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Пiдвищення стiйкостi пшеницi ярої сорту Печерянка до
збудника базального бактерiозу за дiї нiтропрусциду
натрiю
Останнiм часом має успiх новий екологiчно безпечний напрям захисту рослин, що базується на стимулюваннi їхнiх природних механiзмiв стiйкостi. Iндукована стiйкiсть до патогенiв активується пiд впливом рiзних сполук (олiгосахариди, глiкопротеїни, жирнi кислоти та iн.),
якi одержали назву елiситорiв. Праймування рослин елiситорами рiзної
природи здатне пiдвищувати стiйкiсть до наступних атак не тiльки в мiсцi обробки, але й у вiддалених тканинах. Системна набута стiйкiсть,
яка розвивається за дiї елiситорiв, базується на експресiї численних
захисних генiв, є неспецифiчною та ефективною проти широкого кола
патогенiв. Використання елiситорiв дозволяє ефективно контролювати
патогенiв рiзної природи та зменшити пестицидне навантаження на довкiлля.
Як елiситори часто застосовують сполуки, якi є донорами оксиду
азоту (NO), зокрема нiтропрусид натрiю. Причиною широкого застосування нiтропрусциду натрiю є його вiдносно низька вартiсть i пiдтверджена дiя як донора оксиду азоту. Не зважаючи на велику кiлькiсть
даних про роль нiтропрусциду натрiю в пiдвищення стiйкостi рослин i
його антистресову активнiсть, питання про особливiсть вiдповiдi злакових рослин на обробку цiєю речовиною в умовах ураження фiтопатогенними бактерiями залишається вiдкритим.
Дослiди з вивчення впливу нiтропрусциду натрiю на стiйкiсть пшеницi до збудника базального бактерiозу проводили на тижневих паростках пшеницi ярої (Triticum aestivum L.) сорту Печерянка у квiтнi 2021
року. Для оброблення вегетуючих рослин використали 0,5 мМ водний
розчин нiтропрусциду натрiю. Оброблення рослин здiйснювали шляхом
обприскування. Штучну iнокуляцiю фiтопатогенними бактерiями здiйснювали через 2 доби пiсля оброблення рослин нiтропрусцидом. Для
здiйснення штучної iнокуляцiї використовували Pseudomonas syringae
pv. atrofaciens (McCulloch 1920) Young, Dye & Wilkie 1978): УКМ В1011 (PDDCC 4394) — неопатотиповий штам, який пiдтримується у
колекцiї живих культур вiддiлу фiтопатогенних бактерiй Iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї НАНУ. Штучну iнокуляцiю та врахування результатiв здiйснювали за методикою, описаною [1].
Встановлено, що оброблення нiтропрусцидом натрiю пiдвищувало
стiйкiсть пшеницi ярої сорту Печерянка до P. syringae pv. atrofaciens
УКМ В-1011. Розвиток симптомiв ураження на необроблених рослинах
нами оцiнено у 4 бали. Обробленi рослини уражувалися значно менше (2 бали). Подальшi дослiдження впливу нiтропрусциду натрiю на

пшеницю яру сорту Печерянка дозволять з’ясувати механiзми впливу
донору NO на iнфiкованi фiтопатогенними бактерiями рослини пшеницi.
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