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Ацилгомосеринлактони — новiтнi регулятори
стресостiйкостi i врожайностi аграрних культур
Ацилгомосеринлактони (АГЛ) — клас молекул-медiаторiв бактерiального походження, задiяних у дистанцiйнiй трансдукцiї сигналiв мiж
бактерiями-колонiзаторами фiтосфери, а також мiж бактерiями i рослиною [1]. Бактерiальний сигналiнг сприймається еукарiотами, якi утворюють симбiоз iз мiкробними спiльнотами. Регулювання функцiй ризосфери, найбiльш динамiчного сайту взаємодiї рослини i асоцiйованої
з нею мiкрофлори за участю АГЛ, набуває особливого значення при
розробцi нових бiотехнологiчних пiдходiв, спрямованих на пiдвищення
врожайностi та стресостiйкостi аграрних культур. Несприятливi змiни
температурного i водного режимiв знижують стiйкiсть рослин до абiотичних i бiотичних чинникiв. Праймування належить до ефективних
екологiчних бiотехнологiй, якi пiдвищують життєздатнiсть i стiйкiсть
насiння, сприяють його синхронному проростанню, оптимiзують рiст
i розвиток дорослих рослин, пiдвищують урожайностi. Останнi дослiдження продемонстрували прямi (спрямованi на рослини) i непрямi
(на мiкрофлору ризосфери) ефекти AГЛ-праймування [3]. Доведено, що
AГЛ-праймування iндукує посилення росту рослин, пiдвищення вмiсту
фотосинтетичних пiгментiв, змiни в балансi ендогенних фiтогормонiв,
впливає на формування механiзмiв захисту, змiнює архiтектуру коренiв,
регулює продихову провiднiсть, iндукує збiльшення товщини кутикули
листкової пластинки [1–3]. Цiкавим i корисним для майбутнiх дослiджень є той факт, що ефект праймування може передаватися наступним
поколiнням на епiгенетичному рiвнi [3]. Актуальним завданням аграрного виробництва є зменшення обсягiв використання синтетичних засобiв захисту i замiна їх на екологiчно безпечнi препарати, якi ефективно,
без руйнiвних впливiв на довкiлля захищатимуть культурнi рослини вiд
хвороб i шкiдникiв. Оскiльки АГЛ вiдповiдають вимогам iнтенсивного
органiчного землеробства, їх можна розглядати як перспективнi екологiчнi фiтостимулятори i фiтомодулятори.
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