік: 
весна, осінь 

82 36 – – 

Primulina 
subrhom-

boidea 

10 Південно-
Східна 

Азія 

 Один раз на 
рік: весна 

38 28 – – 

Primulina 
‘Chastity’ 

20 Куль-
тивар 

Двічі на рік: 
весна, осінь 

88 42 – – 

Primulina 
‘Stardust’ 

12 Куль-
тивар 

Один раз на 
рік: весна 

36 26 – – 

Streptocar-

pus 
ionanthus 
subsp.  
pendulus 

12 Південно- 

Східна 
Африка 

Двічі на рік: 

весна, осінь 

87 24 Загни-

вання  
стебла 

Шкід-

ники  

Streptocar-

pus 
ionanthus 
subsp. 
velutinus 

15 Південно- 

Східна 
Африка 

Тричі на 

рік: весна, 
літо, осінь, 

інколи 
взимку 

130 54 Гнилі 

листків 
від 

конден-
сату 

Шкід-

ники 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Streptocar-

pus ‘Ballet 
Marta’ 

6 Куль-

тивар 

Періодичне 160 30 – – 

Streptocar-
pus ‘Irish 
Flirt’ 

6 Куль-
тивар 

Ремон-
тантне 

250 24 Загни-
вання  

стебла 

Побу-
ріння 

пелюс-

ток 

Streptocar-
pus 
‘Optimara 
Millenium’ 

6 Куль-
тивар 

Періодичне 135 22 Хлороз 
листків 

Побу-
ріння 

пелюс-
ток 

Streptocar-

pus ‘Ultra 
violet 
nebula’ 

7 Куль-

тивар 

Періодичне 140 26 Хлороз 

листків 

– 

Streptocar-
pus ЕК - 

‘Біла 
Королева’ 

5 Куль-
тивар 

Ремон-
тантне 

156 24 Корене-
ва гниль 

Побу-
ріння 

пелюс-
ток 

Streptocar-
pus ЕК - ‘Бій 
Биків’ 

6 Куль-
тивар 

Ремон-
тантне 

146 22 – Шкід-
ники 

Streptocar-

pus  
‘Blue Mars’ 

– Куль-

тивар 

Періодичне 60 20 Хлороз 

листків 

Шкід-

ники 
Некроз 
окремих 
листків 

 

Як видно з таблиці, на даному етапі більш стійкими до умов фондової 
оранжереї є види Gesneriaceae, що походять з Південно-Східної Азії, на відміну 
від вихідців з Південно-Східної Африки.  

Висновки  

Проведено порівняння багаторічних трав’янистих видів з  родини 
Gesneriaceae, що мають прикореневу розетку або укорочене стебло. 
Проаналізовано їх адаптивні можливості у зв’язку з географічним походженням. 
Установлено, що за сучасною класифікацією роди Streptocarpus і Saintpaulia з 
Південно-Східної Африки об’єднано. У наших умовах вони демонструють 
менші адаптивні можливості, на відміну від роду Primulina  з Південно-Східної 
Азії.  У колекції ботанічного саду ДНУ найбільш стійкими є 4 види та 2 сорти: 
P. heterotricha,  P. linearifolia,  P. longgangensis,  P. subrhomboidea та cv.‘Chastity’,  
‘Stardust’.  Вважаємо за необхідне рекомендувати колекцію видів з роду 
Primulina для подальшого використання в навчальному процесі, передачі 
школам, іншим навчальним закладам та квітникарським господарствам. 
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