
гиперпаразитное после инфекции; иммунизация с помощью инокуляции растений 
авирулентными или гиповирулентными (ослабленными) штаммами; применение 
антибиотиков (биофунгицидов), являющихся продуктами микроорганизмов, растений и 
других живых объектов, а также клеток или их частей (ферментов). Хотя эти приемы в 
настоящее время используются мало, в перспективе ожидается более интенсивное их 
развитие. Получен штамм К1026 рекомбинацией ДНК штамма К84 Agrobacerium radiobacer, 
который зарегистрирован в Австралии для защиты от бактериозов плодовых.

Антагонизм может быть обусловлен аллелопатией, или антибиозом, основанным на 
выделении антагонистами микотоксинов, имеющих антибиотические свойства. 
Продуцируемые антагонистами антибиотики угнетают возбудителей болезней. О 
перспективности использования антагонистов и их продуцентов говорит тот факт, что 
организацией Plan Genetic systems (Гент, Бельгия) из почвы, ризосферы и филлосферы 
различных растений выделено и идентифицировано с помощью SAS PAGE около 2800 
антигрибных бактериальных изолятов, в том числе P. fluorescens — 760 штаммов, 
Xanhomonas malophilia — 550, Bacillus sp. — 115 и Phyllobacerium sp.- ПО штаммов (Leyns e. 
a., 1988).

Гиперпаразитизм, или сверхпаразитизм, также основан на микробном антагонизме. 
Известны микопаразиты биотрофные, которые обитают только на живых клетках грибов и 
отличаются высокой селективностью, и некротрофные, иотрофные микопаразиты менее 
пригодны для непосредственного использования в качестве средств защиты, так как они, как 
правило, не культивируются на обычных питательных средах в отсутствие хозяина, а в 
природных условиях только тормозят патогенез возбудителя, но не вызывают его быстрой 
гибели. Тем не менее, их роль весьма важна и при использовании соответствующих 
элементов интегрированной защиты можно поддерживать жизнедеятельность биотрофов на 
достаточном уровне, с тем, чтобы сократить применение фунгицидов.

Биотехнология разработана для решения проблем, которые сосредоточены на 
рентабельности выращивания сельскохозяйственных культур и как инструмент для 
обеспечения защиты окружающей среды. Биотехнология за последние 10 лет внесла 
неоценимый вклад в сельское хозяйство, а особенно в поддержание экологии нашей планеты 
и с уверенностью можно утверждать, что она станет основным методом защиты растений 
для контроля численности вредных организмов уже в ближайшем будущем.
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Система захисту картоплі від стеблової нематоди містить профілактичні, фізичні, 
агротехнічні, хімічні та селекційно-насінницькі заходи (Шестеперев А.А. и др., 2006, Иванюк 
В.Т. и др., 2005). Одним радикальним методом щодо повного оздоровлення картоплі від 
інвазії Ditylenchus destructor є метод культури верхівкової меристеми.

Оздоровлення картоплі від збудників вірусних та бактеріальних хвороб за допомогою 
культури верхівкової меристеми широко використовується як в нашій країні, так і за 
кордоном (Положенець В.М. та ін., 1994, Иванюк В.Т. и др., 2002, Деккер, 1972 ). Але 
інформація про можливе використання цього методу в оздоровленні картоплі від стеблової 
нематоди є досить обмеженою. З метою з ’ясування цього питання нами проведені спеціальні 
експерименти.

За результатами проведених обліків встановлено, що схожість рослин картоплі при 
посадці бульб, уражені нематодою, становила 79,1 %, в той час як у контролі -  100 %.
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У варіанті досліду, де висаджували уражені дитиленхозом бульби, кількість хворих 
бульб під час збирання врожаю становила 37,4 %.

У вегетаційний період з хворих рослин протягом одного місяця зрізали пагони. Слід 
зауважити, що пагони виділяли тільки з візуально здорових рослин. Добре приживання 
пагонів спостерігалось у випадку, коли протягом перших десяти днів під плівковим 
покриттям відносна вологість повітря становила 90-95 %.

За результатами візуального спостереження та використання методу Бермана нами 
встановлено, що ступінь приживлення пагонів становив 82,8-83,5 %, а всі вирощені з них 
рослини були цілком здорові та не містили особин стеблової нематоди, хоча отримані вони 
були з уражених дитиленхозом посадкових бульб

На основі візуального та мікроскопічного методів оцінки бульб, що отримані в 
наступних репродукціях від живців, не виявлено фітогельмінтів, які викликають дитиленхоз.

Отже, вирощування рослин картоплі за допомогою живців з бокових пагонів дозволяє 
повністю оздоровлювали посадковий матеріал від стеблової нематоди.

Вирощені з пагонів рослини картоплі давали в першому році середній урожай у різних 
варіантах досліду по 2,4—2,5 бульб, а в наступних бульбових репродукціях: перша -  7,1-7,4 
та друга -  7,3-7,5 бульб на одну рослину. Коефіцієнт розмноження за роки досліджень 
становив 124,4-138,7.

При вивченні можливості оздоровлення картоплі від стеблової нематоди методом 
культури верхівкової меристеми за вихідний матеріал використовували бульби з симптомами 
ураження дитиленхозом. Після термообробки нематодних бульб за температури 35-37 °С 
протягом трьох тижнів з паростків картоплі вилучали меристему, яку культивували в умовах 
in vitro на поживному середовищі Мурасіга-Скуга.

Результати експериментів щодо оздоровлення картоплі від дитиленхозу за допомогою 
вирощених з верхівкової меристеми уражених рослин картоплі показали повну відсутність 
інвазії стеблової нематоди як в рослинах, так і в бульбових репродукціях.


