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Роль бiологiчно активних речовин у розвитку
патологiчного процесу Pseudomonas syringae pv.
atrofaciens
Вiдомо, що бактерiальнi хвороби та їх збудники наносять значних
економiчних збиткiв сiльському господарству, знижуючи кiлькiсть i
якiсть вирощеної продукцiї. Основним збудником бактерiальних хвороб зернових культур впродовж багатьох рокiв є Pseudomonas syringae
pv. atrofaciens — збудник базального бактерiозу. Причому в останнi
десятилiття спостерiгається тенденцiя до поширення i збiльшення шкодочинностi цього збудника. Однiєю з багатьох причин, якi призводять
до зростання шкодочинностi P. syringae pv. atrofaciens, є змiна клiматичних умов — поступове пiдвищення тривалостi високих температур вегетацiйного перiоду. Але на сьогоднiшнiй день вiдсутнi ефективнi
препарати для контролю фiтопатогенних бактерiй. Тому завдання дослiдникiв — пошук речовин з антибактерiальною активнiстю для контролю
фiтопатогенiв. У вирiшеннi цiєї проблеми важливу роль можуть зiграти нанотехнологiї. Тому метою нашої роботи було дослiдження впливу бiологiчно активних речовин, у тому числi створених за допомогою
нанотехнологiй, на iнтенсивнiсть розвитку патологiчного процесу, який
спричинює P. syringae pv. atrofaciens. Схема дослiдiв iз пшеницею
ярою сорту Печерянка (польовi умови): 1 — контроль (без обробки);
2 — передпосiвна обробка насiння 1 %-м розчином бiологiчного препарату (БП) I-Se разом iз внесенням у ґрунт БП Екстракон; 3 — передпосiвна обробка насiння 1 %-м розчином нанохелатiв Ag–Cu та внесення
у ґрунт БП Екстракон.
Виявлено, що за обробки насiння нанохелатами i внесення в ґрунт
БП Екстракон зменшувалася iнтенсивнiсть розвитку симптомiв базального бактерiозу на рослинах пшеницi ярої за дiї iнокуляцiї дослiдженим штамом P. syringae pv. atrofaciens Д13. У варiантах з внесенням
в грунт БП Екстракон та передпосiвною обробкою насiння пшеницi БП
iз вмiстом I–Se прояв штучного зараження знижувався i складав 0,9
балiв, порiвняно з контролем (без обробки) — 2,2 бали. За передпосiвної обробки насiння композицiєю нанохелатiв Ag–Cu фiксували менш
iнтенсивний розвиток некрозiв — у 0,5 бали за чотирьохбальною шкалою. Найефективнiшою виявилася передпосiвна обробка насiння БП iз
вмiстом I–Se разом iз внесенням у ґрунт БП Екстракон, де штучне
зараження майже не проявилося.
Отже, передпосiвна обробка насiння пшеницi бiологiчно активними речовинами iз вмiстом як I–Se, так i нанохелатами Ag–Cu разом
iз внесенням у ґрунт БП Екстракон, є перспективними заходами для

контролю збудника базального бактерiозу P. syringae pv. atrofaciens й
зниження його шкодочинностi.

