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ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ
ОЗДОРОВЛЕННЯ
имАиошА Амоивпроил м ій .
Вперше в Україні виявлено ураження рослин лаванди вірусом М ЗУ . Розробле
но прийоми оздоровлення рослин: культура меристем, термотерапія іп у і ї г о , хемотерапія. Встановлено, що найбільш ефективним для звільнення рослин лаванди
від М 5 У є прийом культури меристем розміром 0,2 мм.
Рігзї іп Іікгаіпе їоипсі оиі їЬе сіеїеаі ої ріапіз о? Іауепсіег Ьу Ше уігііз ої І№\/. ТНе
гесерііопз ої такіпд ЬеаІіЬу ої ріапіз: сиііиге ої т е гізіе т , Іегтоїегаріуа ої іп уіїго ,
кїіетоіегаріуа аге сіеуеіоресі. Іі із зеї іИаї т о з і є їїє с ііу є їог геїеазіпд ої ріапіз ої іауепсіег їг о т М З У їИеге із а гесерїіоп ої сиїїиге Ьу а т е г із їе т зіге 0,2 мм.

Вступ. На сьогодні однією з основних
причин зменшення продуктивності промислових
насаджень лаванди є значна ураженість рослин
інфекційними
хворобами
різної етіології грибкової (септоріоз, фомоз стебел, кореневі
гнилі), мікоплазмової (жовтяниця), вірусної та
галовими нематодами [1, 2]. Ефективність
культивування плантацій, заражених патогенами,
знижується внаслідок втрат врожаю суцвіть, які
досягають 26-50 %, погіршення якості ефірної
олії, виродження та загибелі окремих кущів або
цілих
ділянок
[3].
Оскільки
лаванда
є

багаторічною рослиною, відбувається накопичен
ня патогенів в агроценозах з кожним роком
культивування та їх поширення при веге
тативному
розмноженні.
Вказаний
процес
загрожує стійкому існуванню агроекосистем,
тому постає необхідність розробки прийомів
оздоровлення посадкового матеріалу лаванди.
Лаванда
пріоритетна
ефіроолійна
культура, а також має важливе екологічне
значення,
оскільки
є
ефективною
протиерозійною рослиною і кращою культурою
для вирощування на рекультивованих землях.

Наукові праці. Том 78. Випуск 65
50
Вигідна лаванда також тим, що культивується, в
основному, на недостатньо родючих, щебенистих
грунтах, де інші культури дають низькі врожаї
[4].
Метою досліджень було підібрати ефективні
умови терапевтичних прийомів та вивчити їх
вплив на регенерацію і звільнення від вірусної
інфекції рослин лаванди.
Матеріали і методи. Для дослідів відбирали
рослини лаванди без зовнішніх симптомів
інфекційних хвороб.
З метою
виявлення
латентної вірусної інфекції донорні рослини
тестували методами біотесту на
рослинахіндикаторах [5] та імуноферментного аналізу
(ІФА, ЕІЛ8А) [6] в непрямій (іпсіігесі: ЕІЛ8А) та
сендвіч (БА 8-ЕІЛ8А ) модифікаціях на 96лункових
полістиролових
планшетах
(“ЬаЬзузІетз”,
Фінляндія).
Результати
реєстрували на автоматичному ЕЬІ8А-рідері
“Бупех ТесЬпо1о§іе5” при довжині хвилі 405 нм.
За позитивний результат приймали показник
екстинції, що перевищував показник негативного
контролю в 2 рази. Для
статистичної
достовірності кожен зразок аналізували в 3кратній повторності.
В дослідах з оздоровлення рослин лаванди
як експланти культивували апікальні меристеми
розміром 0,2, 0,7 і 1,0 мм. Культивували
ізольовані меристеми на живильному середовищі
МС, доповненому кінетином (1,0 мг/л) і ГК
(1,0 мг/л). Термотерапії в умовах іп VІґ^о
п ід д а в а л и
м ік р о п а г о н и
(к е
у к о р ін е н і

мікророслини) та мікророслини другого пасажу.
Режим термотерапії: температура 37±1 °С,
освітленість 2-3 клк/м2, фотоперіод 16 годин,
відносна вологість повітря 60-70 %. У дослідах з
хемотерапії використовували віразол (рибавірін,
1-/3-В-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3карбоксамід, “8 і§ т а ”, Німеччина). Препарат
додавали до живильного середовища МС,
доповненого кінетином (1,0 мг/л) і гібереловою
кислотою (1,0 мг/л), в концентраціях 5,0, 10,0,
20,0 і 30,0 мг/л. На середовищах з віразолом
культивували меристеми розміром 0,7 мм. Всі
експерименти ставили в двократній повторності,
об’єм вибірки становив 20 рослин.
Результати та обговорення. У зв’язку з
тим, що первинним і найбільш економічним
способом одержання здорового посадкового
матеріалу є відбір і розмноження безвірусних
рослин, для проведення досліджень нами було
відібрано рослини без зовнішніх симптомів
вірусного ураження, які вирощували в умовах
закритого грунту. Для виявлення можливої
латентної інфекції було проведене біологічне
тестування
на
рослинах-індикаторах:
СИепоросііит атагапіісоїог, Сотркгепа §ІоЬоза,
які
рекомендовані
для
накопичення
і
підтримання в культурі вірусів лаванди [2], а
також Сиситіз заіп’из і Реіипіа ИуЬгісіа Ногі.
Результати тестування підтвердили наявність
латентної вірусної інфекції в відібраних рослинах
лаванди (табл. 1).
Таблиця 1

Симптоми вірусного ураження на рослинах-і:

іа горах, інокульованих соком рослин лаванди

Інкубаційний
період, днів

Симптоми ураження

СИепоросііит атагапіісоїог Созіе еї Кеуп

4-6

дрібні некрози

Сотркгепа §ІоЬоза Ь.

8-9

некрози з облямівкою
брунатного кольору

-

відсутні

9-10

хлоротичні плями

Вид рослини-індикатора

Сиситіз заііш з Ь.
Реіипіа ИуЬгісіа Ногі.

Найбільш чіткі симптоми вірусного ураження
були виявлені на індикаторах СИепоросііит
атагапіісоїог
і
Сотркгепа
§ІоЬоза,
що
узгоджується з даними, наведеними У праці[2]. На
рослинах СИепоросііит атагапіісоїог симптоми
з’являлися на 4-6-й день культивування у вигляді
дрібних некрозів білого кольору до 1 мм в діаметрі.
При інфікуванні рослин Сотркгепа §ІоЬоза на 89-й день спостерігався розвиток некрозів діаметром
3-5 мм з облямівкою брунатного кольору. На
рослинах Реіипіа ИуЬгісіа відмічена поява
локальних хлоротичних плям на 9 -10-й день
культивування. У рослин Сиситіз заііуиз

специфічної реакції на інокуляцію соком лаванди
не виявлено.
Для ідентифікації вірусів у відібраних
рослинах лаванди застосовували метод ІФА в
непрямій і сендвіч модифікаціях. Дані аналізу
показали, що дослідні зразки містять антигени
Ш 8У, причому показник екстинції сорту Синєва
(Е4о5=0,613 опт. о д .) був вищим, порівняно із
сортом Степова (Е 4О5= 0,445 опт. од.).
Рослиною-індикатором
для
виявлення
ураження вірусом Ш 8У є петунія, яку інфікують
з допомогою трипсу Р'гапкііпіеііа оссійепіаііз, в
місцях пошкодження утворюються білі некрози,
а через 2-3 дні навколо них розвивається
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коричнева облямівка [7]. В наших дослідженнях
рослини петунії також реагували на інокуляцію
соком лаванди, однак симптоми були іншими розвивалися хлоротичні плями (див. табл. 1). Такі
відмінності симптомів можуть бути зумовлені
різними способами інфікування (з допомогою
переносника та механічне)
[5]. Наявність
симптомів на петунії, а також гомфрені
головчастій і результати ІФА підтверджують
ураження дослідних рослин лаванди вірусом ПЧЗУ.
Показник екстинції рослинних екстрактів з
сироватками, специфічними до ТМУ, АМУ,
ТКУ, Ш5МУ, ВУОУ, СМУ і РУХ, перебував на
рівні
негативного
контролю.
Подальші
дослідження ми проводили з виділеними
рослинами лаванди, у яких виявлено латентну
інфекцію, викликану Ш 8У.
Детекцію антигенів Ш 8У у рослинахрегенерантах
після застосування
прийомів
оздоровлення культури меристем, термотерапії іп

та хемотерапії
проводили
методом
непрямого ІФА. Вихід безвірусних рослин після
проведення різних прийомів терапії у сорту
Синєва коливався в незначних межах (60 - 80 %),
а в сорту Степова було одержано 100 % здорових
рослин,
доцільно
оцінити
ефективність
біотехнологічних прийомів з урахуванням їх дії
на регенераційну здатність експлантів. Комплек
сним показником регенераційних процесів у
мікророслин є коефіцієнт розмноження, який
враховує дію фактора на частоту регенерації,
біометричні показники і показує потенційну
кількість рослин, яку можна одержати після
мікроживцювання оздоровлених рослин, що
пройшли терапію. Аналіз даних, наведених в
табл. 2, показує, що на вихід здорових рослин
після
мікроживцювання
впливає
генотип
рослини та здатність до регенерації в культурі і п
уііго і під дією температури 37±1 °С або віразолу.
у ііго

Таблиця 2
Е ф ективність біотехнологічних прийомів оздоровлення рослин лаван д и
з урахуванням коефіцієнта розмноження

Біотехнологічний прийом

Коефіцієнт
розмноження

Кількість рослин після мікроживцювання
при N=10
всього,
безвірусних,
безвірусних,
шт.
шт.
%

Сорт Синєва
Культура апікальних меристем розмі
ром 0,7 мм

1 : 13,28

132,8

60,0

79,7

Те саме, 0,2 мм

1 : 11,38

113,8

80,0

91,0

1 : 12,25

122,5

70,0

85,8

Хемотерапія з концентрацією віразолу
5,0 мг/л

1 :8,75

87,5

70,0

61,3

Те саме, 10,0 мг/л

1 : 6,30

63,0

70,0

44,1

Те саме, 20,0 мг/л

1 : 3,22

32,2

80,0

25,7

Культура апікальних меристем розмі
ром 0,7 мм

1 : 9,38

93,8

100,0

93,8

Те саме, 0,2 мм

1 : 9,16

91,6

100,0

91,6

1 : 9,70

97,0

100,0

97,0

Термотерапія іп

у ііг о

С орт С тепова

Термотерапія іп

у ііг о

Примітка. N=10 - умовна кількість рослин після терапії.

Установлено, що в сорту Синєва найбільшу
кількість здорових рослин можна одержати
методом культури апікальних меристем розміром
0,2 мм. Під дією хемотерапії з концентрацією
віразолу 20,0 мг/л кількість здорових рослин
менша в 3,5 разу при однаковій кількості
оздоровлених вихідних рослин (80,0 %), що
обумовлено інгібуючою дією віразолу на
розвиток мікророслин. Досить високий вихід
здорових рослин був одержаний під дією

термотерапії
іп
у ііго
завдяки
високому
коефіцієнту розмноження. У сорту Степова вихід
безвірусних
рослин
не
відрізнявся
при
застосуванні прийомів культури меристем і
термотерапії іп у і і г о .
Висновки. Таким чином, для звільнення
рослин лаванди від Ш 5У найбільш ефективним є
метод культури апікальних меристем розміром
0,2 мм, оскільки даний метод забезпечує високий
вихід здорових рослин (80,0 - 100,0 %), а також
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не потребує додаткових грошових витрат на
електроенергію та обладнання термокамери (для
проведення термотерапії) або препарат віразол
(для
хемотерапії).
Розроблені
прийоми
термотерапії та хемотерапії можуть бути
застосовані для оздоровлення лаванди, ураженої

вірусами, від яких неможливо звільнитися
методом культури апікальних меристем.
Автори висловлюють щиру подяку д.б.н.
В.П. Поліщуку та к.б.н. О.В. Шевченку за
допомогу
в
проведенні
імуноферментного
аналізу.
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