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Дослiдження антифiтовiрусна дiї препарату
«Деконекс-50 ФФ» для профiлактики вiрусу
огiркової мозаїки
Одним з найважливiших та найменш контрольованих чинникiв, що
зменшують врожайнiсть рослин, є фiтовiруси. До найпоширенiших вiрусних патогенiв, якi уражують сiльськогосподарськi рослини та мають
насiннєвий шлях передачi, належить вiрус огiркової мозаїки. Насiннєвий шлях передачi для цього вiрусу є доволi iстотним, тому потрiбно
особливу увагу придiлити обстеженню насiння, ще до його висiвання.
Одним iз типових агротехнiчних прийомiв отримання здорового врожаю є використання неiнфiкованого насiннєвого матерiалу, адже вiруси
посiдають чiльне мiсце серед патогенiв, якi можуть передаватися насiнням, iнфiкуючи зародковi тканини або насiннєвi покриви. Для знезараження насiння вiд вiрусiв iснує низка хiмiо- та термотерапевтичних
методiв, ефективнiсть яких, однак, значно залежить як вiд насiння (виду та рослини), так i вiд виду вiрусу. Для багатьох вiрусiв, особливо
з широким спектром сприйнятливих до них рослин, проблема пошуку
хiмiчних сполук з антивiрусними властивостями залишається актуальною. Вчасна дiагностика вiрусних iнфекцiй дасть можливiсть в свою
чергу провести вчасну обробку iнфiкованого насiння, а отже, зменшити
втрати врожаю.
Нами була проведена перевiрка антифiтовiрусної дiї вiдносно ВОМ
препарату «Деконекс-50 ФФ», що призначений для дезiнфекцiї рiзноманiтних матерiалiв та виробiв медичного призначення, поверхонь в
примiщеннях, санiтарно-технiчного обладнання. «Деконекс-50 ФФ» —
дезинфiкуючий засiб, що є прозорим рiдким концентратом i мiстить
0,5 % глутарового альдегiду, 7,5 % — додецилдиметиламонiю та 12 % —
глiоксаля як дiючої речовини, а також 4 % — неiоногенних ПАР i 1 %
сумiшi ефiрних масел. Препарат належить до 4-го класу мало небезпечних речовин. Як уже зазначалось, для дослiдження антифiтовiрусної
дiї препарату «Деконекс 50 ФФ» було обрано систему «вiрус огiркової
мозаїки — рослини Cucumis sativus». Пошук препаратiв вiдносно цього
вiрусу був зумовлений як надзвичайною шкодочиннiстю цього патогену щодо овочевих культур, так i широким спектром сприйнятливих
до нього рослин та високою генетичною мiнливiстю вiрусу. До того ж
впродовж останнiх трьох рокiв ми регулярно виявляли ВОМ у високих
титрах на рослинах родини Cucurbitaceae. Аналiз рослин огiрка сорту «Мiг», отриманих з iнфiкованого ВОМ насiння, обробленого та не
обробленого препаратом «Деконекс-50 ФФ», здiйснювали на 30-й день
вирощування. Внаслiдок передпосiвної обробки препаратом «Деконекс-

50 ФФ» iнфiкованого ВОМ насiння за результатами IФА було встановлено пропорцiйне дозозалежне зниження вiрусного навантаження.
Перевiрено, що оброблене насiння Деконексом в концентрацiях
0,5 % та 1 % призводить до зниження вмiсту антигенiв ВОМ у рослин.
Зниження вмiсту антигенiв ВОМ розраховували за формулою


 
E405 дослiду
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E405 контролю
де E405 — значення оптичної густини при довжинi хвилi 405 нм.
Дослiдження «Деконексу-50 ФФ» показало, що при обробцi препаратом рiзної концентрацiї знижується вiрусне навантаження щодо
ВОМ, який передається насiнням у покривних тканинах. Таким чином,
дослiджений препарат може бути рекомендований для знезараження
ВОМ у контамiнованому насiннi огiркiв та для профiлактичної обробки
насiння овочевих культур. При цьому концентрацiя 0,5 % знизила вмiст
вiрусу на 26 %, а концентрацiя 1 % — на 51 %.
Нами було проведено перевiрку антифiтовiрусної дiї препарату
«Деконекс-50 ФФ» вiдносно ВОМ. Внаслiдок передпосiвної обробки
препаратом «Деконекс-50 ФФ» iнфiкованого ВОМ насiння за результатами IФА було встановлено пропорцiйне дозозалежне зниження вiрусу.
Таким чином, дослiджений препарат може бути рекомендований для
знезараження насiння огiркiв вiд ВОМ та для розробки методiв профiлактики овочевих культур.
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