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АНОТАЦІЯ 

Конуп Л.О. Бактеріальний рак винограду і обґрунтування заходів щодо 

обмеження його розвитку в південному регіоні України – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільскогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.11 – «Фітопатологія». 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Міністерства освіти і науки України, Київ. 2021.  

Актуальність досліджень визначалась зростанням вимог до якості 

продукції, яку споживає людина, в тому числі – до продукції виноградарства 

і виноробства.  

Дисертаційну роботу присвячено дослідженю поширення 

бактеріального раку на виноградниках півдня України у зв’язку зі змінами 

клімату, які відбувалисься за останні роки, удосконаленню методів 

діагностики збудника, пошуку сучасних засобів захисту від цієї хвороби: 

біологічних, хімічних та інших. 

На підставі аналізу літературних джерел показано широке 

розповсюдження цієї хвороби у всьому світі у зв’язку зі змінами клімату, що 

відбулись за останні 10 років.   

Дослідження проводили фітопатологічними, мікробіологічними, 

серологічними, молекулярно-біологічними, біохімічними методами 

досліджень. Для оцінки достовірності отриманих експериментальних 

результатів використовували математично-статистичні методи. Дослідження 

проводились відповідно до атестованої методики: МВВ 002-85/3-2006. 

Виявлення збудника бактеріального раку (Agrobacterium tumefaciens (vitis) 

винограду методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та нормативних 

документів: ДСТУ 3355-06. «Продукція сільськогосподарська рослинна. 

Методи відбору проб при карантинному огляді та експертизи», ДСТУ 

4390:2005 «Технічні умови. Саджанці винограду та чубуки виноградної 
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лози», ДСТУ 8562:2015. «Маточники та садивний матеріал. Методи 

виявлення збудників вірусних хвороб та бактеріального раку». 

Етапи досліджень включали: фітосанітарне обстеження виноградних 

насаджень півдня України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) та 

проведення кожного року аналізу і складання моніторингу ураження їх 

вірусними, бактеріальними і фітоплазмовими хворобами.  

В результаті фітосанітарного обстеження виноградників Одеської, 

Миколаївської і Херсонської областей встановлено, що в Одеської області 

поширення бактеріального раку на виноградниках  становило 0,3-35 %,  у 

Миколаївській області -  0,6-2,5 %, у Херсонській області - 0,3-1,4 %. 

Найбільш високий відсоток ураження спостерігався на сортах:  Каберне 

Совіньйон, Шардоне і Мерло, імпортованих із Франції, Німеччини, Сербії і 

Італії. 

В роботі досліджувались 46 клона технічних сортів і 47 технічних 

сортів рядового садивного матеріалу, 13 клонів столових сортів і 7 столових 

сортів рядового садивного матеріалу; 10 клонів підщепних сортів винограду 

на ураженість збудником бактеріального раку винограду.  Найбільшу 

кількість кущів із симптомами бактеріального раку було виявлено на сортах 

Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне імпортного походження. 

Встановлено, що метеорологічні зміни, які відбулися за останні десять 

років, а саме низькі температури (до -20º С) взимку, весняні приморозки в 

травні сприяли поширенню цієї хвороби. Показано, що в уражених 

патогеном рослинах значно знижувався урожай (на 16,2 % - 28,7 % з 

гектару), відбувалось зменшення: середньої маси грона (приблизно на 20 %), 

кількості пагонів виноградної лози (майже на 10 %), маси приросту (на 10 %), 

масової концентрації цукру в ягодах (до 15-19 %) і збільшення масової 

концентрації титрованих кислот (11,2 г/дм3) порівняно з контрольною 

групою здорових рослин. 
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Ідентифікацію збудників бактеріального раку і наявності їх латентної 

форми проводили молекулярно-біологічним методом - полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР). Запропонована модифікація класичної ПЛР у 

режимі реального часу і мультиплексна ПЛР до різних типів Ті-плазмід, що 

відповідають за вірулентність патогенів і за допомогою якої  було 

проаналізована структура популяції збудника Rhizobium vitis Одеської, 

Миколаївської і Херсонської областей. Було встановлено, що популяція 

патогену є гетерогенною і має 80 % ізолятів з октопіновим і нопаліновим 

типом Ті-плазміди і 20 % – за вітопіновим типом. 

Для ідентифікації пухлин біологічного походження вперше в Україні 

нами застосовано метод виділення Ті-плазмід. 

Для пошуку біологічного контролю хвороби проводили скринінг 

антагоністичної активності у виділених із ґрунту ризосфери кущів і міжрядь 

ізолятів агробактерій.  Із 50 досліджених бактерій було виявлено у двох 

(ІЛВМ1 і ІЛВМ2) високі антагоністичні властивості по відношенню до 

збудника бактеріального раку. Показано, що вони уповільнювали активність 

розвитку бактеріального раку in vitro і in vivo на тест-рослинах Solánum 

lycopérsicum і Helianthus annuus. Виділені штами бактерій-антагоністів були 

запропоновані виноградарським господарствам в якості потенційного 

біологічного препарату для попередження зараження саджанців ґрунтовою 

інфекцією.  

На основі штучного зараження чубуків виноградних рослин було 

встановлено стійкість деяких прищепних сортів: Піно нуар клон 667, 

Голубок клон 4656, Піно чорний, Мечта клон 244 і підщепних - Берландієрі х 

Рипарія СО4, клон 1791 і Рипарія х Рупестріс 101-14, клон 1182 до збудника 

бактеріального  раку. 

Для оздоровлення цінних сортів і клонів винограду було 

запропоновано методи термотерапії (40º С протягом 5 годин), а також метод 

культури апікальної меристеми (0,2 - 1,0 мм) in vitro.  Оздоровленими 
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рослинами було закладено «банк» клонів в теплицях лабораторно-тепличного 

комплексу Національного наукового центру «Інститут виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»).   

Для пошуку активних краун-ефірів проводили скринінг представників 

моно - і дибензокраун-ефірів та їх похідних з різними функціональними 

групами: нітро-; аміно-; галоген-; гідрокси-; альдегідної (формильної); 

карбоксильної, ацетільної, кетонової; дієнових фрагментів; ароматичних 

(фенільної і бензильної) та амідінових.  

Встановлено, що серед цих представників високу антимікробну дію 

мали алкілзаміщені аліфатичні краун-ефіри, з яких дитретбутил-дибензо-18-

краун-6 показав найвищу протимікробну активність, пригнічував ріст всіх  

використаних тест-культур. Обробка пухлин винограду потенціальними 

хімічними препаратами (краун-ефірами) призвела до їх уповільнення 

розвитку і навіть руйнуванню, що підтверджується актами впровадження.  

Доведено, що на механізм їх дії впливає ліпофільність і іонофорні 

властивості, з підвищенням цих показників зростає їх протимікробна 

активність. 

Використання в комплексі сучасних методів діагностики хвороб, 

розробка і використання методів оздоровлення уражених фітопатогенами 

цінних сортів і клонів винограду збереже вітчизняний генофонд рослин. Всі 

ці заходи  забезпечать економію енергоресурсів, агротехніки, сприятимуть 

підвищенню кінцевого продукту у вигляді якісного винограду і продуктів 

його переробки.  

Ключові слова: збудник бактеріального раку винограду, ПЛР у 

реальному часі, виноградник, термотерапія, бактерії антагоністи, краун-

ефіри. 
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SUMMARY 

 

Konup L.O. Crown gall of grapes and substantiation of measures to 

restrict its development in the southern region of Ukraine -  On the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

agricultural sciences on a specialty 06.01.11 «Phytopathology». National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The relevance of research was determined by the growing demands on  the 

quality of products consumed by humans, including - to the products of viticulture 

and winemaking. 

The dissertation is devoted to the study of the spread of crown gall in  the 

vineyards of southern Ukraine in connection with climate change in recent years, 

improving methods of diagnosing the pathogen, finding modern means of 

protection against this disease: biological, chemical and others. 

An analysis of the literature shows that the disease is widespread throughout 

the world due to climate change over the past 10 years. 

The research was carried out by phytopathological, microbiological, 

serological, molecular-biological, biochemical research methods. Mathematical 

and statistical methods were used to assess the reliability of the obtained 

experimental results. The research was conducted in accordance with the cert ified 

methodology: MВВ 002-85/3-2006. Detection of the causative agent of crown gall 

(Agrobacterium tumefaciens (vitis) of grapes by polymerase chain reaction (PCR) 

and regulatory documents: DSTU 3355-06. "Agricultural plant products. Methods 

of sampling during quarantine inspection and examination", ДСТУ 4390:2005). 

Grape seedlings and vines, "ДСТУ 8562:2015." Royal jelly and planting material.  

Methods for detecting pathogens of viral diseases and crown gall. " 
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Stages of research included: phytosanitary survey of vineyards in southern Ukraine 

(Odessa, Mykolaiv, Kherson regions) and annual analysis and monitoring of their 

viral, bacterial and phytoplasma diseases. 

As a result of phytosanitary inspection of vineyards of Odessa, Nikolaev and 

Kherson areas it is established that in Odessa area distribution of a crown gall on  

vineyards made 0,3-35 %, in the Nikolaev area - 0,6-2,5 %, in the Kherson area - 

0,3 -1,4 %. The highest percentage of lesions was observed on varieties: Cabernet 

Sauvignon, Chardonnay and Merlot, imported from France, Germany, Serbia and 

Italy. 

The study investigated 46 clones of technical varieties and 47 technical 

varieties of ordinary planting material, 13 clones of table varieties and 7 table 

varieties of ordinary planting material; 10 clones of grafted grape varieties for 

infection with the causative agent of crown gall of grapes. The largest  number of 

bushes with symptoms of crown gall was found on varieties of Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Chardonnay of imported origin. 

It is established that meteorological changes that have occurred over the past  

ten years, namely low temperatures (up to -20° C) in winter, spring frosts in  May 

contributed to the spread of this disease. It is shown that in plants affected by the 

pathogen significantly reduced yield (by 16,2 % - 28,7 % per hectare), there was a 

decrease: the average weight of the bunch (approximately 20 %), the number of 

shoots of the vine (almost 10%), weight increase (10 %), mass concentration of 

sugar in berries (up to 15-19 %) and increase in mass concentration of titrated 

acids (11,2 g/dm3) compared with the control group of healthy plants. 

Identification of crown gall pathogens and the presence of their latent form 

was performed by molecular biological method - polymerase chain reaction (PCR). 

A modification of classical real-time PCR and multiplex PCR to different types of 

Ti plasmids responsible for the virulence of pathogens and which analyzed the 

population structure of the pathogen Rhizobium vitis Odessa, Nikolaev and 

Kherson regions. It was found that the population of the pathogen is heterogeneous 
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and has 80% of isolates with octopine and nopaline type of Ti plasmid and 20 % - 

with vitopine type. 

For the first time in Ukraine, we used the method of isolating Ti plasmids to 

identify tumors of biological origin. 

To find biological control of the disease, antagonistic activity was screened 

in bushes and rows of agrobacterial isolates isolated from the soil of the 

rhizosphere. Of the 50 bacteria studied, two (ILVM1 and ILVM2) had high 

antagonistic properties against the crown gall pathogen. They have been shown to 

slow the development of crown gall in vitro and in  vivo on  test plan ts Solánum 

lycopérsicum and Helianthus annuus. Isolated strains of antagonist bacteria have 

been offered to vineyards as a potential biological preparation to prevent seedling 

infection with soil infection. 

On the basis of artificial infestation of vines, the resistance of some grafted 

varieties was established: Pinot Noir clone 667, Dove clone 4656, Pinot Noir, 

Dream clone 244 and rootstocks - Berlandieri x Riparia CO4, clone 1791 and 

Riparia x Rupestris 101-14, clone 1182 to pathogen of crown gall. 

For the recovery of valuable varieties and clones of grapes, methods of 

thermotherapy (40º C for 5 hours), as well as the method of cu lture of the apical 

meristem (0,2 – 1,0 mm) in vitro were proposed. The "bank" of clones in the 

greenhouses of the laboratory-greenhouse complex of the National Research 

Center "Institute of Viticulture and Enology named after V.Ye. Tairov «NAAS of 

Ukraine (NSC" IViV named after VE Tairov»). 

To search for active crown ethers, screening of mono- and dibenzocrown 

ethers and their derivatives with different functional groups was performed: nitro-; 

amino; halogen-; hydroxy-; aldehyde (formal); carboxyl, acetyl, ketone; diene 

fragments; aromatic (phenyl and benzyl) and amidine. 

It was found that among these representatives had high antimicrobial activity 

alkyl-substituted aliphatic crown esters, of which ditretbutyl-dibenzo-18-crown-6 

showed the highest antimicrobial activity, inhibited the growth of all used test 
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cultures. Treatment of grape tumors with potential chemicals (crown ethers) has 

led to their slow development and even destruction, which is confirmed by the acts 

of implementation. 

It is proved that the mechanism of their action is influenced by lipophilicity 

and ionophoric properties, with the increase of these indicators their antimicrobial 

activity increases. 

The use of modern methods of disease diagnosis, development and use of 

methods of rehabilitation of valuable varieties and clones of grapes affected by 

phytopathogens will preserve the domestic gene pool of plants. All these measures 

will save energy, agricultural machinery, will increase the final product in the form 

of quality grapes and products of its processing. 

Key words: crown gall, real-time PCR, vineyard, thermotherapy, antagonist 

bacteria, crown ethers. 
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наукометричних баз даних 

6. Конуп Л.А., Гайдай А.Е., Милкус Б.Н.. Бактериальный рак винограда в 

Украине. Вісник ОНУ. 2001. № 6(4).  С. 181-183. (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження виноградних насаджень та визначення 

протипухлинної дії краун-ефірів). 

7. Лиманская Н.В., Жунько И.Д., Конуп Л.А., Милкус Б.Н.. Применение 

полимеразной цепной реакции для диагностики A.vitis. «Магарач». 

Виноградарство и виноделие. 2003. №3. С. 14-16. (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження виноградних насаджень). 

8. Конуп І.П., Котляр С.А, КонупЛ.О. Протимікробна активність 

перфторалкил-бензо- і дибензо-краун-ефірів. Одеський медичний журнал. 2005. 

№ 5(73). С.14-17. (Здобувачем проведено визначення антимікробної дії краун-

ефірів). 

9. Ліманська Н.В., Жунько І.Д., Мілкус Б.Н., Конуп Л.О. Виявлення ipt-

позитивних штамів агробактерій у тканинах винограду методом ПЛР. Вісник 

ОНУ. 2005. №3 (10). С.143-148. (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження). 

10. Милкус Б.Н., Лиманская Н.В., Жунько И.Д., Конуп Л.А., Бойко О.А.. 

Выявление возбудителя бактериального рака в почве виноградника в разные 

сезоны вегетации. «Магарач». Виноградарство и виноделие. Сборник научных 

трудов. 2007. Т.XXXVII. С. 66-68. (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження виноградних насаджень, відібрано зразки для досліджень). 

11. Милкус Б.Н., Конуп Л.А., Конуп А.И., Бойко О.А. Термотерапия винограда 

в борьбе с фитоплазменной инфекцией. «Магарач». Виноградарство и виноделие. 
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2007. №1. С. 6-7. (Здобувачем підібрано умови проведення термообробки 

рослинного матеріалу винограду). 

12. Клечковський Ю.Е., Кульмінська Л.О., Конуп Л.О. Бактеріальне в’янення 

винограду. Карантин і захист рослин. 2008. № 4(142). С.  26-27. (Здобувачем 

проведено фітосанітарне обстеження виноградних насаджень та написано 

частину статті). 

13. Конуп Л.А., Бойко О.А., Конуп А.И. Испытание отечественных препаратов 

против возбудителя бактериального рака – биотип 3 (Agrobacterium vitis) в 

условиях in vitro и in vivo. Виноградарство и виноделие. Сборник научных трудов. 

2008. Том. XXXVIII. С. 35-37. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження 

виноградних насаджень, виявлено і досліджено антагоністичні властивості 

агробактерій та написано  статтю). 

14. Конуп Л.А., Мулюкина Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В., Конуп А.И. 

Бактериальный рак и фитоплазменная инфекция винограда: диагностика, 

идентификация, меры борьбы. Виноградарство і виноробство. 2009. №46(2). С. 

41-43. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження виноградних 

насаджень, узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

15. Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Конуп А.І. 

Ідентифікація деяких хвороб винограду сучасними методами діагностики. 

Виноградарство і виноробство. 2009. С. 136-140. (Здобувачем узагальнені 

експериментальні дані і написано статтю). 

16. Конуп Л.О., Мулюкіна Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Використання 

штамів антагоністів агробактерій щодо захисту винограду від збудника 

бактеріального раку винограду. Виноградарство і виноробство. 2010. 47. С. 84 -89.  

(Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

17. Конуп Л.О., Щербина А.В., Чистякова В.Л., Конуп А.І. Вірусні, бактеріальні 

і фітоплазмові хвороби винограду на півдні України. Виноградарство і 

виноробство. 2011. Вип. 48. С. 92-96. (Здобувачем узагальнені експериментальні 

дані і написано статтю). 
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18. Конуп Л.О. Виявлення збудників почорніння деревини і бактеріального 

раку винограду на півдні України.  Наукові доповіді НУБіП України. 2011. № 5 

(27). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11klo.pdf  

19. Конуп Л.О. Почорніння деревини винограду і його поширення на півдні 

України. Наукові доповіді НУБіП України», 2011. № 2(24).  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11klo.pdf 

20. Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І. Виявлення латентної 

форми збудника бактеріального раку в деяких сортах виноградних рослин. 

Виноградарство і виноробство. 2013. Вип. 50.     С. 132-134. (Здобувачем 

узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

21. Клечковський Ю.Е., Кульмінська Л.О., Конуп Л.О.  Почорніння деревини 

винограду.  Карантин і захист рослин. 2013. №3(200). С. 6-9. (Здобувачем 

проведено фітосанітарне обстеження виноградних насаджень та написано 

частину статті). 

22. Конуп А.І., Чистякова В.Л., Конуп Л.О. Вірусні і фітоплазмові хвороби 

винограду. Діагностика. Біоресурси і природокористування. 2014. №3-4. Т.6. С. 77-

80.  (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, узагальнено 

експериментальні дані, написана стаття). 

23. Конуп А., Чистякова В., Конуп Л. Вірусні, бактеріальні і фітоплазмові 

хвороби винограду на півдні України. Вісник Львівського університету. Серія 

біологічна. 2015. Вип. 70. C. 206-212.   (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження виноградних насаджень та написано  частину статті). 

24. Конуп А.І., Чистякова В.Л., Ніколаєва Н.І., Конуп Л.О. Виявленння і 

ідентифікація вірусу скручування листя виноградної лози на виноградниках 

Одеської області. Карантин і захист рослин. 2019. №3-4(254). С. 13-16. 

(Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написана стаття). 

25. Конуп А.І., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О. Виявлення вірусних, бактеріальних 

і фітоплазмових хвороб виноградних рослин на виноградниках Одеської області 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11klo.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11klo.pdf
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та їхня діагностика. Вісник аграрної науки. 2019. № 4. С.24-29. (Здобувачем 

узагальнено експериментальні дані, написана стаття).  

 

Статті у наукових виданнях іншої держави 

26. Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л, Конуп А.І. Виявлення вірусних, 

бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду на півдні України//Матеріали 

конференції «Актуальные вопросы в современной науке» Aktualne problemy w 

współczesnej nauki. (28.06.2013 - 30.06.2013) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2013. - 148 str., секція біологія. 2013. С. 6-8.  (Здобувачем 

узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

27. Власов В.В., Конуп Л.О., Конуп А.І., Чистякова В.Л. Бактеріальний рак і 

заходи щодо захисту винограду від цього збудника. Збірник наукових праць 

«Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теория» “Nauka, problem, 

osiagniecia, innowacyjnose, praktyky,teoria” (29.04.2015 - 30.04.2015 ) - Wroclaw: 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 124 str., секція 

біологія.- 29-30 квітня 2015 року, Лодзь, С. 42-45. (Здобувачем узагальнені 

експериментальні дані і написано статтю). 

28. Власов В.В., Конуп Л.О. Бактеріальний рак винограду і біологічні заходи 

щодо захисту від нього. East European Scientific Journal, Warszawa. 2016. Vol.2(16). 

P. 149-153. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

29. Конуп Л.А., Конуп А.И., Власов В.В., Чистякова В.Л. Диагностика и 

идентификация возбудителей вирусных, бактериальных и фитоплазменных 

болезней винограда в Украине "Scientia. Химия. Биология. Медицина". 2016.  №2. 

С. 29-33. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження, проведена 

діагностика, узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

30. Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л. Бактеріальний рак винограду і 

біологічні заходи щодо захисту від нього. East European Scientific Journal, 

Warszawa. 2016. Vol.2(16). P. 149-153.  (Здобувачем проведено фітосанітарне 
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обстеження, діагностика, узагальнені експериментальні дані і написано 

статтю). 

31. Vlasov V.V., Konup L.O., Muljukina N.A., Geretskij R.V. Sanitary Certification 

in the Production of Grapevine Planting Material Biological Categories: Europen 

Experience and Ukrainian Realities//Bulletin (Scientific Papers). 1/(39) Publisher “ 

Agro” Tbilisi-2018.2018. Р. 83-86. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і 

написано статтю, доповідь на міжнародній конференції ). 

 

Статті в інших наукових виданнях 

32. Богатский А.В., Лукьяненко Н.Г., Сечняк Л.К., Киндрук Н.А., Слюсаренко 

О.К., Захариева З.Е., Конуп И.П., Олешко А.Я., Портная Л.А. (Конуп Л.А).  15-

краун-5 – новый стимулятор роста растений. Физиология растений. 1984. Том. 31. 

Вип.6. С.1180-1185.( Здобувачем опрацьовано літературні джерела, узагальнено 

експериментальні дані). 

33. Лукьяненко Н.Г., Богатский А.В., Назаров Е.И., Портная Л.А. (Конуп Л.А.), 

Сторчило О.В., Конуп И.П. Повышение   гербицидной активности эптама с 

помощью 15-краун-5.Физиология и биохимия культурных растений. 1985. Том.17. 

№5. С. 497-501. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, проведені 

експериментальні досліди). 

34. Конуп И.П., Скляр В.Е., Косенко К.Н., Городнюк В.П., Федорова Г.В., 

Назаров Е.И., Котляр С.А., Конуп Л.А. Антимикробная   активность 

алифатических и ароматических краун-эфиров. Химико-фармацевтический 

журнал. 1989. №5. С. 578-583. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, 

проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 

35. Котляр С.А., Городнюк В.П., Конуп И.П., Конуп Л.А.  Синтез и 

противомикробная активность производных   аминобензокраун-эфиров. Химико-

фармацевтический журнал. 1989. №11. С. 1342-1347. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 
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36. Кульмінська Л.О., Конуп Л.О. Карантинні хвороби на виноградниках. 

Небезпека завезення та заходи запобігання проникненню на території України. 

Аграрник. 2008. № 7. С. 22-23. (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження виноградних насаджень, проведена діагностика хвороб та написано  

частину статті). 

37. Кульминская Л.А., Конуп Л.А. Выявление и идентификация бактериального 

увядания винограда. Фитосанитарная безопастность и контроль 

сельскохозяйственной продукции. Информационный бюллетень. Бояны, 2013.  

№44. С. 163-168. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження, узагальнені 

експериментальні дані). 

38. Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І. Вдосконалення 

заходів щодо захисту винограду від системних хвороб з метою здійснення 

фітосанітарного контролю за станом насаджень винограду. Виноградарство і 

виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2014. Вип. 51. С.  154-

156. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано статтю).  

 

Методичні рекомендації 

39. Власов В.В., Мулюкина Н.А. Конуп Л.А. Методические рекомендации по 

профилактике бактериального рака винограда. Одесса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. 

Таирова НААН Украины». 2012. 11 с. 

 

Патенти та авторські свідоцтва 

40. Котляр С.А., Конуп Л.А., Конуп И.П., Климова Е.И. Способ   получения   4-

трет-бутилдибензо-18-краун-6. А.с. 1617903 СССР, Заявка №4611774,   Заявлено  

1.09.90;     Опубл. 1.09.90 

41. Котляр С.А., Конуп Л.А., Конуп И.П., Климова Е.И. Способ   получения   4-

трет-бутилдибензо-24-краун-6. А.с. 1617902 СССР, Заявка №4611774,   Заявлено  

1.09.90;     Опубл. 1.09.90 
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42. Мілкус Б.Н., Іваниця В.О., Лиманська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.О., 

Шилов В.І., Гудзенко Т.В. Техпроцес діагностики бактеріального раку винограду. 

Патент України на корисну модель. №19085 2006, 2006-12-15. 

 

Тези наукових доповідей 

43. Konup I.P., Konup L.A., Gorodnyuk V.P., Klimova E.I. Study of 

antimicrobialproperties in crown-ethers seriseriers. 15-th International symposium on 

macrocyclicchemistry. Thesis of lectures Odessa, 1990. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук).  

44. Konup L.A., Klimova E.I., Gorodnyuk V.P., Konup I.P., Nasarov E.I. Study of 

physico-chemical aspect of antimicrobial effect of crown compounds. 15-th 

International symposium on macrocyclicchemistry. Thesis of lectures Odessa, 1990. P. 

240. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, проведено визначення 

антимікробної дії краун-сполук). 

45. Fedorova G.V.,  Ivanov E.I., Konup L.A. The syntethis of novel derivatives of 

DA-18-k-6-the potential complexing and antimicrobial agents. The 5-th In ternacional 

Seminar of Inclusion Compound.Gdansk, 1994. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 

46. Конуп І.П., Котляр С.А., Григораш Р.Я., Ткачук В.В., Городнюк В.П., 

Камалов Г.Л., Конуп Л.О. Вивчення протимікробної активності краун-сполук. 

XIX Українська конференція з органічної хімії, м. Львів: тези доповіді. Львів, 

2001.  С. 21-24. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, проведено 

визначення антимікробної дії краун-сполук). 

47. Милкус Б.Н., Гайдай А.Е., Конуп Л.А. Бактериальный рак винограда на 

Украине и меры борьбы с ним. Международная научно-практическая конференция 

Иммунитет и фитосанитарная селекция в системе интегрированной защиты 

виноградных насаждений, м. Кишинев, 31августа - 1 сентября 2001 года:  тезисы 

докладов. Кишинев, 2001. С. 24-25. (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження, проведена діагностика, узагальнені експериментальні дані). 
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48. Котляр С.А., Конуп И.П., Камалов Г.Л., Конуп Л.А. Связь структура-

свойство в ряду изомерных дибензо-краун-эфиров. Научный семинар «Связь 

структура-активность биологически активных соединений»,      г.  Гурзуф, 20-22 

мая 2002 года: тезисы доклада. Гурзуф. 2002. C. 35-38 (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 

49. Kotlyr S.A., Grygorash R.Ya., Tkachyk V.V., Chuprin G.N., Konup I.P.,  Yakshin 

A.V., Kamalov G.L., Konup L.A. Concerning the in terconnection type “St ructure-

properties” in the dibenzocrown ethers’line.  XXVII International Symposium on 

Macrocyclic Chemistry. 2002. U.S.A. (Здобувачем опрацьовано літературні 

джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 

50. Конуп И.П., Конуп Л.А., Григораш Р.Я., Ткачук В.В., Плужник-Гладырь 

С.М., Котляр С.А., Камалов Г.Л. Антибактериальная активность в ряду 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ДГ – дослідне господарство 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

ІФА – імуноферментний аналіз 

НВО - Науково-виробниче об’єднання 

НК – нуклеїнова кислота 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є Таїрова» НААН України - Національний науковий центр 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Національної академії 

аграрних наук України 

КДД - клонодослідна ділянка 

КУО - колонієутворююча одиниця 

МПБ - м’ясо-пептонний бульйон  

МБцК – мінімальна бактеріоцидна концентрація 

(МБсК) - мінімальна бактеріостатична концентраці 

МІК – мінімальна інгібуюча концентрація 

МПК – мінімальна переносима концентрація 

ОЩ 405 (OD 405) – оптична щільність  при довжині хвилі 405 нм  

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

РЧ-ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція у режимі реального часу 

АТСС – Amtrican Type Culture Collection (Американська колекція типових 

культур)  
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Виноград є унікальною культурою, харчова продукція, виготовлена із 

неї (сік, винна продукція, а також  свіжий виноград різних столових сортів) 

приваблює багатьох споживачів цієї ягоди. Але багато хвороб, таких як 

вірусні, фітоплазмові, грибні та бактеріальні уражують виноград і наносять 

значний збиток врожаю,  тривалості життя рослин, родючості  виноградних  

насаджень. При цьому виробництво садивного матеріалу із заражених  

прищеп і підщеп призводить до поширення хворих рослин на виноградниках, 

що веде до зниження ефективності їх експлуатації та збільшення 

економічних затрат.  

Серед таких хвороб найбільш небезпечним є бактеріальний рак 

винограду, який викликається   бактерією Rhizobium (Agrobacterium) vitis. 

Представники цього роду – це пухлиноутворюючі бактерії, які здатні 

тривалий час знаходитись в рослині в латентному стані. Потрапивши крізь 

пошкодження в рослину, вони переносяться по судинній системі і призводять 

до системної інфекції. Сорти винограду чутливі до бактеріального раку у 

різній мірі і ступінь ураження їх залежить від сорту і від кліматичної зони 

культивування (Bokulich et al., 2014). Незважаючи на те, що хвороба значно 

знижує вихід саджанців в розпліднику, зазвичай воно не викликає серйозних 

пошкоджень на старих рослинах. 

Природно-кліматичні умови півдня України сприятливі для адаптації 

збудника хвороби, тому й імовірність  розповсюдження її дуже висока. 

Складність контролю інфекції є першою причиною того, що 

бактеріальний рак винограду не входить до загальноприйнятої системи 

сертифікації, яка діє в країнах Європейського Союзу. Другою причиною 

цього є  відсутність у літературі даних, щодо  збитків від цієї хвороби. 

Нажаль при виробництві сертифікованого садивного матеріалу за кордоном  

враховується лише ураження кущів клонів вірусами і зовсім не береться до 

уваги їх зараженість бактеріальним раком. В результаті завозу садивного 
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матеріалу з Франції, Югославії, Німеччини, Італії та інших країн виявляється, 

що цей матеріал уражений латентною формою бактеріального раку. У 

країнах-експортерах завдяки м’яким кліматичним умовам симптоми цієї 

хвороби не проявляються і вона знаходиться в прихованій формі.  

Бактеріальний рак розповсюджений в багатьох регіонах світу. Збитки 

від ураження цією хворобою значні, а саме урожайність знижується на 10-  

20 %,  цукристість – в середньому на 15-20 %, біометричні і технологічні 

показники, погіршується визрівання лози (Burr and Ot ten, 1999; Burr et  al. ,  

1988; Stover et al., 1997; 18. Sule et al., 1995; Bishop et al., 1988). За 

п’ятирічний період на 10-15-ти річних насадженнях випади внаслідок 

загибели кущів складають 8-9 % в залежності від сорту (Чичинадзе та ін., 

1995).  

Бактеріальний рак – це системна, хронічна хвороба і засобів захисту від 

неї майже не існує, здебільшого це методи профілактики, запобігання 

ураженості (Burr et al., 1987; Burr and Otten, 1999)  

Онкогенні види Agrobacterium утворюють пухлини на корінні і 

надземних частинах рослин (Szegedi,  2003).  

Процес ураження рослини онкогенною бактерією відбувається із 

ґрунту через ушкоджене коріння, при цьому вона проникає в рослину, змінює 

в ній частину коду ДНК і починається процес некерованого зростання 

заражених клітин, що призводять до утворення пухлини (Bauer et  al. ,  1994; 

Lehoczky, 1968). Остання проростає в тканини рослини, викликає звуження 

судин, по яких проходить вода і поживні речовини, ріст рослини 

послаблюється, знижується урожайність. Виноградний кущ витрачає більше 

сил на розвиток пухлин ніж на формування врожаю. Великі пухлини біля 

основи куща часто призводять до його загибелі. Розвитку хвороби сприяє 

пригнічення виноградної рослини різними стрес факторами: пошкодження 

морозами і комахами, посухи і навпаки перезволоження, пошкодження 

агротехничним приладами, обробка стимуляторами росту та інші, що 
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викликають у рослини поранення (Szegedi and Nemeth, 1996; Burr and Ot ten, 

1999). З часом, не видалені з ділянки ракові нарости розпадаються і в ґрунт 

потрапляють нові бактерії.  

R. tumefaciens – одна з найбільш цікавих і важливих бактерій для 

детального вивчення її антагоністичних властивостей.  Це перший і найбільш 

успішний приклад біологічного захисту від хвороби рослин. Захист рослин 

від збудників бактеріальних хвороб знаходиться під постійною увагою 

фітопатологів. 

На теперішній час  існують регіональні системи захисту промислових 

виноградників від основних хвороб і шкідників, які включають в себе один 

або декілька елементів із загального комплексу заходів, що складають  в 

цілому технологію оброблення виноградників з метою отримання 

високоякісної продукції. В цій ланці технології велике значення має розробка 

методів діагностики і боротьби з основними шкідливими хворобами 

винограду, такими як: вірусні, фітоплазмові хвороби, бактеріальний рак 

винограду.  

Актуальність теми. Бактеріальний рак – хвороба, яка дуже поширена 

на виноградниках всього світу і завдає великих збитків (Чичинадзе та ін., 

1995; Malenin, 1970; Lehoczky, 1968; Bauer et al., 1994; Szegedi, 1996; Burr and 

Otten, 1999; Kawaguchi et al., 2005; Kuzmanovic et al., 2012).  

Континентальний клімат України, періодичні морозні та механічні 

пошкодження багаторічної деревини призводять до високих рівнів прояву 

бактеріального раку (до 50 %) (Мілкус та ін. 2005). Хвороба не внесена в 

європейську систему сертифікації  і це пов’язано з тим, що в таких в еликих 

виноградарських країнах, як Італія, Франція, Німеччина, Австрія, які 

експортують значну кількість саджанців в Україну часто мають латентну 

форму і це приводить до її поширення  (Мілкус та ін. 2012).  

Збудником бактеріального раку є бактерія Agrobacterium tumefaciens  

(Smith and Townsend 1907), згідно нової систематики - Rhizobium vitis (Young,  
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2001, 45. Puławska et al., 2006). Симптоми ураження визначаються 

пухлинними наростами рослинної тканини. Хвороба є системною і 

вегетативне розмноження уражених кущів призводить до виробництва 

інфікованого садивного матеріалу і тим самим сприяє її поширенню 

(Lehoczky, 1971; Tarbah and Goodman, 1986). 

До теперішнього часу ефективні заходи захисту винограду від 

бактеріального раку були відсутні (Леманова, 2001). Вони складались, в 

основному, з удосконалення методів діагностики і виробництва садивного 

матеріалу, вільного від патогену. Розроблялись і біологічні засоби захисту 

винограду від бактеріального раку, а саме: застосування мікробів-

антагоністів (Kerr, 1977). Проте отримані результати свідчили про те, що 

штами-антагоністи тільки що надають можливість використати ці штами для 

запобігання вторинного зараження саджанців ґрунтовим інокулюмом R. vitis.  

(Webster et al., 1986; Xie et al. 1993). 

Як правило, заходи захисту від бактеріального раку ускладнені 

присутністю патогенних бактерій у ґрунті виноградника, оскільки вона легко 

розповсюджується на інші рослини через ушкоджене коріння (Krimi et al. 

2002). Аналіз втрат урожаю від бактеріального раку показав, що A. 

tumefaciens займає третє місце серед бактеріальних патогенів рослин. Третій 

біотип A.tumefaciens, який на даний час має назву A.vitis уражує в основному 

виноград, хоча з ризосфери винограду можна виділити і інші види 

агробактерій (Taarbah and Goodman 1987).  

На теперішній час бактеріальний рак, який розповсюджений у всьому 

світі, є одним з найбільш шкідливих хвороб винограду. При цьому втрати 

врожаю від цього захворювання складають 75-80 % (Burr and Otten 1999). 

Бактеріальний рак часто виявляють на штамбах кущів, особливо після 

пошкодження морозами. Саме на штамбі і рідше на рукавах і проявляється 

захворювання. Небезпека бактеріального раку полягає і в тому, що бактерія 

заражає ґрунт, у подальшому може викликати зараження коренів у нових 
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посаджених саджанців. На виноградниках України патоген уражує окремі 

сорти до  50 %, а процес поширення інфекції в межах ділянки може складати 

до 10 % на рік (Мілкус та ін. 2012). 

Причини, що збільшують рівень  хворих рослин, добре відомі  (морозні 

і механічні пошкодження, зараженість садивного матеріалу,  ґрунту, висока 

швидкість передачі захворювання  та інше). Кожна з них вносить свій вклад 

до розповсюдження захворювання. 

Оптимальне розміщення виноградників, використання стійких підщеп і 

сортименту в цілому, агротехнічні прийоми, що сприяють зменшенню 

механічних пошкоджень, використання сівозміни для оздоровлення ґрунту 

від патогенних агробактерій – все це є засобами контролю хвороби рослин. 

Якщо контроль карантинних захворювань, пов’язаний з вибірковою  

діагностикою  садивного матеріалу, що ввозиться в країну, то обмеження 

розповсюдження бактеріального раку є складною науковою і практичною 

проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась на базі лабораторії вірусології і 

мікробіології Національного наукового центру «Інститут виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України, акредитованої відповідно до 

міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2005 (17025:2017) в межах 

науково-дослідних робіт Національної академії аграрних наук України: 

«Розробити та застосувати комплекс молекулярно-біологічних методів 

діагностики вірусних і бактеріальних хвороб винограду з метою отримання 

здорового садивного матеріалу цінних сортів і клонів винограду» (номер 

державної реєстрації 0198U002660), «Комплексна оцінка впливу вірусних 

хвороб винограду на якість продукції виноградарства» (номер державної 

реєстрації 0111U003754); «Моніторинг вірусних, бактеріальних і 

фітоплазмових хвороб винограду в Україні з метою визначення шляхів 
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підвищення якості продукції виноградарства і виноробства до рівня вимог 

ЄС на 2016-2020 рр.» (номер державної   реєстрації  0116U001166).  

Мета та задання дослідження. Метою роботи було вивчити 

поширення бактеріального раку на виноградниках півдня України і 

розробити хімічні, біологічні та профілактичні захисні заходи.  

Для цього були поставлено такі завдання:   

- провести моніторинг ураженості виноградних насаджень півдня 

України бактеріальним раком винограду; 

- ідентифікувати збудника хвороби серологічним і молекулярно- 

біологічним методами діагностики;   

- виділити ізоляти агробактерій і дослідити їх антагоністичні 

властивості проти збудника бактеріального раку; 

- дослідити стійкість різних сортів винограду проти хвороби; 

- вивчити вплив термотерапії на збудника бактеріального раку 

винограду; 

- провести систематичне вивчення антимікробної активності для 

широкого ряду аліфатичних, циклоаліфатичних, ароматичних краун-

ефірів з метою визначення активного хімічного препарату для захисту 

виноградних рослин від бактеріального раку;  

- порівняти різні гомологічні ряди краун-ефірів за їх антимікробними 

властивостями; 

-   дослідити механізм антимікробної дії краун-ефірів. 

Об'єкт дослідження – збудник бактеріального раку винограду, його 

розповсюдження, патогенез спричиненої хвороби.  

 Предмет дослідження – удосконалення молекулярно-біологічних 

методів діагностики бактеріального раку винограду; біологічні, хімічні та 

інші заходи захисту виноградних рослин від хвороби. 
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Методи дослідження – фітопатологічні, мікробіологічні, серологічні, 

молекулярно-біологічні, біохімічні дослідження, математично-статистичні 

методи оцінки достовірності отриманих експериментальних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

сучасних відомостей щодо контролю бактеріального раку винограду, 

удосконаленні методів діагностики і практичного обґрунтування захисних 

заходів.   

Вперше: 

-  проведено моніторинг ураженості бактеріальним раком виноградних 

насаджень  в південному регіоні України і досліджено їх стан у зв’язку зі 

змінами клімату; 

- вивчено стійкість проти хвороби сортів винограду, що вирощуються в 

районах проведення досліджень; 

- розроблено експрес-метод ідентифікації пухлин, які були викликані 

бактеріальною інфекцією; 

- вивчено антимікробну і протипухлинну активність класу органічних 

сполук – краун-ефірів (циклополіефіри) і можливість використання їх в 

якості високоефективних антимікробних і протипухлинних  засобів захисту. 

Проведено скринінг антимікробної активності понад 200 краун-ефірів різних 

функціональних груп цього класу, досліджено механізм антимікробної дії 

найбільш активних представників. 

- розроблено і впроваджено мультиплексний метод ПЛР-ідентифікації 

патогенів різних типів Ті-плазмід; 

- досліджено вплив водної температурної обробки різних режимів на 

збудника бактеріального раку винограду;   

удосконалено метод ПЛР-діагностики у режимі реального часу з 

гібридизаційно-флуоресцентною детекцією для ідентифікації патогену. 
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дослідження набули  подальшого розвитку, а саме виявлено ізоляти 

непатогенних агробактерій, що мають антагоністичні властивості щодо 

патогену.  

Практичне значення одержаних результатів У результаті 

проведених досліджень розроблено систему захисту виноградних рослин від 

бактеріального раку винограду, яка була запроваджена для виробництва 

сертифікованих саджанців винограду у виноградному розсаднику 

Херсонської області (акт впровадження).  

Досліджено сорти винограду різні за стійкістю проти бактеріального 

раку, що дає можливість створення виноградників з таких сортів.  

Досліджено ізоляти агробактерій з притаманними антагоністичними 

властивостями щодо збудника бактеріального раку. Вони були 

рекомендовані для використання у виноградарських господарствах Одеської, 

Миколаївської і Херсонської областей з метою запобігання вторинного 

ураження саджанців ґрунтовою інфекцією (акти впровадження). 

Підібрано оптимальні режими водної температурної обробки 

виноградного матеріалу для оздоровлення його від бактеріального раку і 

були впроваджені в виноградному розсаднику Херсонської області (акт 

впровадження). Використання термообробки виноградної лози значно 

скоротило кількість патогенних агробактерій (збудника бактеріального раку). 

Лабораторіям фітосанітарних і карантинних служб України було 

рекомендовано модифікований молекулярно-біологічний метод ідентифікації 

збудника бактеріального раку винограду з використанням полімеразної 

ланцюгової реакції у режимі реального часу (РЧ-ПЛР) для діагностики 

латентної форми бактеріального раку у імпортованих саджанцях  (методичні 

рекомендації, 2012 р.).  

Виявлено високу антимікробну активність у класу сполук - краун-

ефірів. Виявлено представників цієї групи, що мають антимікробну дію 

до збудника бактеріального раку винограду та проявляють протипухлинну 
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активність (акт впровадження). Вивчений взаємозв’язок структура-активність 

в рядах краун-ефірів може бути використаний для цілеспрямованого синтезу 

нових активних сполук. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано автором 

особисто в лабораторії вірусології і мікробіології ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 

Таїрова» НААН України. Здобувачем проаналізовано вітчизняну та іноземну 

наукову літературу за темою дисертації; проведено ідентифікацію 

вилученого збудника бактеріального раку винограду, визначено 

антимікробну дію органічних сполук; проведено аналіз експериментальних 

даних у порівнянні з відомими антимікробними сполуками, зроблено 

емпіричний аналіз активності досліджуваних речовин, механізм їх 

протимікробної дії; обґрунтовано застосування відповідних методик, 

виконано планування та проведення дослідів щодо вивчення бактеріального 

раку  у зв’язку зі змінами клімату; проведено тестування зразків рослинного 

матеріалу серологічними, молекулярно-біологічними методами на приховане 

ураження патогеном; проведено аналіз і узагальнення результатів 

експериментів; сформулювано висновки і науково обґрунтовано пропозиції 

виробництву, одержано наукові результати, які оброблено статистично, 

підготовлено матеріали до друку. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише ідеї та положення, які є 

результатом особистої роботи здобувачки. Автор висловлює щиру вдячність 

науковому консультанту та всім науковцям, хто залучався до проведення 

досліджень цієї дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представлені для обговорення на звітних сесіях вченої Ради 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України (1995-2020 рр.),  на Всесоюзній 

міжуніверситетській    конференції по  "Биологии  клетки" (Тбілісі, 1985), 15-

th International symposium on macrocyclicchemistry. (Одеса, 1990), 5-th 

Internacional Seminar of Inclusion Compound (Гданськ, 1994), XIX Українській 
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конференції з органічної хімії (Львів, 2001), Науковому семінарі «Связь 

структура-активность биологически активных соединений» (Гурзуф, 2002),  

XXVII International Symposium on Macrocyclic Chemistry (США, 2002), 

Міжнародному симпозіумі по супрамолекулярній хімії (Київ, 2003), 

міжнародній науковій конференції «Мікробні біотехнології (Одеса, 2006), 

міжнародній науковоо-практичній конференції, присвяченій 180 – ти річчю 

НІВіВ «Магарач» (Ялта, 2008), XII з’їзді товариства мікробіологів України 

ім.. С.М. Виноградського (Ужгород, 2009), міжнародній науковій конференції 

«Актуальні проблеми прикладної генетики, селекції та біотехнології рослин» 

(Ялта, 2009), міжнародній науково-практичній конференції «Состояние и 

перспективы развития отечественной научной школы виноградарства и 

виноделия в XXI веке» (Одеса. 2009), III-th Ukrainian-Polish wail Conference 

“Microbiology on Service for Human (Одеса, 2009), 16th ICVG Meeting: 

(Париж, 2009), міжнародній науково-практичній конференції «Состояние и 

перспективы развития отечественной научной школы виноградарства и 

виноделия в XXI веке» ( Одеса, 2009), VI Міжнародній науково-практичній 

конференції, Геном рослин VI (Одеса, 2010),  конференції «Інтегрированная 

защита растений: стратегия и тактика» (Прилуки, 2011), 17th ICVG Meet ing 

(Девіс, Каліфорнія, США, 2012), конференції (Італія, 2013), 18th ICVG 

Meeting (Анкара, Туреччина, 2015) 

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації 

опубліковано в 67 наукових працях, з яких 3 монографії, 2 розділи в 

колективних монографіях, 20 статей у наукових фахових виданнях України, у 

тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, 6 статей  у 

наукових виданнях інших держав, 7 статей в інших наукових виданнях, 

науково-практичні рекомендації, патент України на корисну модель, 2 

авторських свідоцтва, 25 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг і дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

324 сторінках. Робота складається з анотацій, вступу, огляду літератури, 
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описання матеріалів і методів дослідження, експериментальної частини, 

висновків і пропозицій виробництву, додатків. Дисертація містить 42 

таблиці, 45 рисунків. Список проаналізованих джерел літератури включає 

422  позиції.  
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РОЗДІЛ 1  

СТАН ВИВЧЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ                                          

 

1.1. Народно-господарське значення винограду і технологія його 

вирощування в Україні 

 

Виноградарство має велике господарське значення як галузь 

агропромислового комплексу України.  Багатовікова історія вирощування 

винограду мала періоди розквіту і занепаду. Мистецтво обробляння 

винограду в Європі, Азії, Північній Африці було поширено ще в глибокій 

древності. Цілі покоління виноградарів Євразії протягом тисячоліть 

створювали прекрасні сорти винограду, як столові, так і призначені для 

виготовлення вина (Чичинадзе та ін.1995). 

Виноград – рослина, що відноситься до родини Vitaceae Juss, роду Vitis, 

який представлено 78 видами (PLANCH). Враховуючи особливості 

морфологічних і біологічних ознаків культурних сортів винограду було 

розроблено класифікацію виду Vitis vinifera L. (Негруль 1959), в якій усі 

культивовані сорти поділені на три еколого-географічні групи: східна група - 

Vitis vinifera convar (orientalis NEGR); західноєвропейська группа - Vitis 

vinifera convar (occidentalis NEGR); узбережжя Чорного моря - Vitis vinifera 

convar (pontica NEGR). Vitis vinifera L  відноситься до європейсько-азіатської 

групи і включає підвиди Vitis vinifera subsp. sativa (виноград культурний) і 

Vitis vinifera subsp. silvestris (виноград лісний). У виноградарстві лози:Vitis 

rupestris, Vitis riparia і Vitis labrusca широко використовуються у якості 

підщепи. Плоди винограда, з якого виготовляють прекрасні вина, 

різноманітні продукти харчування, мають цінні поживні та лікувально-

оздоровчі властивості свіжого винограду і продукції, яку виробляють із нього 

(кишмиш, ізюм, сік, вина, олія, оцет, корми та ін.). Виноград може рости на 

різних за складом грунтах: кам'янистих, піщаних, непридатних для інших 
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культур і має високу економічну ефективність. Хімічний склад ягід 

винограду: 12-30 % цукрів (глюкоза фруктоза і сахароза невелика кількість), 

органічні кислоти: винна, щавлева, яблучна, лимонна, янтарна; вітаміни 

групи В (В1, В2, В6), нікотинова кислота (вітамін РР), вітаміни А і К, макро- і 

мікроелементи: К, Na, Ca, Mg, P, Si Fe, Cu, Zn, Al, Cl, J; ферменти; 

амінокислоти; ароматичні речовини, феноли та пектинові речовини. З 

винограду Європа виробляє близько 80 % світового вина, Америка - 15 %, 

Африка - 3 %, Австралія - 1 %. В Україні найбільше виробництво в Одеській 

області і Криму (Чичинадзе та ін.1995). 

До середини XIX сторіччя культура винограда не уражалась 

небезпечними захворюваннями і шкідниками (Чичинадзе та ін.1995). В XIX 

сторіччі в Європі відбулася так звана філлоксерна катастрофа, вона фактично 

охоплювала три наступні події, які спричинили значну шкоду винограду, 

спочатку в Європі, а в подальшому - і у всьому світі: в Європу з південно-

східної частини Північної Америки були ввезені небезпечні хвороби і 

шкідники: оідіум, мілдью і філлоксера (Чичинадзе та ін.1995). Після цього 

почалось вивчення особливостей біології шкідливих організмів на винограді і 

розробка різних методів захисту виноградних насадженнь від шкідливих 

організмів  залежно від регіона вирощування. 

Технологія вирощування промислового винограду зазнає серйозні 

труднощі і не забезпечує отримання високоякісної продукції. Існуюча 

технологія не представляє єдиного цілого і ділиться на технології: 

агротехніка, захист рослин, механізація, вирощування нових сортів і інші. 

Все це створює додаткові труднощі і не сприяє раціональному використанню 

землі і отримання максимального прибутку (Чичинадзе та ін.1995).  

Промислова культура вирощування кореневласних саджанців, як 

культурних, так і підщепних сортів винограду включає такі самі елементи 

технології, як і при вирощувані щеплених саджанців, за винятком деяких із 

них (щеплення, стратифікація та загартовування щеп). Для вирощування 
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кореневласних саджанців потрібні маточні насадження культурних і 

підщепних сортів. Вимоги до них такі самі, як і при вирощуванні щеплених 

саджанців. Це мають бути чистосортні насадження із здоровими 

високоврожайними кущами винограду. Головне їх призначення - забезпечити 

високий вихід стандартних підщепних і прищепних чубуків (Чичинадзе та 

ін.1995). 

 

1.2. Моніторинг і заходи контролю фітопатогенів у технологіях 

виноградарства 

 

Збільшення виноградних садженців вітчизнянного виробництва є на  

теперішній час досить актуальним. Технологія виробництва здорового 

сертифікованого садівного матеріалу включає фітосанітарний моніторинг 

маточних насаджень, з яких заготовляється лоза і тестування на латентну 

форму ураженості вірусними, фітоплазмовими і бактеріальними хворобами , 

що входять до переліку обовязкової перевірки (Кравченко, 2006; Тулаєва, 

Мулюкіна, 2006), згідно міжнародній директиві Сouncil Directive 68/193/EEC 

of  9 April 1968 та Directive 2002/11/EC of 14 February 2002 amending Directive 

68/193/EEC (EPPO Standards, 2003). Моніторинг розвитку різних інфекцій з 

метою прогнозу передбачає проведення періодичних оглядів насаджень, 

відбір матеріалу рослин для лабораторної діагностики, контроль за джерелом 

інфекцій (видалення і знищення хворих рослин, їх залишків, переносників, а 

також оздоровлення цінних сортів і клонів), систематичне проведення 

заходів щодо знищення бур'янів, які служать резерваторами інфекцій. 

За останні десять років значно змінився фітосанітарний стан 

виноградників півдня України. Це пов’язано з особливостями технології 

вирощування, кліматичними умовами, імпортом садивного матеріалу і завозу 

з ним нових шкідливих організмів, що призвело до поширення вірусних, 
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фітоплазмових, грибних хвороб, бактеріального раку і бактеріального 

некрозу.  

В залежності від кліматичних особливостей і умов агротехніки на 

виноградних ділянках можуть проявитися вірусні хвороби, що викликаються 

вірусами: скручування листя винограду (Grapevine Leaf Roll-Associated Virus), 

коротковузля (Grapevine Fanleaf Virus), мармуровості (Grapevine Fleck Virus), 

комплексу борознистості деревини (Grapevine Virus A Grapevine Virus B) 

(Вердеревская, 1985).  Збитки від втрати врожаю на уражених вірусами 

виноградних рослин досягають 48 % (Almeida et al., 2013). 

Серед бактеріальних хвороб особливою шкіливістю відзначаються 

бактеріальний некроз (Xantamonas ampelina) (Lopez et al., 1980) і 

бактеріальний рак винограду (Agrobacterium tumefaciens) (Burr and Otten, 

1999), збитки від яких становлять до 50 % (Kado, 1970).  

Останнім часом щирокого поширення здобули фітоплазмові хвороби: 

почорніння деревини і золотисте пожовтіння, які завдають значних збитків 

від 30 до 100 % втрати врожаю (Seemuller et al., 1998). 

Серед грибних патогенів на виноградних насаждениях півдня України 

часто зустрічаються: Oidium tuckeri Berk., Plasmopara viticola Berl. et de Топі, 

Phomopsis viticola Sacc, Gloeosporium ampelophagum D.B. Jacz., Botrytis 

cinerea Pers., Coniotirium diplodiella (Speg.) Sacc. (Goheen, 1959; Goheen, 1973; 

Goheen, 1982;  Gramaje, 2011). Вони призводять до зниження урожаю 

винограду на 30-40 %, ушкоджують ягоди, а також і самі рослин, що 

позначається на якості чубуків, які використовуються при виробництва 

садивного матеріалу (Goheen, 1959; Gregori, 1997; Rego, 2009; Gramaje, 2010). 

При сприятливих кліматичних умовах ці патогени можуть інтенсивно 

розвиватися на виноградній рослині, при цьому викликаються некрози, 

плямистості, усихання окремих органів і навідь всього куща (Pu-X and 

Goodman, 1992; Almeida, 2013).   
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Дуже небезпечним грибним захворюванням винограду є еска - компекс 

грибів, які значно знижують урожай, викликають зміну кольору листової 

пластинки та руйнують деревину, що призводить до загибелі рослини. Це 

захворювання останнім часом дуже сильно прогресує на виноградниках 

України, було завезено з-за кордону з посадковим матеріалом.  

Серед грибних хвороб останнім часом дуже поширився еутипіоз 

(хвороба відмирання рукавів), збудником якого гриб Eutipa armeniacae Hansf. 

Et Carter, часто зустрічається у країнах Європи та Америки. Від цього 

захворювання сильно страждають виноградники віком більше 5-6 років, 

шкідливість його дуже велика, врожайність знижується на 20-30 % при 

токсикозі рослин та на 50-90 % - при відмиранні рукавів, загибель рослин 

веде до зниження продуктивності насаджень (Чичинадзе та ін.1995). 

Хвороби, що викликаються патогенними грибами та бактеріями, 

супроводжуються розкладанням рослинних тканин. Загнивати можуть усі 

частини рослини, особливо багаті водою та запасними поживними 

речовинами (Чичинадзе та ін.1995). 

На винограді зустрічаються також захворювання, що не завдають 

великої шкоди або мають незначне поширення: інфекційні - альтернаріоз, 

вертицільоз, макроспоріоз, моніліоз, меланоз, некрози, плямистості, 

пеніцильоз, цвілі, церспороз, фузаріоз та неінфекційні: голодування рослин, 

вимокання, випрівання. На жаль, специфічні заходи контролю цих хвороб ще 

не розроблені (Чичинадзе та ін.1995). 

Таким чином, для отримання здорового  сертифікованого садивного 

матеріалу необхідно проводити комплекс ранньої діагностики хвороб і 

лабораторний контроль виноградних насаджень. 

 

1.3. Збудник бактеріального  раку винограду: систематика, 

патогенез, вірулентність, симптоми спричиненої хвороби та поширення 

у світі  
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Бактериальний рак винограду - це хронічне захворювання виноградної 

лози, збудниками якої є бактерії роду Agrobacterium spp (Lehoczky, 1968; 

Finkel et al., 2017).  

Систематика видів Agrobacterium spp. багато разів змінювалась. Керр і 

Панагопулос, а також результати біохімічних і ДНК-досліджень,  проведених 

Офель и Керр, показали, що Agrobacterium spp., які було виділено із 

виноградної лозы, створюють окрему групу і відрізняються від інших 

ізолятів, виділених із інших плодових, ягідних і квіткових рослин  (Kerr and 

Panagopoulos, 1977; Ophel  and Kerr, 1990; Kawaguchi et al., 2008; Tamari, 

2013). Достатньо довго була прийнята нуменклатура на основі класифікації 

Agrobacterium spp. по біотипам: біотип-1, біотип-2, біотип-3  і  відповідно 

A.tumefaciens, A. rhizogenes и А. vitis (Kerr and Panagopoulos, 1977; Ophel  and 

Kerr, 1990).  

Філогенія роду детально була описана (De Ley, 1974; Байдербек, 1981; 

Ütten et al., 1996). За результатами багатьох різноманітних аналізів рід 

Agrobacterium розділили на дві групи: до першої віднесли всі види А. 

radiobacter і більшість прототрофних штамів А.tumefaciens, до другої – всі 

види А. rhizogenes і ауксотрофні  штами А.tumefaciens, А. rubi (De Ley et  al. ,  

1973; Keane et al., 1970; Yanofsky, 1986; Burr et al., 1999; Bulgarelli et al., 

2013). Проте останні молекулярно-біологічні дослідження доказали, что вид 

A. vitis відрізняється від Agrobacterium і запропонували його перенести до 

роду Allorhizobium (Benson et al., 2015; Mousavi et al., 2015). Останні 

дослідження довели, що геном A. vitis має дві кругових хромосоми, у той час 

як представники роду Agrobacterium – одну лінейну (Slater et al. 2009). 

Доказано, що агробактеріі (A. rhizogenes), які паразитують на корнях в своєму 

геномі мають Ri-плазміду і викликають хворобу «бородате коріння», а 

агробактерії (A. tumefaciens, A. vitis) - Ti-плазміду і утворюють пухлини на 
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надземній частині рослин (Digat, 1978; Alarcon et al., 1987; Canaday et al., 

1992; Szegedi, 1996; Szegedi, 2003; Bini et al., 2008; Christie, 2014). 

На основі секвенування геному представники Agrobacterium було 

перенесено до роду Rhizobium (Young et al. 2001; Mousavi et al. 2015; Gramaje 

et al., 2018). Найбільш поширеними представниками онкогенних видів  є: R. 

radiobacter, R. vitis і R. rhizogens. Бактерії роду Rhizobium відносяться до 

классу Echizomycetes, порядку Eubacteriales,  родини Rhisobiaceaе. (Young et  

al. 2001). Така таксономія підтверджена новими дослідженнями сумісності 

ДНК і гібридизації (Gelvin, 2012), будови  клітинних стінок (De Ley ,  1973), 

порівняннями електрофореграм сумаринового білка (Yanofsky et  al. , 1985), 

вивченням складу ізоферментів (Dong et al., 1992) і патогенності (Eastwell et  

al., 1995; Sawada et al., 1995; Bejat et al. 2001; Al-Karablieh et al., 2006).  

Збудник бактеріального раку (R.tumefaciens) - це грамнегативна, 

неспороутворююча, паличковидна бактерія (розмір 0,8 х 1,5-3 мкм) має 1-4 

перитрихальних джгутики (Taarbah and Goodman, 1987), на картопляному 

агарі утворює дрібні, круглі не пігментировані колонії, на напівселективному 

поживному середовищі Рой і Сассера - червоні з білою окантовкою (Roy and  

Sasser, 1983). Агробактерії – аероби, формують  капсули, але не містять 

ендоспор  (Szegedi  and Nemeth, 1996). У ґрунті зберігають життєздатність 

протягом багатьох років (Bauer et al., 1994; Krimi et al., 2002). Оптимальна 

температура росту 25-27 ºС (Jager, 1990; Sule et al., 1994). 

Бактерія вперше була виділена в 1908 р. (Kerr and Panagopoulos, 1977).  

Штами Agrobacterium ділять на три біовари,  на основі їх властивості 

засвоювати різні  вуглеводи, а також на інших біохімічних тестах (Burr et  al. , 

1988; Compan et al., 2013). Більшість генів, які відповідають за патогенез, 

розташовані на великій круговій плазміді, яка має назву Tі (tumor inducing) – 

плазміда (Melchers  et al., 1990; Szegedi, 2003; Christie, 2014). Більшість генів  

Rhizobium, які відповідають за утворення азотофіксуючих бульбочок, мають 

лінейну плазміду і має назву Sym (symbiotic) – плазміда. Вони мають 
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властивість до незалежної  реплікації  в клітині і можуть переноситися від 

однієї бактеріальної клітини до іншої шляхом кон’югації (Chang and Chang, 

1992; Charles and Nester, 1993; Winans Cascales et al., 2013). Центральну роль 

плазмід у цих бактеріях можна легко встановити шляхом «зцілення» штамів 

(Schulz et al., 1995). У тому випадку, якщо бактерія росте при максимальній 

температурі +30º С плазміда може бути втрачена і патогенність для 

Agrobacterium або утворення бульбочок для Rhizobium також втрачається 

(Tarbah and Goodman, 1986; Funes Pinter et al., 2017). Проте, втрата плазміди 

не впливає на ріст в культурі, тому що безплазмідні штами є повністью 

функціонуючими бактеріями (Hess et al., 1991; Hong et al., 1993). 

Механізм пухлиноутворення пов'язаний з переносом частини ДНК 

бактерій в рослину ДНК і інтегрується до геному рослин, викликаючи 

утворення пухлин і пов’язанні з цим зміни метаболізму рослини (Chilton et  

al., 1977; Stachel et al., 1985; Doyle, 1987; Burr et al, 1990; Canaday et al. ,  1992; 

Zupan, 1997; Lacroix et al., 2008; De Vleesschauwer and Höfte, 2009; Gelvin , 

2012; Campisano et al., 2015; Lacroix and Citovsky, 2019). 

Унікальність дії A.tumefaciens полягає в можливості використання цієї 

бактерії в якості інструмента при розмноженні рослин (Ben  Abdallah et  al. ,  

2015). Будь-який потрібний ген, як, наприклад, гени токсинів комах (Bacillus 

thuringiensis) або гени стійкості до гербіцидів, можуть бути введені в ДНК 

бактеріальної клітини з допомогою генної інженерії і таким чином вбудовані 

в геном рослини (Citovsky et al., 1994; During, 1996; Nester, 2015; Wang, 

2020). Використання агробактерії не тільки скорочує традиційний процес 

розмноження рослин, але також дозволяє вводити в рослину абсолютно нові 

невластиві рослині гени з допомогою генної інженерії (Nester, 2015).  Навіть 

більш того, агробактерія – одна із найбільш цікавих і важливих бактерій для 

детального вивчення, так як з її допомогою, наприклад, можна боротися з 

бактеріальним раком  застосовуючи біологічний контроль (Bazzi, 1981; 

Webster et al., 1986;  Xie et al., 1993; Burr and Reid, 1993; Burr and Reid, 1994; 
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Burr et al., 1997; Kawaguchi et al., 2005; Kaewnum et  al. ,  2013).  Це перший і 

найбільш успішний приклад біологічного захисту від хвороби  (Olfa Frikha-

Gargouri et al., 2017). 

   A.tumefaciens є природнім мешканцем ґрунту (Burr and Katz, 1984; 

Sahi et al., 1990; Bell  et al., 1995; Stover et al., 1997; Burr et al., 1998; Karagöz et 

al., 2012). Вона зустрічається на коренях і в ризосфері рослин, де виживає 

завдяки поживним речовинам, які надходять із корневими виділеннями і 

уражує рослини тільки через ділянки пошкоджень, що виникають або 

природнім шляхом, або в результаті пересадки сіянців чи саджанців 

(McCullen and Binns, 2006; Campisano et al., 2014). Необхідність умови 

поранення може бути продемонстрована в лабораторних умовах (Lehoczky, 

1989; Bazzi, 1999). Наприклад, якщо на пагони молодих рослин томатів, або 

соняшника нанести краплю бактеріальної суспензії A.tumefaciens  і потім у 

цьому місці голкою проколоти стебло, то на тому місті через 5 тижнів буде 

розвиватися пухлина (Kang, 2014). Подібне відбудеться з дисками моркви 

(Ryder et al., 1985).  

В природних умовах рухливі клітини A.tumefaciens притягуються до 

місць поранень з допомогою хемотаксису (Lehoczky, 1978; Ferreira and Zyl, 

1986; Burr et al., 1987; Parke et al., 1987; Goodman, 1993; Sule et al,  1994; Sule 

and Burr, 1998;  Kawaguchi, 2013). Це часткова відповідь на виділення цукру 

та інших звичних компонентів кореня, які виявляються  навіть у бактерій, з 

яких була видалена плазміда. Проте штами, що містять Ті-плазміду, 

впливають навіть в більш сильному ступені, оскільки вони розпізнають 

фенольні компоненти, які утворюються при пораненні (Burr, 1984; Bishop et  

al., 1989; Buonaurio et al., 2015). Він дуже  привабливий для бактерій навіть 

при низькій концентрації (10 –7). Таким чином, одна з функцій Tі плазмід – 

кодувати виникнення специфічних рецепторів хемотаксису, які 

вбудовуються в мембрану бактерій і дають можливість їй впізнавати місця 



48 

 

поранень (Shaw et al., 1988; Winans et al., 1992; Regensburg-Tu ı̈nk and 

Hooykaas, 1993; Kado, 1991). 

Велике значення в інфекційному процесі збудника бактеріального раку 

відіграє ацетосирингон, оскільки  при більш високих концентраціях (від 10 -5  

до10-4М) у порівнянні з тією, яка викликає хемотаксис, він активує гени 

вірулентності (Vir гени) на Tі плазміді (Hooykaas and Beijersbergen, 1994; 

Wright et al., 1998). Ці гени координують процес інфекції і особливо: 

призводять до утворення білків (пермеаз), які вбудовуються в мембрану 

бактеріальної клітини для розпізнання сполук (опінів),  які утворюються 

пухлиною, викликають утворення ендонуклеаз – ферментів рестрикції, що 

вирізають частину Ti плазміди (Т-ДНК (transferred DNA)) (Piper et al., 1993; 

Winans et al., 1987; Melchers et al, 1990;Tempé et al., 1997). Вирізана ділянка т-

ДНК вивільнюється бактерією і потрапляє в середину клітини рослини, де 

вбудовується в хромосоми рослин і змінює функціонування цих клітин (Ellis 

et al., 1981; White  and Winans, 2007; Efetova et al., 2007). Насправді  механізм 

такого переносу до цих пір нез’ясований, але, очевидним є те, що він 

потребує відповідних умов (Fierer et al., 2008). Можливо це відбувається з 

допомогою продукування бактерією цитокинінів (гормонів рослин)  (Petit et  

al., 1970). Ген tzs (трансзеатин) на Ті плазміді кодує продукування гормонів 

(Stachel et al., 1986; Wang et al., 2013). 

Важливо відмітити, що тільки невеликі частини плазміди (Т-ДНК) 

проникають до рослини, решта  залишається  в бактеріальній клітині (Dewan 

et al, 2014). При вбудувані в геном рослини, гени на Т-ДНК кодують: 

утворення цитокинінів, продукцію індолілоцтової кислоти, синтез і 

вивільнення нових метаболітів рослини – опінів і агроцинопінів (Faivre-

amiot, 1984). A.tumefaciens продукує in vitro цілу низку речовин, що прямо 

або опосередковано впливають на ріст рослин, такі як вітаміни (Stapp, 1959), 

позаклітинні полісахариди (Graham, 1965), бактеріоцин (Xiaoying and 

Wangnian, 1986; Yajie et al., 1990; Staphorst et al., 1985; Kawaguchi, 2012; Bais 
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et al., 2005), стимулятори росту рослин (Thomashow et al., 1986;  Walker et al. ,  

2003). 

Гормони рослин змінюють нормальний баланс росту клітин і 

призводять до утворення  галоподібних структр і таким чином сприяють 

тому, що бактерія живиться збагаченими продуктами (Rosenberg et al., 2004).   

Різні штами A.tumefaciens містять різні типи Tі плазмід, що кодують 

продукцію різних типів опінів,  похідних амінокислот (Otten et al., 1992; 

Sawada et al., 1995; Ramírez-Baalhena et al., 2014). Один із найбільш 

поширених типів Tі плазмід (виявлений у штама С58 A.tumefaciens) кодує 

утворення опінів: нопаліна і агроцинопіна А. Частина цієї плазміди кодує 

катаболізм цих структур (ген Noc і ген Асс) (Rogowsky et al., 1987; Beck von  

Bodman et al., 1992; Kim and Farrand, 1999). Li and Farrand, 2000; Kim et  al. , 

2008; ). Інші типи Ті-плазмід кодують синтез октопіна і агропіна (Nautiyal and 

Dion, 1990; Kalogeraki and Winans, 1998; Kalogeraki et al., 2000; Carlier et  al. ,  

2004). Представники роду Agrobacterium  -  можуть швидко реагувати на 

поранення тільки в тому випадку, якщо певна їх популяція знаходиться в  зоні 

коренів (Jin et al., 1990; Hess et al., 1991; Cho and Winans S, 2005; Brencic and 

Winans, 2005; Badri and Vivanco, 2009).  

Важливо відмітити, що тільки невеликі частини плазміди (Т-ДНК) 

проникають до рослини. Решта  її залишається  в бактериальній клітині. При 

встроюванні в геном рослини, гени на Т-ДНК кодують: утворення 

цитокинінів, продукцію индолілоцтової кислоти, синтез і вивільнення нових 

метаболітів рослини – опінів і агроцинопінів (Oger et al., 1997; Dessaux et  al. ,  

1998; Citovsky et al., 2007) .  

Гормони рослин змінюють нормальний баланс росту клітин, 

призводять до утворення  галів і таким чином сприяють тому, що бактерія 

живиться збагаченими продуктами (Gohlke and Deeken, 2014; Wächter et  al. ,  

2003; Pitzschke and Hirt, 2010).  Опіни – унікальні похідні амінокислот і 

відрізняються від нормальних продуктів рослини, які можуть бути 
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використні бактерією в якості єдиних джерел вуглеводів і енергії (Fuqua and 

Winans, 1994).  

В інфікованих рослинах при розвитку пухлина виділяє дифундуючий 

фактор, який підвищує швидкість її росту (ФРП) (Lippincott et al., 1968).  

ФРП – це звичайна складова частина тканини рослин, однак в пухлинах його 

концентрація різко збільшується. Деякі вірулентні штами Rhizobium не 

викликають утворення ФРП, але може накопичуватись ɣ-аміномасляна 

кислота (ɣ -АМК), яка сприяє росту пухлин (Peters et al., 1974). В нормальних 

клітинах рослин аргіназа перетворює аргінін в орнітін і мочевину, в пухлинах 

цей фермент повністю відсутний і в результаті в них накопичується аргінін  і 

заміщені гуанідіни, похідними яких є опіни: октопін і нопалін (Peters et  al. , 

1974). Роль цих речовин в індукуванні пухлини визначається тільки штамом 

бактерії. Звідси і виникла можливість поділу агробактерій на групи 

незалежно від їх генетичного походження: штами, які індукують октопінові 

пухлини мають переважно шорстку поверхню; нопалінові пухлини мають 

гладку поверхню (Glickmann et al., 1998; Hanna Faist et al., 2016). 

Таким чином, властивість до розщеплення октопіну і нопаліну можна 

використовувати в якості критерію для систематичного розподілу штамів 

Agrobacterium (Leben, 1988;  Lebeis, 2015).   

Патогенні бактерії неравномірно розподіляються в рослині (Lindow, 

1983). Так булo доказано, що бактерію можна виділити із пасоки і вона 

містить чисту культуру Rhizobium vitis (Marasco et al., 2018; Faist et al., 2018). 

Однак із інших частин цієї рослини бактерія не виділялась, це свідчить про її 

неравномірний розподіл в рослині (Lehoczky, 1971; Bulgari et al., 2011). Було 

висунуто припущення, що патоген взимку знаходиться в основному в 

коренях винограда, а навесні, в умовах вологої погоди, під впливом 

корневого тиску бактерія накопичується в кроні куща, в основному, в 

ділянках поранень (Lehoczky, 1968; Schurr et al., 1996). Встановлено, що 

патоген можна виділити безпосередньо  і із однолітньої лози, однак його в 
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чубуках дуже варіює (Stover et al., 1997). Це ще раз підтверджує 

неравномірний розподіл бактерії в рослині. Авторами було доказано, що в 

результаті попереднього заморожування здерев’янілих чубуків число 

виявляємих клітин Rhizobium vitis значно зростаеє (Lehoczky, 1971; Burr et al., 

1996). Автори показали, що популяція R. vitis була найбільшою навесні  або 

восени в ділянках інокуляції пагонів винограда у різних сортів винограду.  

Кількість пухлин, індукованих агробактеріями на різних частинах 

рослини з обмеженою кількістю поранень залежить від концентрації 

інокульома (Burr, 1987), а розмір і маса пухлин залежить від кількості 

патогених бактерій (Malenin, 1970; Леманова, 1991). Це можна пояснити тим, 

що кожне поранення обмежено кількістю клітин, з яких частина здатна до 

трансформації. Збільшення кількості бактерій у місці поранення неминуче 

призводить до збільшення трансформованих клітин, в результаті чого і 

збільшується у розмірі пухлина (Boubals, 1987).  Встановлено, що 

інфікування сумішшю різних штамів бактерій призводить до множинної 

трансформації (Kado, 2002; Llop et al., 2009). Крім того, пухлини великих 

розмірів завжди містять багато центрів поділу клітин, які можна розглядати 

як самостійні трансформації (Kado, 2002; Martins et al., 2013). 

Пухлиноутворювання може бути запущеним навіть однією патологічною 

клітиною, але для цього необхідно значну кількість клітин збудника 

бактеріального раку (106 – 107 КУО/мл). Крім того, певний вплив на 

популяцію бактерій може надавати і сама рослина (Kawaguchi, 2012). Було 

встановлено, що ураження патогеном визначається не тільки кількістю 

інокулюма але і розміром поранення (Morton and Fuqua, 2012). Невеликі 

поранення важче піддаються трансформації ніж великі (Brencic et  al. ,  2004; 

Buttner and He, 2009). Очевидно, що для трансформації достатньо реакції 

однієї компетентної клітини, але не всі клітини по краям поранення в 

однаковій мірі мають таку властивість (Kawaguchi, 2014). Пухлини, що 

розвиваються із однієї чи декілька клітин швидко розростаються у великі 
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утворівання, діаметр яких може досягати 10-15 см. Швидкість росту пухлини 

за часом завжди вище у молодих, ніж у старих рослин (Cazelles et al., 1991 

Tolba, 2011). 

Встановлено, що види Agrobacterium представлені багатьма штамами: 

вірулентними і невірулентними (Kawaguchi et al., 2015). Очевидно, що 

вірулентність визначається цілим рядом генів і кожен невірулентний штам 

втратив гени, які необхідні для індикування пухлин (Lacroix and Citovsky, 

2013; Subramoni et al., 2014). Між різними штамами можлива компліментація, 

яка може призвести до пухлиноутворювання (Cook et al., 1996; Anand et  al. , 

2008; Sahili et al., 2015). 

Встановлено, що різні фактори навколишнього середовища впливають 

по різному на пухлиноутворювання. Так, світло може впливати на цей 

процес, як прискорювати так і пригнічувати (Tarbah, 1987). Пухлини краще 

ростуть при температурі 25 - 30º С, підвищення температури призводить до 

пригнічування росту пухлини (Thies, 1991). Для оптимального росту пухлин 

необхідна висока відносна вологість (80-100 %), ось чому вологе літо 

спричиняє сплесок відсотка виноградних рослин з симптомами цієї хвороби.  

Було проведено дослідження по кінетиці переміщення бактерій 

Agrobacterium vitis в зелених пагонах (Tarbah and Goodman, 1986).  

Встановлено, що в результаті штучної інокуляції базальної частини зелених 

чубуків патогенами і відслідковування руху по судинній системі рослини 

протягом 24 годин її переміщення було на відстання 30 см від місця 

ураження. В результаті щепленя на уражених кущах винограду збудника 

бактеріального раку було виявлено і в зеленых пагонах (Lehoczky, 1971).  

Встановлено, що 6,75 % щеплених кущів опинились ураженими цим 

патогеном (Lehoczky, 1971). Очевидно, ураження відбувалось на стадії 

проникнення Agrobacterium vitis в щеплені пагони в момент утворення 

загальної провідної системи між підщепою і прищепою. В результаті 

дослідження було виявлено збудника бактеріального раку в зеленых пагонах 
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винограду у самому кінці сезону вегетациії, коли пагони почали дерев’яніти,   

у верхівках пагонів його не виявляли (Faivre-Amiot, 1984; Szegedi and 

Nemeth, 1996).  

В більшості досліджень було встановлено, що A. vitis знаходиться в 

ксилемі рослин, але деякі автори висунули переконливі докази того, що 

бактерія може зберігатися в тканинах, безпосередньо під корою (Cangelosi et  

al., 1989; Cangelosi et al., 1990; Stover et al., 1997). Таким чином, на основі 

проведених досліджень, встановлено, що розподіл бактерій в рослині 

залежить від багатьох причин, в тому числі залежить від сорту і пори року 

(Bokulich et al., 2014). 

Серйозні збитки бактерія наносить саджанцям в процесі щеплення при 

виробництві садивного матеріалу через ураженність чубуків. В прихованому 

(латентному) стані онкогенні бактерії можуть знаходиться довгий час, поки 

не будуть створені сприятливі умови для появи пухлин (Pinto, 2014).  

Ця хвороба винограду була відома більше ніж 100 років (Burr and Reid 

1996). Ще в 1897 році Cavara (Cavara 1897) в Італії вперше повідомив про її 

інфекційну природу Вперше збудник бактеріального раку винограду був 

виділений в 1907 році в США і бактерію було названо Agrobacterium 

tumefaciens (Smith and Townsend 1907). Шляхом інокуляції декількох видів 

рослин автори показали, що бактерія здатна викликати пухлини. 

У 1910 році Hedgecock виділив штами бактерій з пухлин  винограду і 

довів їх пухлиноутворюючу здатність, заразивши персик і абрикос 

(Hedgecock, 1910). Бактеріальний рак було виявлено в Китаї, Японії, 

Південній Африці і в ряді країн Європи, Близького Сходу, Південної і 

Північної Америки  і Австралії (Stover 1997; Burr and Ot ten 1999; Haas et  al 

1995; Stewart, 2001; Raio et al., 2009; Kabuluk et al., 2010; Tolba, 2011; 

Rouhrazi and Rahimian, 2012; Chebil, 2013 Lamovšek et al., 2015; Genov et  al. , 

2015; Kuzmanović et al., 2012; Kuzmanović et al., 2015;  Frederiks et  al. , 2018;  

Yan et al., 2020). 
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Бактеріальний рак винограду завдає значних економічних збитків 

промисловому виноградарству всіх країн світу. Континентальний клімат 

України, періодичні морозні та механічні пошкодження багаторічної 

деревини призводять до високих рівнів прояву бактеріального раку (до        

50 %) (Мілкус та ін., 2005). Хвороба не внесена в європейську систему 

сертифікації  і це пов’язано з тим, що в таких великих виноградарських 

країнах, як Італія, Франція, Німеччина, Австрія, які експортують значну 

кількість саджанців в Україну часто мають латентну форму і це приводить до 

її поширення  (Мілкус та ін., 2012).  

У Франції хвороба зустрічається на виноградниках локально (Burr and 

Otten, 1999). В Угорщині ураженість  виноградних кущів на різних  ділянках 

становить від 1,5 до 85 % (Sule and  Lehoczky, 1995). У Словенії 

бактеріальний рак знищів молоді виноградники на площі 70 га, а на старих 

насадженнях пухлини проявилися після морозних ушкоджень деревини  

(Kerr, 1977). Збитки від ураження рослин бактеріальним ракм відмічали в 

Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Греції, Південній і Північній Америці, 

Канаді, і в країнах СНД (Леманова, 1991;Stover 1997; Burr and Otten 1999; 

Haas et al 1995; Stewart, 2001; Argun, 2002; Kawaguchi et al., 2008; Raio et  al. ,  

2009; Kabuluk et al., 2010; Tolba, 2011; Rouhrazi and Rahimian, 2012; Chebil, 

2013 Lamovšek et al., 2015; Genov et al., 2015; Kuzmanović et al., 2012; 

Kuzmanović et al., 2015; Frederiks et al., 2018;  Yan et al., 2020). 

В Україні, на виноградних насадженнях, ураження бактеріальни раком 

різних сортів складало від 0,3 до 35 % (Мілкус та ін 2012). 

На теперішній час бактеріальний рак являється одним з найбільш 

шкідливих хвороб винограду (Леманова, 1988). При цьому втрати врожаю від 

цієї хвороби складають 75-80 % (Burr et al., 1998). Врожайність хворих 

рослин знижуєтся на 10-20 %, погіршується дозрівання лози, зрідженість  

внаслідок загибели кущів складає 8-19 % в залежності від сорту.  Симптоми 

бактеріального раку проявляються після ушкодження деревини (морози, 
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град, гризуни, шкідники, агротехнічні прийоми) на штамбі, рукавах, місцях 

щеплення. Патогенні бактерії довгий час (5-10 років) можуть знаходитись в 

грунті на залишках зараженого коріння і бути джерелом інфекції (Burr and 

Katz 1984).  

До теперішнього часу ефективні заходи захисту винограду від 

бактеріального раку були відсутні. Вони складались, в основному, з 

удосконалення методів діагностики і виробництва садивного матеріалу, 

вільного від патогену. Останнім часом відбувається поширення 

бактеріального раку в Україні у зв’язку із змінами клімату, імпортом 

зараженого садивного матеріалу та інших умов (Yoshimura et al., 1995).  

Ефективних хімичних препаратів проти бактеріального раку не існує . 

Обробка бактеріцинами знищують бактерію на зовнішніх ділянках, але  не 

знищують її в провідній системі рослин (Webster et al., 1986; Abarca-Grau et  

al., 2011; Sharma et al., 2013;   Perazzolli et al., 2014; Kawaguchi, 2014; 

Kawaguchi et al., 2017; Saito  et al., 2018; Noutoshi et al., 2020). 

Тому на даний час  основними засобами контролю хвороби є  

попередження і обмеження його розповсюдження. При цьому тільки 

комплексне застосування різних методів (санітарна селекція, термотерапія, 

обробка хімічними і бактеріологічними препаратами), а також високий рівень 

агротехніки дозволить  знизити рівень уражения бактеріальним раком. 

Виноградник може залишатися без симптомів хвороби протягом 

декількох років, до тих пір, доки не з’являться умови для прояву інфекції. 

Зазвичай це морозні пошкодження. Такими були погодні умови взимку 1984-

1985 рр., коли на декількох сприятливих сортах в Італії з’явився 

бактеріальний рак (Raio, 2009). Однак бактеріальний рак може бути 

зумовлений не тільки морозними пошкодженнями. У Південній Африці  і 

Ізраїлі високі температури і вологість також сприяють його прояву (Haas et  

al., 1995). Зазвичай пухлини утворюются на штамбі, проте вони можуть 

з’явитися і на однолітніх пагонах (Sule and Burr, 1998;  Herlache, 1997). 
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Бактеріальний рак також є небезпечним і для розплідника. Гали можуть 

утворюватися на місці ран при видаленні бруньок, на базальній частині 

сприйнятливої підщепи и на місці щеплення. Проте набагато більшої шкоди 

завдає розповсюдження бактеріального раку із садивним матеріалом, який 

може бути системно заражений Agrobacterium vitis. 

Встановлено, що пухлини рідко утворюються на коренях (Sule et al., 

1994). Замість утворення галів бактерія викликає появу специфичних 

некрозів. Пухлиноутворюючі і  непухлиноутворюючі штами  Agrobacterium 

vitis викликають некрози протягом 24-48 годин на коренях всіх видів Vitis 

(Stachel and Nester, 1986; Noutoshi et al., 2020). На інших вивчених рослинах 

некрози не утворюються (Sahi et al., 1990). Нещодавні дослідження показали, 

що некрози також можна викликати на експлантах пагонів і листових 

пластинах винограду, оскільки гени для утворення некрозів знаходяться в 

хромосомі бактерії (Yuan and Williams, 2012). Отже, некрози, які зумовлені 

Agrobacterium vitis відрізняються від некрозів, які зумовлені деякими 

штамами Agrobacterium tumefaciens, що напевно, пов’язані з гормонами 

токсичності і з різними генами Ti-плазмиди (Parke et al., 1987; Leroux et  al. ,  

1987;  Zhu et al., 2000; Lai et al., 2006; Yuan et al., 2007).  

 

1.3.1. Чутливість різних сортів винограду до ураження збудником 

бактеріального раку винограду 

 

Вивчення  сортів винограду стійких до бактериального раку 

проводилось ще в 1910 році (Hedgecock, 1910). За останні роки  велика  увага 

приділялась  визначенню стійкості прищепних і підщепних сортів (Sule and 

Burr, 1998). Багато інтродукованих сортів винограду Vitis vinifera з різних 

країн мають різну сприятливість до ураження збудником бактеріального 

раку: Каберне Совиньйон, Шардоне, Мерло, Рислінг рейнський, та  інші 
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виявились високо сприйнятливими до бактериального раку (Andreolli et  al. ,  

2016; Novello et al., 2017) (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Сприйнятливість до бактеріального раку окремих підщепних і 

прищепних сортів винограду [Burr et al., 1998) 

Країна Сприйнятливі сорти Стійкі сорти 

Прищепні сорти 
Південна 

Африка 

Мускат александрійский  

Чилі Пумард, Паїс, Педро Яменез, 
Торонтел, Мускат чорний 

Шардоне, Семілльон, 
Рислінг, Кариньян 

Італія Мерло, Албана, Мускат гамбурский, 
Кардинал, Італія, Жемчуг Саба. 

Регіна 

Ізраїль Мускат александрійский, Дабоукі та 
інші місцеві різновиди 

 

США Шардоне, Мерло, Рислінг 
рейнський, Каберне Совиньйон, 

Гренаш и інші сорти 

Деякі з Vitis labursca: 
гібриды і культурні 

сорти 

Підщепні гібриди 

Південна 
Африка 

110-Ріхтер, 99-Ріхтер, Рамсей Паулсен 775, Фрідом, 
Ріпаріа х Рупестріс 3309, 
Рипаріа х Рупестріс 101-

14, Кобера 5ББ 

Іспанія 161-49  

Італія Телекі 5С, 17-37, Паулсен 775, 
Кобера 5ББ 

 

Угорщина Кобера 5ББ, Телекі 5С, Телекі 8Б, 

Паулсен 775, 287 С 

Ріпаріа Глуар, Ріпаріа х 

Рупестрис 101-14 
Ізраїль Руджжері 140 1103 Паулсен 

США 110-Рихтер, Телекі 5С Ріпариа х Рупестріс 3309, 
Ріпариа Глуар, Ріпаріа х 

Рупестріс 101-14 

 

Це було встановлено, як в результаті польових спостережень, так  і 

шляхом інокуляції даних сортів Agrobacterium vitis у контрольованих умовах 

(Burr, 1998; Barka et al., 2000). Навпаки, клони Vitis riparia (як наприклад, 

Ріпариа Глуар) зазвичай стійкі до Agrobacterium vitis, хоч деякі сорти цієї 
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групи - сприйнятливі до бактеріального раку (Burr, 1984; Gan et al., 2019). 

Vitis labrusca і гібрид зазвичай більш стійкі, ніж Vitis vinifera ( Waite and 

May, 2005). Але й тут є винятки. Так, сорти Шанселор и Ніагара сильно 

уражуються бактеріальним раком. Автори (Ferreira and Zyl, 1986) вивчили 40 

сортів підщеп з точки зору їх стійкості до бактеріального раку шляхом їх 

зараження п’ятьма штамами Agrobacterium vitis.  

Незважаючи на деякі відмінності, отримані цими авторами, було 

встановлено, що сорти Ріпаріа х Рупестріс 3309, Ріпаріа х Рупестріс 101 -14 и 

Ріпаріа Глуар – стійкі до бактеріального раку, а Телекі 5С і 110 Ріхтера – 

сприйнятливі (Stover et al., 1997). 

Порівнюючи стійкість цих сортів можна зробити висновок про те, що  

штами Agrobacterium vitis генетично різноманітні. Наприклал, різні підщепи 

Vitis spp. перевірялись на сприйнятливість до п’яти штамів Agrobacterium 

vitis. Не всі штами викликали однакову кількість галів на одних и тих же 

генотипах. Окрім того, деякі генотипи були стійкі до певних штамів,  але у 

них утворились великі пухлини при інокуляції іншими штамами. Отже, 

сприйнятливість винограду до бактеріального раку, напевно, визначається 

генетичними детерминантами рослини і патогену. У зв’язку з цим, необхідно 

проводити посадку винограду відносно стійкими сортами прищеп і підщеп. 

Нажаль,  не завжди є така можливість  у тих випадках, коли  винороби  

використовують для щеплення певний сорт прищепи для виготовлення 

високоякісного вина. Однак було встановлено, що в польох умовах рівень 

ураження бактеріальним раком був значно знижений тоді, коли сприйнятлива 

прищепа Vitis vinifera сорту Блю Франк була прищеплена на стійку підщепу 

Ріпаріа Глуар (Armijo et al., 2016). Для порівняння було проведено щеплення 

даної прищепи на сприйнятливу підщепу Телекі 5С (Sule, et al., 1994). Ця 

різниця була ще більш помітна через 6 років. Напевно, підвищення стійкості 

прищепи було або результатом зниження виживання Agrobacterium vitis в 

стійкій підщепі, або завдяки інгібіторам бактерії, які перейшли зі стійкої 
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підщепи в сприйнятливу прищепу (Barka et al., 2006; Baldan et al., 2014). 

Раніше було показано, що стійкий генотип винограда підтримує низьку  

популяцію Agrobacterium vitis  у порівнянні зі  сприйнятливим генотипом 

(Sule and Burr, 1998). 

Для визначення стійкості винограду до бактеріального раку було 

проведено дослідження генетичного успадкуваня (Szegedi and Kozma, 1984). 

Автори провели схрещування стійких клонів Vitis amurensis і гібридів з 

різними сприйнятливими сортами, потомство інокулювали штамом АТ-1  

Agrobacterium vitis. Було встановлено, що домінування наслідування 

Менделя може бути використано для отримання стійких сортів (Szegedi and 

Kozma, 1984). Подальші дослідження щодо отримання стійких сортів 

вищевказанним способом шляхом використання різних штамів Agrobacterium 

vitis може сприяти ідентифікації корисних генів стійкості винограду 

(Cangelosi et al., 1990; Kawaguchi, 2015). 

Патогенні агробактерії володіють здатністю  протягом тривалого часу  

знаходитись в провідній системі винограду, не проявляючи при цьому 

симптомів захворювання (Gelvin, 2003). Тільки в результаті пошкодження 

тканини і руйнування клітин рослини відбувається контакт бактерії і 

рослинної клітини (Jin et al., 1990). Біохімічні процеси в клітині забезпечують 

вбудовування ДНК мікробної клітини в хромосоми рослинної, в результаті 

чого порушується співвідношення ауксинів і цитокинінів, що призводить до 

неконтрольованого невпорядкованому  росту клітини і формуванню пухлин  

(Pazour and Das, 1990).  

Абсолютно стійких до бактеріального раку сортів немає. До зараження 

схильні як прищепні так і підщепні сорти (Kim and Farrand,1997). За даними  

літератури на плодоносних виноградниках кількість хворих кущів за один рік 

збільшується в середньому на 6 % від числа кущів висаджених на 1 га, 

стосовно сортів Каберне і Мерло  на 9,2 %, Аліготе – на 3,8 %, Совіньйон і 

Трамінер – на     3,5 % (Леманова, 2001). 
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Урожайність хворих рослин знижується на 10-20 %, погіршується 

дозрівання лози. За п’ятирічний період на 10-15-ти літніх насажденнях 

випади внаслідок загибелі кущів складають 8-19 % в залежності від сорту.  

Встановлено, що всі сорта винограду в тому чи іншому ступені можуть 

піддаватись  загрозі зараження збудником бактеріального раку, повністью 

стійких сортів до цього патогену немає. Були спроби створення сортів, 

стійких до A.vitis за домомогою методу генної інженерії (Citovsky et al., 1994; 

During, 1996; Nester, 2015; Wang, 2020). 

За останні роки здатність генетичної трансформації видів Vitis spp.  

значно покращилась (During, 1996). Виглядає багатообіцяюче перспектива 

використання генної інженерії для отримання рослин стійких до 

бактеріального раку (Citovsky et al., 1994). У зв’язку з тим, що бактеріальний 

рак дуже небезпечне захворювання і заходи захисту від нього дуже обмежені, 

використання досягнень методів генної інженерії досить привабливо. 

Основна мета полягає в створенні за допомогою вищевказаних методів 

високоякісних сортів винограду, стійких до бактеріального раку. Один з 

підходів, який використовуєтся на даний час, включає експресію мутанта 

гену virE2 Ti плазміди в рослині (Noutoshi et al., 2020). Раніше було 

встановлено, що експресія ряду мутантних генів virE2 до тютюну дозволило 

отримати рослини, стійкі до зараження Agrobacterium tumefaciens (Burr and 

Otten, 1999). Після експресії мутанта гену virE2 у винограді, були 

ідентифіковані трансгенні лінії, що демонструють високу ступінь стійкості 

до бактеріального раку (Chen and Winans, 1991; Ильницкая, 2015;  ). 

 

1.4. Методи діагностики збудника бактеріального раку 

 

Для запобігання поширенню захворювання необхідно проводити 

ретельний відбір хворих рослин за зовнішніми ознаками, проводити 

діагностику латентної форми захворювання у безсимптомних рослинах і 
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наявність збудника бактеріального раку за допомогою різних методів 

діагностики. 

Для діагностики бактеріального раку і ідентифікації його збудника 

використовуються різні лабораторні методи. Вперше виявлення збудника 

методом імуноферментного аналізу (ІФА) використав і в подальшому 

модифікував J.  Lehoczky (Lehoczky, 1971). В своїх дослідах для ідентифікації 

патогену автор використовував калюсну тканину, яка утворилась на 

апікальному кінці чубуків, посаджених у стерильний перліт. Потім  її 

подрібнювали в стерильній воді і суспензію тканини висівали на живильне 

середовище Рой і Сассера. Через 5-7 днів колонії, морфологічно схожі на 

Agrobacterium vitis, переносили на картопляно-декстрозне живильне 

середовище і ідентифікували з допомогою ІФА, використовуючи специфічні 

моноклональні антитіла (Bishop et al., 1989). 

Інший швидкий метод виявлення патогену в судинах лози був 

розроблений Tarbah and Goodman (Tarbah and Goodman, 1986), суть якого 

заключалась в прокачуванні стерильної води під тиском через лозу і рідину 

висівали на напівселективне поживне середовище Рой і Сассера (Roy and 

Sasser, 1983). В цей же період розроблялись серологічні методи для 

виявлення Agrobacterium vitis з екстрактів ксилеми (Bazzi et  al. ,  1987). Цей  

метод, запропонований авторами, полягав в ідентифікації Agrobacterium vitis 

з допомогою непрямого флуоресцентного фарбування (НФО) (Bazzi et al., 

1987) із застосуванням  поліклональних антитіл, або з допомогою прямого 

виділення бактерій на середовище Рой і Сассера. З допомогою даного методу 

було виявлено тільки 12 % клітин A. vitis із числа, штучно інфільтрованих з 

чубуків. Для порівняння методів НФО і ІФА було проведено серологічне 

дослідження колекції штамів Agrobacterium, включаючи  Agrobacterium vitis.  

Порівнювали специфічність моноклональних антитіл та інших 

поліклональних антитіл до  Agrobacterium vitis і Agrobacterium tumefaciens 

першого біовару. За допомогою НФО було встановлено, що поліклональні 
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антитіла до Agrobacterium vitis були достатньо специфічні і давали 

серологічну реакцію з 9-ма із 12 проаналізованих штамів. Моноклональні 

антитіла були високо специфічні по відношенню до Agrobacterium vitis в 

твердофазному ІФА і не давали перехрестних реакцій з іншими біоварами. 

Подальше удосконалення методики було пов’язано з використанням методів 

молекулярної біології. Зонди, що складаються з генів т-ДНК (Bazzi et al., 

1987; Burr et al., 1990) і специфічні послідовності до октопін/нопалінових 

штамів Agrobacterium vitis (Otten et al., 1992) були нефективні для 

ідентифікації пухлиноутворюючих штамів. За остання роки  для 

ідентификації штамівв Agrobacterium vitis було розроблено молекулярно-

біологічний метод полімеразної ланцюгової реакції (Haas et al., 1995; Dong et  

al., 1992; Eastwell et al., 1995; Sawada et al., 1995;  Schulz et al., 1995; Puławska 

et al., 2006). Автори запропонували універсальний набір праймерів 

(VCF/VCR), основаних на послідовності virC оперону (Sawada et al., 1995). В 

іншому дослідженні були запропоновані праймери, походження яких 

пов’язано з консервативною ділянкоюю генів virD2 і ipt (Vogel and Das, 

1992). Вони були використані в ПЛР для дифференціації 

пухлиноутворюючих і непухлиноутворюючих 1-го і 2-го біоварів 

Agrobacterium tumefaciens. Ще одна модифікація ПЛР була розроблена 

авторами (Eastwell et al., 1995), включала прямий лізис клітин Agrobacterium 

vitis в чубуках шляхом інфільтрації спеціального буфера з подальшим 

нагріванням і охолодженням. Потім з ексудатів винограду очищали ДНК з 

допомогою іонообмінної хроматографії (колонки зі смолою тип 20). 

Запропонована також методика, що заснована на поєднанні методу 

іммунозахоплення і ПЛР (Kauffman et al., 1996). Набір праймерів був 

виготовлений до гену pehA, який кодував полігалактороназу у 

пухлиноутворююих і непухлиноутворюючих штамів Agrobacterium vitis.  Ця 

методика виявилась ефективною для виявлення Agrobacterium vitis в 
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пухлинах і єкстрактах системно зараженних рослин без симптомів 

захворювання. 

Подальші дослідження були пов’язані з видовою і штамспецифічною 

ідентифікацією патогенних бактерій. Для цього було розроблено тест-

системи до різних типів Ті-плазмід (Cubero et al., 1999; Suzaki et al., 2004; Gao 

and Lynn, 2005; Kumagai and Fabritius, 2008; Bini et al., 2008; Lim et  al. , 2009; 

Bini and Geider, 2008; Chopra et al., 2013; Kim and Farrand, 2020).  

Було сконструйовано ДНК-маркери для визначення типу Ті-плазмід: 

октопінові, нопалінові, вітопінові, а також розроблено тест-системи для 

детекції генів, відповідаючих за синтез відповідних опінів (OCTF/OCTR, 

NOPF/NOPR, VisF/ VisR). Також було синтезовані праймеры (TF/TR, NF/NR, 

SF/SR) до послідовностей гену 6b, який є поліморфним в ізолятах із різним 

типом Ti-плазміди (Bini et al., 2008). В результаті спільної роботи італійських 

і німецьких вчених були розроблені ДНК-маркери, що дозволяють розділяти 

штами A. vitis на дві підгрупи за типом плазмід (октопін/нопалінові 

вітопінові), ґрунтуючись на нуклеотидній послідовності гена virD2 ((Bin i et  

al., 2008). 

 Для ідентифікації латентної стадії бактеріального раку було 

розроблено тест-системи до вірулентих генів A. tumefaciens – virD2, virC і A. 

vitis – pehA, virD2, virF. Для визначення ураження рослин збудниками цієї 

хвороби використовувались універсальні праймери до virD2 гену A. 

tumefaciens гену (Haas, 1995).  Останнім часом для ідентифікації збудника 

бактеріального раку було розроблено мультиплексну ПЛР з трьома парами 

праймерів до pehA, virD2 и virF генам патогена (Kawaguchi et al., 2005; Bin i, 

2008), яку використовували для масового аналізу рослинних зразків, за 

допомогою якої авторам вдалось 4-ри вида агробактерий (A. tumefaciens, A. 

rhizogenes, A. vitis и A. rubi) в одній пробі. Авторами також було розроблено  

методика виявлення патогену на основі Real-Time ПЦР  (Pfaffl et al., 2002; 

Bustin et al., 2009; Johnson, 2013). 
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1.5. Заходи захисту виноградних рослин від збудника 

бактеріального раку 

1.5.1. Використання термотерапії виноградної лози і саджанців 

 

За останні роки  широко почали вивчати вплив термообробки 

виноградноі лози і самих саджанців безпосередньо перед посадкою на 

збудник бактеріального раку. Дослідження в США і Італії показали, що 

термообробка гарячею водою лози при температурі +50°С протягом 30-60 

хвилин значно знижувала  кількість клітин Agrobacterium vitis в чубуках 

винограду, але не знищувала бактерії повністю (Burr et al., 1996). Авторами 

було доведено, що оброблення горячою водою чубуків винограду при 

температурі +50°С не викликають у них значної загибелі вічків  (Wample et  

al., 1991; Wample, 1993). Однак, Маленін показав, що навіть при температурі 

+54°С ряд штамів Agrobacterium vitis залишаються у лозі, а температура 

+55°С викликає 100 % загибель вічків (Маленин, 1989). Експерименти, 

проведені авторами (Burr et al., 1996) підтвердили, що температура +50°С є 

небезпечною для повністью дозрілої  лози, однак більш висока температура 

викликає загибель вічків і, отже, не рекомендується для термотерапії. На 

певне, різні дані чутливості чубуків до високої температури, отримані 

авторами, пов’язані з різними умовами вирощуванняя кущів, а також різним 

ступенем визрівання лози. 

Незважаючи на те, що водна термотерапія не дозволяє повністю 

знищити  Agrobacterium vitis в лозі, було встановлено, що після термотерапії 

в рослинах винограду кількість пухлин знижувалась і кущі значно краще 

росли (Bazzi et al., 1991).  

В роботах інших дослідників (Caudwell et al., 1997) показано, що 

термообробка, окрім  збудника бактеріального раку винограду, може бути 

використана для захисту виноградних рослин від збудників фітоплазмових, 

вірусних хвороб, хвороби Пірса і низки інших патогенів, що мешкають в 
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ґрунті (Goussard, 1977; Caudwell et al., 1990; Spittstoesser and Yoshimura,  

1996; Reinerf and Maixner, 1998; Bertaccini et al., 2001; Boudon-Padieu and 

Grenan, 2002). Встановлено і підібрано оптимальні умови проведення  

термотерапії  +50 ºС протягом 30 хвилин (Boudon-Padieu and Grenan, 2002), в 

той час, як автори (Caudwell et al., 1990) рекомендували термообробку при  

+50 ºС - 45 хвилин. Результати проведених авторами досліджень показали, 

що стійкість чубуків до термообробки різна (Bertaccini et al., 2001). При 

цьому варто враховувати наступні  фактори: сорт, період заготівлі лози і з 

якої частини лози було використано чубуки. Було проведено дослідження 

впливу термотерапії до різних сортів винограду (Goussard, 1977). 

Встановлено, що із трьох вивчених сортів найбільш сприйнятливим до 

термообробки виявився сорт Піно чорний, сорти Шардоне і Каберне 

Совіньйон виявились відносноно стійкими до цього процесу (Goussard, 1977). 

Проведені дослідження також показали, що термообробка призводить 

до покращення утворення калюсної тканини, але пригнічує початок 

коренеутворення, особливо рослин сорту Піно чорний (Novello et al., 2017). 

Хімічних засобів контролю хвороби на теперішній час поки не існує, 

тому термотерапія є вдалим заходом оздровлення цінних сортів і клонів 

Одним із методів оздоровлення хворих кущів є розмноження винограду 

верхівками пагонів. 

Як було показано раніше, природна популяція Agrobacterium vitis не 

виявляється в молодих зелених пагонах. Це призвело до розробки методу з 

видалення патогена з кущів винограду шляхом розмноження верхівок 

пагонів, що показало позитивні результати (Burr et al., 1999). 

 

 

 

 



66 

 

1.5.2. Оздоровленого садивного матеріалу методом культури 

апікальних меристем 

 

Для виноградарської галузі надзвичайно актуальним є отримання 

здорового садивного матеріалу, вільного від вірусної, бактеріальної і 

фітоплазмової інфекції. В цьому напрямку визначальну роль відіграє метод 

культури апікальної меристеми in vitro (Raychaudhuri, 1967). 

Спочатку цей метод використовували для оздоровлення рослин, 

уражених вірусами, потім такі методи стали використовувати, як захід 

оздоровлення і від бактеріального раку (Бутенко, 1964; Дорошенко, 1999). 

Суть методу культури апікальних меристем базується на тому, що 

концентрація вірусу в інфікованих клітинах зменшується в напрямку від 

кореня до верхівки пагона, і тому апікальні меристеми можуть бути вільними 

від нього. Перші роботи по оздоровленню рослин від вірусної інфекції за 

допомогою культури апікальної меристеми  провели Ж. Морель и К. Мартэн 

(Morel and Martin, 1952), в якості імпланту використовували уражені 

рослини. Було встановлено, що для підвищення ефективності отримання 

вільного від інфекції матеріалу, уражені рослини перед мікроклонуванням 

піддавали термотерапії в кліматичній камері при температурі +37° С і 

відносній вологості 90 %, освітленості 5 тис. люкс і фотоперіоді 16 ч. (Yepes 

and Aldwinckle, 1994). Потім протоягом першої неділі оздоровлені рослини 

поступово адаптували до зовнішніх умов, щодня підвищуючи температуру на 

два градуси з 25 до 37° С. Тривалість термотерапії була різною залежно від 

виду рослин та вірусів.   

Застосування термотерапії у поєднанні з культурою меристем дало 

змогу отримати понад 70 % вільних від вірусів рослин-регенерантів хмелю, 

90 % рослин суниці, 25 % рослин чорної та червоної смородини, 50 % 

малини, понад 80 % рослин картоплі (Yepes and Aldwinckle, 1994). Показано 

ефективність термотерапії для лікування хвороб, спричинених фітоплазмами 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065352708608490#!
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(Boudon-Padieu and Grenan, 2002). Було встановлено, що культура меристем 

дозволяє оздоровити рослини не лише від вірусів, а й від бактеріальної, 

грибної інфекції, віроїдів та фітоплазм (Бутенко, 1964; Дорошенко, 1999). 

Оздоровлені рослини від вірусної, бактеріальної і фітоплазмової 

інфекції методом культури апікальної меристеми використовуються для 

створення оздоровлених маточників (Бугаенко Л.А. та ін.,  2002).  Рослини з 

цих маточників використовуються для отримання сертифікованого садивного 

матеріалу. У цих маточниках здійснюється комплекс профілактичних і 

захисних заходів проти повторної інфекції: фітосанітарне обстеження на 

наявність грибних, бакеріальних, фітоплазмових та інших хвороб і 

шкідників, знищення бур’янів-резерваторів вірусів.  

 

1.5.3. Використання бактерій-антагоністів для захисту рослин від 

вторинного зараження ґрунтовою  інфекцією 

 

У зв’язку зі зростаючою потребою виробництва здорового садивного 

матеріалу виникає необхідність пошуку захистних засобів винограду від  

бактеріального раку. 

Слід відмітити, що з бактеріальними хворобами рослин загалом дуже 

важко боротися  через відсутність  ефективних хімічних препаратів. Можна 

використовувати антибіотики, але вони дороговартісні і, окрім того, 

речовини, які використовуються для лікування людей, неможна 

застосовувати в сільському господарстві. Альтернативою в даному випадку є 

мідь, яка потенційно є фітотоксичною. 

 Проте, для штамів A.tumefaciens, що продукують нопалін, існує дуже 

ефективна система біологічного захисту. Вона була відкрита і розроблена 

Алланом Керром в Австралії,  використовуєтся в цій країні з 1972 року (Kerr, 

1972). Це перший комерційний спосіб біологічного захисту рослин від 



68 

 

хвороб. На даний час вона використовується у всьому світі і продається 

різними компаніями під різними назвами, наприклад, Галлтрол. 

  Керр відкрив цей спосіб  у результаті виділення непатогенного штаму 

Agrobacterium radiobacter із хворих насадженнь і протестував його здатність 

конкурувати з патогенними штамами при змішаній інокуляції (Kerr et al., 

1994; Данкевич та ін., 2002). Декілька непатогенних штамів допомогли 

знизити інфекцію, але особливо один штам A. radiobacter K 84 повністю 

попереджував захворювання в тому випадку, коли його додавали в ділянки 

поранення в співвідношенні 1:1 з клітинами  A. tumefaciens. Це єдиний штам, 

що продається у всьому світі в якості біологічних препаратів проти збудника 

бактеріального раку. Його продають на агарі в чашках Петрі або на  

торф’яному субстраті і застосовують шляхом суспендування бактеріальних 

клітин у воді, потім занурюють в них насіння, чубуки або сіянці перед 

посадкою.  Він діє тільки як профілактична обробка, а не для лікування 

захворювання, тобто його застосовують у тому випадку, якщо популяція 

дуже велика, щоб захистити будь-яке місце поранення від патогена. Висока 

ефективність біологічного захисту від бактеріального раку за допомогою 

штаму A.radiobacter К 84 в порівнянні з іншими  штамами, пов’язано з 

виробництвом інгібіторів, що й було показано в лабораторних умовах. Було 

встановлено, що при використанні цього препарату  пригнічувались тільки 

штами A.tumefaciens, що містили нопаліновий тип Ті плазміди і не мали 

ефекту на патогенні штами, що містили плазміду октопінового типу. Це 

відкриття протистоїть  ролі “традиційних” антибіотиків широкого спектру дії  

тому, що механізм його актимікробної дії такий, як і механізм у 

бактеріоцину, який представляє собою компонент, що продукується 

декількома бактеріями (в тому числі Escherichia. coli) і який впливає 

специфічно на штами того ж виду або споріднених видів. Проте виявилось, 

що, на відміну від більшості бактеріоцинів, які мають білкову природу, 

бактеріоцин, що продукує штам К 84, має унікальну структуру. Він був 
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названий агроцин 84. Вибіркова токсичність агроцина 84 по відношенню до 

штамів, що продукують нопалін можна пояснити тим, що ці штами також є 

причиною того, що рослина продукує агроцинопін і Tі плазміда кодує 

утворення специфічної речовини - агроцинпермеази для засвоєння цих 

поживних речовин та за допомогою чого, будучи аналогом нуклеотиду, 

блокує синтез ДНК у патогена (Kerr et al., 1994). Штам A. radiobacter К 84 – 

ефективний засіб біологічного захисту від бактеріального раку. Він містить  

плазміду pAgK84, яка кодує утворення агроцина, також містить  іншу 

плазміду pNOC, що кодує продукування нопаліну і його катаболізм (Jones et  

al., 1988). Таким чином, у природних умовах штам К 84 може проростати  в  

пухлину рослини, живлячись клітинами патогену, знищуючи його шляхом 

утворення агроцина 84 (Shim et al., 1987). У зв’язку з великою потребою 

біологічного захисту, штам К84 ефективно використовують для 

промислового виробництва препаратів біологічного захисту від  

бактеріального раку, обробляючи корені рослин ділянки пошкоджень 

здорових рослин і тим самим захищаючи рослину від потенційного 

вторинного зараження грунтовою інфекцією (Murphy et al. ,  1981; Chopra et  

al., 2013) .  

Встановлено, що ціла низка бактерій забезпечує в різному ступені 

захист винограда від бактеріального раку (табл. 1.2). Штам j73 продукує 

агроцин, що є дуже ефективним  проти багатьох штаммів Agrobacterium spp. , 

включаючи Agrobacterium vitis (Webster et al., 1986). Встановлено, що 

декілька ендофітнх бактерій винограда можуть знижувати популяцію 

Agrobacterium і забезпечують значний біологічний захист від бактеріального 

раку (Bell et al., 1995). В Китаї, непухлиноутворюючі штами MI15 (Xie et  al. ,  

1993) і HLB-2 (Pu and Goodman, 1993)  та непухлиноутворюючий штам E26 

Agrobacterium vitis (Xiaoying and Wangnian, 1986) виявились ефективними 

для пригнічення розвитку бактеріального раку на винограді.  
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Таблиця 1.2 

Штами агробактерій, які використовуються для захисту винограду 

від  ґрунтової інфекції (Sule et al., 1995) 

Бактерії Штами Походження 
Agrobacterium vitis 

(непухлиноутворюючі) 
F2/5 Виноград,Південна 

Африка 

Agrobacterium vitis 
(непухлиноутворюючі) 

Е26 Виноград, Китай 

Agrobacterium tumefaciens, біовар 2 J73 Слива, Південна Африка 

Agrobacterium radiobacter біовар 1 HLB2 Хміль, Китай 

Agrobacterium radiobacter біовар 1 MI15 Виноград, Китай 
Agrobacterium spp. 

(непухлиноутворюючі) 
К84 Грунт, Румунія 

Agrobacterium tumefaciens, 
(непухлиноутворюючі) 

СG523 Грунт, Росія 

Ендофітні, включючи Pseudomonas 
corrugate 

CG1077 Виноград, Канада 

 

Pu і Goodman встановили, що утворення пухлин пригнічується більш 

ефективно, якщо штамом HLB-2 обробляють рослину або перед 

пухлиноутворюючим штамом, або разом з ним (Pu  and Goodman, 1993). При 

цьому концентрація  клітин штама HLB-2 повинна бути вищою, ніж 

патогенного штаму (Pu  and Goodman, 1993). Автори показали, що в польових 

умовах поєднання обробок штамом HLB-2 з фумігантом Ворлекс 

(метилізотиоціанат) показувало синергічний ефект у захисті від збудника 

бактеріального раку. Пухлини спостерігали тільки на 9 % з оброблених кущів 

у порівнянні з контролем. Було встановлено, що непухлиноутворючий 

штамм F2/5 A. vitis in vitro пригнічував ріст багатьох штамів Agrobacterium 

vitis, і при цьому пухлини на винограді не утворювались (Staphorst  et al., 

1985). Також інші автори дослідили, що захист від бактеріального раку був  

більш ефективний, якщо рани на кущах були оброблені штамом F2/5 або 

перед патогенним штамом, або одночасно обома штамами (Burr and Reid, 

1993). Лише один пухлиноутворюючий штам (CG78) був чутливим in vitro до 
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агроцину, який продукував штам F2/5, але він не попереджував утворення 

пухлин на рослинах (Yajie et al., 1990).  

В Італії були проведені одночасно польові і лабораторні  дослідження 

біологічної активності штамів бактерій-антагоністів HLB-2, F2/5, CG1077 

(агроцин-мутант) і СG523 (неопухлиноутворюючий і непродукуючий 

агроцин штам Agrobacterium vitis iз Vitis riparia)  (Burr et al., 1997). У чубуки 

сорту Мальвазія Істриана і підщепу 420А вводили водні суспензії 

вищевказаних штамів в концентрації 108 – 109 КУО/мл (Kawaguchi, 2012). 

Через 24 години в чубуки вводили шляхом інфільтрації пухлиноутворюючий 

штам CG49 у тій же концентрації. Через 8 місяців на рослинах з’явилось 

всього декілька бачних пухлин, що свідчило про ефективність пригнічення 

патогенних бактерій цими штамами бактерій-антагоністів.  

На теперішній час, є ціла низка непатогенних штамів агробактерій,  які 

успішно використовуються для попередження вторинного зараження рослин 

винограду грунтовою інфекцією. 

 

1.5.4. Хімічні засоби захисту виноградних рослин від збудника 

бактеріального раку 

 

Профілактичні засоби захисту винограду від  бактеріального раку  були 

запропоновані у Франції (Boubals, 1987). Автор рекомендує застосовувати на 

виноградниках К2О замість азотних добрив, що сприяє  підвищенню 

стійкості винограду до холоду. Boubales D. (Boubals, 1987) пропонує: 

уникати пошкодження кущів винограда, видаляти і знищувати всі зараженні 

рослини; в тих випадках, коли існує небезпека морозного ушкодження, 

садити саджанці на глибину 0,25 - 0,5 метрів пізно восени; не допускати 

утворення адвентивних коренів. У піріод вегетації  проти мілдью 

застосовувати мідні фунгіциди, які можуть знизити популяцію 

Agrobacterium. Для нових насаджень доцільно: уникати вологих, теплих 
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ґрунтів в зоні заморозків і єкспозиція їх повинна бути  на Північ; 

висаджувати сорти, стійкі до холоду і збуднику бактеріального раку. 

У Франції були також було отримано позитивні результати при обробці 

штамбів і рукавів препаратом ДНОК (4,6-динітро-о-крезол) або 5 % 

сульфатом міди взимку (Faivre-Amiot, 1984). В розсадниках Швейцарії рівень 

ураження бактеріальним раком був значно знижений за попередньої обробки 

хінозолом  (8-оксихілоліном) (Cazelles et al., 1991). 

Останнім часом привертає увагу рослинний препарат «Юглон» (Juglans 

regia L.).  Юглон вивчається через свої антимікробні властивості (Залыгина и 

др., 2017). Його отримують шляхом окислення нетоксичного гідроюглона, 

1,5-дигідроксинафталіна, після ферментативного гідролізу. Його можна 

також отримати окисленням 5,8-дигідрокси-1-тетралона оксидом срібла 

(Ag2O), двоокисом марганцю (MnO2) або 2,3-дихлор-5,6-диціану-1,4-

бензохинона (DDQ). Юглон активно діє на рослинний організм, пригнічуючи 

деякі ферменти, необхідні для метаболічної функції рослинних клітин. При 

дослідженнях на гризунах було показано зниження ймовірності пухлин 

кишечника у щурів, які зазнали впливу канцерогенів. Одним з потенційних 

шляхів, через які юглон досягає своїх протиракових властивостей, є 

утворення семіхінонового радикала; радикал семіхінонов викликає утворення 

супероксидних аніонних радикалів, які можуть призводити до апоптозу при 

наявності в великих концентраціях.  

Юглон (C10H6O3-5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-hydroxy-p-

naphthoquinone) високоселективний клітинопроникаючий, необоротний 

інгібітор PPlases (пептидил-пролив цис/транс-ізомерази родини парвуліна). 

Повідомляється, що інші відомі інгібітори PPlase, такі як циклоспорин A, 

FK506 і рапаміцин, що не пригнічують групу PPlases парвуліна. Показано, 

що інактивація відбувається шляхом додавання тіольний груп до глюонів, а 

не будь-якого окислювально-відновного процесу. Юглон має 

бактеріостатичну та фунгистатистичну дію. Повідомляється, що він 



73 

 

цитотоксичний по відношенню до еукаріотичних клітин і блокує 

транскрипцію РНК-полімераза II. Юглон іноді використовується в якості 

гербіциду. 

 

1.5.4.1. Біологічна активність краун-ефірів 

 

Одне з найбільш значних досягнень сучасної хімії є відкриття 

надзвичайно цікавих та багато в чому унікальних комплексоутворювальних 

та сольватуючих властивостей макроциклічних поліефірів (краун-ефірів). 

Такі властивості цих сполук, як здатність утворювати стійкі ліпофільні 

комплекси з солями металів і деякими органічними сполуками, здійснювати 

перенесення іонних реагентів з водної фази в органічну, солюбілізувати 

важкорозчинні солі в малополярних органічних розчинниках і змінювати стан 

іонних пар у розчині, відкриває широкі перспективи для практичного 

використання їх у різних галузях біології, медицини та сільського 

господарства. Перші макроциклічні поліефіри були синтезовані у 1937 році 

(Pedersen, 1967). Потім були отримані нові поліефіри і їх перелік значно 

розширився (Pedersen, 1988).  

Для позначення нових класів хімічних сполук, зазвичай, застосовують 

такі назви, які відображають якусь істотну їх властивість. Для 

макроциклічних поліефірів Педерсен запропонував назву краун-ефіри (crown 

ethers) (Pedersen, 1967). така назва пов'язана з подобою до корони 

молекулярних структур цих сполук і прагненням автора підкреслити 

здатність макроциклічних поліефірів "коронувати" катіони, подібної до 

реальної корони. Найбільш строго термін "краун-ефір" застосовується для 

позначення моноциклічних поліефірів з кількістю атомів кисню не менше 

трьох, які пов'язані між собою етановими містками. Заміна одного або 

декількох атомів кисню на атоми азоту або сірки призводить відповідно до 

азакраун-ефірів або тіакраун-ефірів. Їх іноді називають краун-сполуками для 
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позначення циклічних поліефірів, що містять атоми фосфору, кремнію та 

інших елементів. До краун-сполук відносять також макроциклічні поліефіри з 

карбонільними, амідними, складноефірними або іншими функціональними 

донорними групами. Краун-ефіри, що містять конденсовані з поліефірним 

циклом бензольні кільця, називають бензокраун-ефірами, гідролізовані 

сполуки - циклогексанокраун-ефірами (Богатский та ін., 1985).  

Унікальні властивості краун-ефірів викликають значний науковий і 

практичний інтерес. У літературі періодично з’являються повідомлення про 

синтез нових, іноді дуже оригінальних краун-ефірів і постійно розширюється 

область їх практичного використання (Андронати, 1990). Слід відмітити, що 

для краун-сполук вже в достатній мірі вивчені психотропна, імунотропна,  

противірусна, протипухлинна, рістстимулююча (Богатский та ін., 1984; 

Богатский та ін., 1985), кардіотропна (Овчинников, 1974), фунгіцидна 

(Ташмухамедов, 1974; Йосимото Масахиро, 1985; Darwish and Fadda, 1986), 

пестицидна (Черепенко та ін., 1985; Кудря та ін., 1988) активності. 

 У зв’язку з цим можна запропонувати  протипухлинну активність у 

краун-ефірів в якості засобу, що перешкоджає  злоякісному переродженню 

тканин (Davidson and Berman, 1985; Chandler et al., 2011). У даній роботі 

механізм протипухлинної активності вказаних речовин пов’язується зі 

стабілізацією мембран пухлинних клітин. Напевно, зазначені каталітичні 

властивості відіграють певну роль в механізмі дії краун-ефірів в якості 

протипухлинних агентів (Panet-Rivka and Altan, 1979). Окрім того було 

встановлено наявність у деяких представників цього класу антимікробної 

властивості. Так, мінімальні  інгібуючи  концентрації краун-ефірів: 15-

краун-5, 18-краун-6, бензо-18-краун-6, 4-метилбензо-18-краун-6, 

дициклогексил-18-краун-6  для тест-культуры (Escherichia coli), складали: 50; 

5; 7,5; 5; 5 мМ/л відповідно, що можна порівняти з відомими  

антимікробними препаратами (Андронати, 1990). Отримані дані 

представляють  інтерес для вивчения особливостей механізму взаємодії 
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краун-сполук з бактеріальними мембранами. Як видно з наведенних вище 

даних, антимікробна активність циклополіефірів знижується в ряді 

дициклогексил-18-краун-6>18-краун-6>4-метилбензо-18-краун-6>бензо-18 -

краун-6>15-краун-5. Автор зазначеної роботы робить висновок про те, що 

причиною антимікробної дії вивчених краун-ефірів є порушення іонного 

гомеостазу бактеріальних клітин за рахунок транспорту 

внутрішньоклітинного калію з клітини по  градієнту концентрації. Перевірка 

такого припущення проведена на прикладі вивчення бактеріостатичної дії 18-

краун-6 в живильних середовищах, що містили різні  концентрації іонів 

натрія і калія (Андронати, 1990).  Досліджуваний краун-ефір в дозі 10 мМ/л 

викликав наступні порушення росту бактеріальної культури Escherichia coli: 

зменшення нахилу логарифмічної ділянки кривоі залежності росту числа 

клітин від часу, збільшення лаг-періода на цій кривій і зниження густини 

культури  в стаціонарній фазі. Вирощування клітин  Escherichia coli в 

живильному середовищі, що містить 0,2 М/л NaCl або 0,2 М/л KCl відповідно 

знижує або повністю усуває їх чутливість до краун-ефіру. Першим, 

практично значущим результатом, в дослідженні антимікробної дії краун-

ефірів можна вважати роботу (Davidson and Berman, 1985). Авторами 

показана порівняно високу антимікробну активність деяких аліфатичних 

похідних 15-краун-5 і 18-краун-6. В серії робіт (Panet-Rivka and Altan, 1979; 

Kimura et al., 1983; Izatt et al., 1985) були проведені систематичні дослідження 

антимікробних властивостей в гомологічних рядах краун-ефірів. Авторами 

цих робіт виявлена і детально  вивчена висока, антимікробна активність 

багатьох краун-сполук, що знаходиться на рівні кращих антибіотиків.  

В роботі, для визначення цієї активності використовувались типові 

представники різних таксономічних груп мікроорганізмів. Результати 

скринінгу наведені в таблиці 1.3.  
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Таблиця 1.3 

Результати антимікробної активності краун-еферів (Izatt et al., 1985) 

Сполуки Мінімальні  інгібуючі концентрації (МПК мкг/мл) 

Micrococcus 
lysodeikticus 

Staphyloc
occus 
aureus 

Streptoc
occus 

faecalis 

Bacillus   
subtilis 

Escheri
chia coli 

1 2 3 4 5 6 

I      

OO

O O

 

>250 >250 >250 >250 >250 

II    

O

OO

OO

 

>250 >250 >250 >250 >250 

III    
O

O

O

O

O

O

 

>250 >250 >250 >250 >250 

O

O

O

O

O

OR

R
2

1

 
IV,   R=H 

>300 >300 >300 >300 >300 

O

O

O

O

O

OR

R
2

1

 
V, R=H, цис-син-

цис-ізомер 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

O

O

O

O

O

OR

R
2

1

 
VI, R=H 

цис-транс-ізомер 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

 
 

>300 

  
O

O

O

O

O

OR

R
2

1

 
VII, R = трет-С4H9 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

3 

 
 

>250 

XI

O

O

O

O
O

 

 

>300 

 

>300 

 

>300 

 

>300 

 

>300 

OO

OO

OO

OO

 
VIII,   R= H 

 
>300 

 

 
>300 

 
>300 

 
>300 

 
>300 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 4 5 6 

OO

OO

OO

OO

tBu tBu

 
IX, R = трет-С4H9               

 
61 

 
75 

 
34 

 
70 

 
>300 

X  

OO

O O

 

 
>300 

 
>300 

 
>300 

 
>300 

 
>300 

XII
O

O

O

O

O

OR

R'

 

>250 >250 >250 >250 >250 

XIII,
O

O

O

O

O

OR

R'

R = трет-С4H9               

 
6 

 
4 

 
0,3 

 
5 

 
>500 

XIV,
O

O

O

O

O

OR

R'

 
R=n-C12H25 

 
>250 

 
>250 

 
>250 

 
>250 

 
>250 

XV,
O

O

O

O

O

OR

R'

 
R=C6H5CH2 

 
150 

 
70 

 
4 

 
25 

 
>500 

XVI
O

O

O

O

O

OR

R'

 
R=COCH3 

 
54 

 
94 

 
72 

 
72 

 
>500 

 

Як видно з таблиці 1.3, антимікробний ефект досліджуваних сполук 

істотно залежить від їх структури, причому така залежність носить 

функціональний характер і піддається класифікації. Показано, що деякі 

краун-ефіри (VII, IX, XIII, XV, XVI) пригнічують ріст грампозитивних тест -

культур. Краун-ефіри, що мають мінімальну інгібуючу активність 

відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями (ліпофільність, 

поверхнева активність, комплексоутворення з лужними і лужноземельными 

металами). Аналізуючи ці властивості можна передбачити виникнення 
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антимікробної активності  і використати для синтезу нових антимікробних 

агентів. 

Виходячи із цього, можна припустити, що введення краун-ефірів у 

зовнішньоклітинне середовище повинно несприятливо відбиватися на 

функціональному стані клітин, тобто бути токсичним. Якщо об’єктом 

токсичного впливу хімічної сполуки є клітини мікроорганізмів або 

найпростійших, можна говорити про його антимікробний ефект (Богатский 

та ін., 1985). Авторами передбачається, що іншими необхідними критеріями 

для оцінки мембранної активності є ліпофильність краун-ефірів і їх 

комплексів з переносимим іоном, їх рухомість в мембрані, термодинамічні і 

кінетичні параметри комплексоутворення (Ташмухамедов та ін., 1987). 

Краун-ефіри можуть бути розглянуті,  як ефективні індуктори провідності 

через біологічні мембрани іонів лужних і лужноземельних металів (Tosteson, 

1999).  

Таким чином, макроциклічні сполуки є об'єктами, цікавими не тільки в 

науковому аспекті, а й з точки зору можливості їх практичного застосування. 

Однак вони оцінені недостатньо повно, оскільки ці сполуки вивчалися 

головним чином фахівцями в галузі координаційної та органічної хімії.  Тому 

є доцільним вивчення антимікробних і протипухлинних властивостей цих 

сполук і дати можливість застосувати їх в якості препаратів проти збудників 

хвороб рослин  в сільському господарстві.  

 

1.5.4.1.1. Механізм антимікробної дії краун-ефірів 

 

Засновником хіміотерапії інфекційних хворб вважають Пауля Ерліха. 

Протягом 10 років, починаючи с 1902 року, Ерліх сформулював майже всі 

концепції, які потім лягли в основу наступниих досліджень синтетичних 

антимікробних агентів (Франклин, 1984). У 1904 році Ерліх відкрив сполуку, 

ефективну при трипаносомозі коней. Відкриття цієї сполуки, що мала назву  
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трипановий червоний, стало важливим етапом в історії боротьби против 

мікробних інфекцій, оскільки вона була першою, штучно синтезованою 

сполукою, яка мала лікувальний ефект. Сам термін «хіміотерапія» також був 

запропонований П. Ерліхом (Франклин, 1984). Для характеристики якості 

лікувального препарата Ерліх ввів хіміотерапевтичний індекс, який 

представляє собою відношення максимальної витривалої дози до мінімальної 

витривалої дози (показник хімиотерапевтичного індексу повинен бути  не 

менше 3).  

Один із аспектів, запропонований П. Ерліхом (Франклин, 1984), полягає 

у використанні «скринінгу», тобто випробування великої кількості різних 

сполук з допомогою відносно простого тесту, що дозволяє пов’язати 

біологічну активність з тим чи іншим типом хімічної структури. При цьому 

збільшення антимікробної активності у представників речовин хімічного 

класу слугує керівництвом для подальшого спрямованого синтезу, що з 

рештою, крок за кроком призводить до отримання оптимальної сполуки. Ці 

методи на теперішній час є загальноприйнятими.  

Активність антимікробних препаратів – це здатність пригнічувати ріст  

мікроорганізмів (бактерій, грибів, найпростіших). Під ростом популяції 

розуміють збільшення числа мікроорганізмів у часі, тобто збільшення 

щільності мікробної популяції. Таким чином, активність антимікробних 

препаратів визначають, як його здатність пригнічувати ріст мікробної 

популяції. Основнм методом визначення активності антибіотика є визначення 

мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК), необхідних для повного 

пригнічення росту бактерій. Для визначення МІК існують різеі методи: метод 

дисків і метод стандартних лунок, основані на дифузії досліджуваного 

антимікробного препарату в агар (методи є відносними і не дозволяють 

визначити кількісне значення МІК; метод визначення МІК на щільному 

середовищі (має ряд обмежень, пов’язаних із сорбцією деяких антимікробних 

агентів полісахаридами агарових або желатинових середовищ); метод 
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визначення МІК в рідкому  живильному середовищі, який дозволяє отримати 

відтворювані значення МІК в мкг/мл і є найбільш точним (Лабинская, 1972). 

Треба відмітити, що інгібування росту росту популяції бактерій 

антимікробними препаратами може бути результатом пригнічення поділу 

кожної індивідуальної клітини мікроорганізмів до або результатом загибелі 

всіх клітин. У першому випадку, при усуненні дії антимікробного препарату, 

культура бактерій повинна знову почати рости (бактеріостатична дія), в 

другому випадку росту не буде (бактерицидна). Залежно від використаних 

концентрацій один і той же антимікробний препарат може мати як 

бактеріостатичну, так і бактерицидну дію. Відомі різні класифікації 

антимікробних препаратів, однак, жодна з них не є загальноприйнятою.  

Порівняльну ефективність впливу антисептиків і антибіотиків на 

мікроорганізми була запропонована авторами (Wallhausser and Fischer, 1970) 

(табл. 1.4).  

Таблица 1.4 

Характеристика деяких синтетичних антимікробних агентів 
(Wallhausser and Fischer, 1970) 

Група 
речовин 

Речовина Вид мікроорганізмів Антимікробна 
активність 
(мкг/мл) 

Похідні 
фенолу 

Гексохлорофен, 
пентахлор-

фенол 

Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli 

0,05-0,12 

Похідні 
нітрофурану 

Фурагін Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli 

0,09-0,11 

Галогени Йод Грам негативні,  
грам позитивні 

0,001-0,15 

Анілінові 
барвники 

Метиленовий 
синій, сульфат 
8-оксихіноліну 

Грам негативні,  
грам позитивні 

0,06-0,18 

Солі металів Мідний 
купорос 

Бактерії вегетативних 
форм 

0,3-1,5 

 

Згідно наведеної  класифікації, до високоефективних відносять 
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антимікробні препарати, що діють на мікроорганізми в концентрації розчину 

до 100 мкг/мл, препаратами з високою  ефективністю вважаються ті, які 

мають концентрацію 100 - 1000 мкг/мл і малоефективними - препарати, що 

діють в концентрації більше ніж 1000 мкг/л (табл.1.5).  

При вивченні будь-якого ефективного антимікробного агента 

недостатньо лише пояснити його дію на метаболізм мікроорганізмів. 

Оскільки дана сполука за визначенням повинна  чинити вибірковий вплив,  

потрібно виявити причину такої вибірковості. 

Таблиця 1.5 

Мінімальні інгібуючі концентрації деяких антибіотиків щодо 

деяких патогенних мікроорганізмів (Ланчини, 1985) 

Сполука Staphylococ
cus aureus, 
мкг/мл 

Streptococc
us faecalis, 
мкг/мл 

Escheric
hia coli, 
мкг/мл 

Pseudomonas 
aeruginosa,  
мкг/мл 

Candida 
albicans, 
мкг/мл 

Ампіцилін 0,04 1-5 2 1000 1000 

Еритроміцин 0,01-2 0,2-3 2-10 1000 1000 

Тетрациклін 0,05-1 0,1 0,5-5 4-200 1000 

Хлорамфенікол 1-3 2-5 2-12 16 1000 

Стрептоміцин 0,2-1 2-5 1 20-500 1000 

Амфатеріцін 1000 1000 1000     1000 0,1-3 

Примітка. н - несприйнятливі 

 

 Механізм дії антимікробних агентів вивчалась з метою  встановлення 

зв’язка між біологічними ефектами, які вони викликають в чутливих клітинах 

і взаємодією інгібитора з біохімічною мішенню в цих клітинах. В кінцевому 

рахунку, це потребує пояснення вказаної взаємодії на молекулярному рівні. 

Тому повинно не тільки детально вивчати хімічну структуру і властивості 

молекули інгібітора, але і мати детальне уявлення про біохімичні мішені в 

клітинах (Франклин, 1984). Тільки для деяких дуже простих сполук можна 

пояснити значення хімічної структури з точки зору біологічної активності, 
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яку має ця сполука (Франклин, 1984).  

Можливість цілеспрямованого і корисного  використання на практиці 

деяких краун-сполук дозволяє виділити їх в групу вибіркових біоцидів 

(Тимаков та ін., 1983). У лабораторних умовах досліджені фунгіцидні, 

інсектицидні і нематоцидні властивості деяких похідних дибензо-18-краун-6 

(Харизова та ін. 1991; Йосимото Масахиро та ін., 1985; Darvish and 

Mahnaz,1998; Черепенко та ін. 1985; Darwish and Fadda,1986; Иванов та ін.,  

1988; Хираока, 1986). Так, дибензо-18-краун-6 (I) має виражений 

фунгіцидний вплив  на міцелій грибів, наближуючись до активності эталона 

– фігона (Черепенко та ін. 1985). Авторами встановлено (Черепенко та ін. 

1985), що деякі заміщені краун-ефіри характеризуються селективністю дії по 

відношенню до міцелію аспергілу і гельмінтоспоріума.  

Цікаві дані було отримано при вивченні протинематодної активності 

похідних дибензо-18-краун-6 (Йосимото Масахиро, 1985). Встановлено, що 

дибензо-18-краун-6 (I) викликає загибель нематоди на 47,5 %.  

Пестицидна активність виявлена і у синтетичних комплексонів 

складної структури (Черепенко та ін. 1985; Darwish and Fadda,1986), а також у 

деяких похідних дибензо-18-краун-6 (Иванов та ін., 1988). Заміщені 

монобензокраун-ефіри також мають виражену інсектицидну активність 

(Хираока, 1986). 

Антимікробні властивості деяких іонофорів природнього походження 

добре відомі (Овчинников та ін., 1974; Богатский та ін.,  1985; Хираока, 

1986). Перші дослідження, присвячені пошуку біологічної активності у 

краун-сполук були проведені лише в 70-х роках (Pedersen,1967), що можна 

пояснити виявленою на той час незначною антимікробною активністью 

краун-ефірів, які вивчались цими авторами раніше. 

В роботах, присвячених фундаментальним проблемам іонного 

гомеостазу бактеріальних клітин, використовувався 18-краун-6 (Wug-Wai and 

Wai-Ping, 1980). Токсична дія 18-краун-6 досліджувалась на поживних 
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середовищах, що містять іоны натрію і калію в різних концентраціях. 

Досліджуваний циклополіефір, в концентрації 10 мМ/л викликав порушення 

росту бактеріальної культури Escherichia coli; зменшення нахилу ділянки 

логарифмічної кривої залежності росту від часу, виникнення лаг-періоду на 

даній кривій і зниження щільності клітин в середовищі в стаціонарній фазі.  

Припускаючи, що токсична дія 18-краун-6 пов’язана із збільшенням 

проникненості бактеріальної мембрани, для іонов К+, автори цієї роботи 

роблять висновок  про те, що поява лаг-фази росту культури в присутності 

18-краун-6 обумовлена падінням внутрішньоклітинної концентрації цих іонів. 

Ціми ж авторами  були визначені мінимальні інгібуючи концентрації (МІК) 

для культури клітин E.coli K-17 у 15-краун-5 (XXXIX), 18-краун-6 (II), 

дициклогексано-18-краун-6 (VII), бензо-18-краун-6 (XL), 4-метилбензо-18-

краун-6 (XLI) (табл. 1.6).  

На основі отриманих даних автори цієї роботи визначили ряд  

циклополіефірів з антимікробною активностю, яка має наступний вид  у 

цьому ряді: II>XLI>VII>XL>XXXIX. У тій же послідовності зменшуються 

значення ефективності транспорта іонів K+ (але не Na+) через межу розділу 

фаз хлороформ-вода. 

                                                                                            Таблиця 1.6 

Мінімальні пригнічувальні концентрації (МПК) краун-сполук для 

культури клітин Escherichia coli K-17 [75] 

Краун-сполуки      МIК, мМ/л 

         XXXIX            50.5 

          VII              5.5 
           II              3.7 

           XL              7.5 

           XLI             4.8 

 

За  даними авторів (Wung-Wai et al., 1981) причиною антимікробної дії 

досліджуваних краун-ефірів є порушення іонного гомеостазу бактеріальних 

клітин за рахунок транспорту внутрішньоклітинного калію з клітини.  
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Певний інтерес викликають роботи А.К. Ташмухамедової зі 

співробітниками в області антимікробної активності краун-сполук  

(Ташмухамедовa та ін., 1987). Авторами було досліджено  антимікробну 

активність близько 40 похідних бензо- и дибензо-краун-ефірів на ріст 

мікрорганізмів, у тому числі збудників бактеріальних і грибкових 

захворюваннь бавовнника. Антимікробну активність визначали на твердій і 

рідкій живильних середовищах. Іми було встановлено, що вивчені 

циклополіефіри пригнічують ріст грибів, але не мають інгібуючої дії проти 

деяких грампозитивних (Staphylococcus aureus), грамнегативних (Escherichia 

coli) бактерій, актиноміцетів (Streptomyces griteus), дріжджів (Saccharomyces 

cerevisiae). Найбільшу протимікробну властивість досліджувані краун-

сполуки проявляли по відношенню збудника кореневої гнилі бавовника 

(Rhizoctonia solani), а також збудника фузаріозного і вертицилльозного вілта 

(Vasinfectum, Verticillium dahliae) (Ташмухамедовa та ін., 1987). Найбільш 

активну дію з цього класу сполук було встановлено у дитретбутилдибензо-18-

краун-6, який в концентрації 8-32 мкг/мл повністью пригнічував ріст грибів. 

Біоцидна активність виявлена у ди-н-бутилдибензо-18-краун-6, ефективними 

проти збудників грибних хвороб бавовника виявились також 4-

третбутилдибензо-18-краун-6, ди-н-бутил-дибензо-24-краун-8, ди--

оксигексил- і ди--оксигептилпохідні дибензо-18-краун-6, що пригнічують 

розвиток грибів у концентрації вище 32 мкг/мл. 

Була проведена експериментальна оцінка токсичної  дії краун-ефірів, 

які проявляли найбільшу антимікробну активність (Богатский та ін., 1985; 

Хираока, 1986; Bacon and Kirch,1987) (табл. 1.7). Дослідження показали, що 

токсичність краун-ефірів зростає при збільшенні розміру макроцикла і 

зменшується при введенні в нього складнополіефірних груп. Таким чином, 

краун-сполуки, що містять тільки прості ефірні зв’язки, можна віднести до 

групи малотоксичних речовин. Крім того, було доказано, що краун-ефіри не 

аккумулюються в організмі тварин (Bacon and Kirch,1987). Порівняння 
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токсичності різних краун-ефірів, а також іх іонофорних властивостей вказує, 

що токсичність підвищується при посилені іонофорних властивостей 

(Богатский та ін., 1984) 

 Таблиця 1.7 

Токсичність деяких краун-сполук (Богатский та ін., 1984) 

Краун-сполуки Токсичність (г/кг) 

Дибензо-18-краун-6 11 

Дициклогексано-18-краун-6 0,130-300 

Дибензо-24-краун-8 0,300 

12-краун-4 3,150,06 

15-краун-5 1,020,1 

18-краун-6 0,7050,08 

 

Враховуючи високу антимікробну активність деяких краун-сполук по 

відношенню до грамнегативної бактерії E.scherichia coli, очевидна 

актуальність вивчення впливу їх на A.vitis.  

Поліфункціональні макроциклічні комплексони є перспективним 

класом фізіологічно активних сполук з широким спектром дії і виявляють 

інтерес для створення протибактеріальних препаратів, пошуку можливих 

шляхів їх використання в якості перспективних антимікробних засобів нового 

покоління. 

 

Висновки до розділу 1 

Економічна ефективність і стабільність виноградарства визначається в 

значній мірі якістю садивного матеріалу. Остання залежить від генетичного 

потенціалу, продуктивності і якості сорту, клонів винограду і відсутностю 

хвороб.  Останнім часом, у зв’язку з тим, що вітчизняних розсадників по 
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виробництву садивного матеріалу винограду залишилося дуже мало, на 

територію України завозиться багато саджанців з Центральної  Європи: 

Австрії, Сербії, Франції, Італії, в тому числі  і хворих на вірусні, бактеріальні 

і фітоплазмові хвороби. Вони наносять великої шкоди виноградарству в 

усьому світі. 

Сучасне виноградарство України повинно базуватися міжнародними 

стандартами якості. Згідно з правилами Європейської системи сертифікації 

технологія отримання якісного садивного матеріалу виноградних рослин 

передбачає обов’язкове тестування рослин винограду на вміст шкідливих 

вірусів, збудників бактеріальних і фітоплазмових хвороб за допомогою 

сучасних методів діагностики в спеціалізованих лабораторіях на всіх етапах 

розмноження, а також проводити оздоровлення цінних сортів і клонів 

винограду, заражених патогенами. 

Серед бактеріальних хвороб найбільшу загрозу для європейських та 

підщепних сортів становить бактеріальний рак, збудником якого є бактерія 

Rhizobium (Agrobacterium) tumefaciens (vitis). В умовах України бактеріози 

знищують більше 80 % врожаю винограду. Природно-кліматичні умови 

півдня України сприятливі для адаптації збудника хвороби, тому й 

імовірність  розповсюдження її дуже висока. 

Останнє десятиріччя характеризується значними змінами 

епідеміологічної ситуації, що є наслідком антропогенного впливу на 

екосистеми і живі організми, що їх населяють. При цьому рівень ураження 

виноградних рослин збудниками вірусних, бактеріальних і фітоплазмових 

хвороб, їх щкідливість і  розповсюдження зростає. З’являються нові форми із 

зміненими властивостями, що можуть уражати більш широкий набір рослин. 

Економічний збиток для виноградарства від вірусних, бактеріальних та 

фітоплазмових хвороб може досягати 50-100 %. У столових сортів зниження 

якості призводить до неможливості використовувати їх за призначенням - на 
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споживання в свіжому стані, а вино, одержане з технічних сортів має 

погіршену якість.  

Дуже часто виявляється, що цінні сорти і клони винограду бувають 

заражені вірусами, збудниками бактеріальних і фітоплазмових хвороб і стає 

проблемою не втратити їх, для цього треба використовувати методи їх 

оздоровлення. Що передбачає підбір оптимальних терапевтичних прийомів 

оздоровлення (термотерапія, хіміотерапія, використання бактерій-

антагоністів або їх поєднання).  

Ефективних хімічних препаратів проти бактеріального раку не існує. 

Обробки бактерицидами вбивають бактерію на зовнішніх ділянках, але  не 

знищують її в провідній системі рослин. Для запобігання розповсюдження 

збудників хвороб винограду необхідно застосовувати в комплексі всі методи 

контролю, а саме: фітосанітарне обстеження, серологічні і молекулярно-

біологічні методи діагностики, підбір умов для проведення цих досліджень 

для великої кількості рослин на виноградниках, а також контроль за 

садивним матеріалом як імпортного так і вітчизняного виробництва.  

Використання сучасних методів діагностики дозволяє за короткий 

термін провести скринінг великої кількості зразків рослин на наявність 

збудників вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду, 

вивчити, спрогнозувати і запобігти їх розповсюдження Ці дослідження 

мають на меті визначення особливостей візуальних ознак поширення 

хвороби, лабораторного виявлення патогену, встановлення ступеня 

прихованого ураження ним. Водночас необхідно вивчати шкідливість хвороб 

та ризики їх передачі через садивний матеріал або природним шляхом – 

переносниками, екологічний стан, екстремальні погодні умови, що 

створюють ризик розвитку хвороби. При цьому тільки комплексне 

застосування різних методів (санітарна селекція, термотерапія, обробка 

хімічними і бактеріологічними препаратами), а також високий рівень 

агротехніки дозволить  знизити рівень ураження бактеріальним раком.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Контроль за якістю садивного матеріалу може бути забезпечена лише 

за допомогою сучасних методів діагностики, тому ідентифікація хвороб 

винограду є особливо актуальною і потребує використання високочутливих 

методів діагностики. 

 

2.1. Метеорологічні    умови в період проведення досліджень у  

виноградних господарствах південного регіону України    

                                              

Польові дослідження і фітосанітарне обстеження проводили протягом 

2012-2020 рр. на території Одеської, Миколаївської і Херсонської областей 

південного регіону, який відноситься до південного степового 

агрокліматичного району. Лабораторні дослідження проводили у лабораторії 

вірусології і мікробіології Національного наукового центру «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України, 

акредитованої відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2005 

«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 

лабораторій», атестат акредитації №201008 від 11.12.2011 р., а також в 

лабораторії вірусології, мікробіології і агрохімії прищеплювального 

комплексу ЗАТ «Одеський коньячний завод» (атестат акредитації №РО-

1005/2004 від 01.11.2004 р.)  Дослідження впливу термообробки на збудника 

бактеріального раку в уражених виноградних рослинах проводили у 

лабораторних умовах та на промисловому обладнанні у прищеплювальному 

комплексі ЗАО «Одеський коньячний завод». Метереологічні умови за часів 

проведення досліджень відслідковувались в відділі агроекології ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова» НААН України. Оздоровлення рослин, уражених 

збудником бактеріального раку методом апікальних меристем in vitrо 
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проводили сумісно з відділом розсадництва та розмноження  ННЦ «ІВіВ ім. 

В.Є. Таїрова» НААН України.  

Природно-кліматичні умови півдня України сприятливі для адаптації 

збудника хвороби, тому й імовірність  розповсюдження її дуже висока. 

Ступінь ураження певного сорту залежить від кліматичної зони 

культивування винограду. 

Південний степовий агрокліматичний район являє собою рівнину, що 

знижується до моря. Ґрунтовий покрив представлений південними 

чорноземами і каштановими ґрунтами з неоднаковою ступінню 

солонцюватості, з різним вмістом гумусу. За механічним складом грунти 

здебільшого суглинисті і характеризуються залишковою солонцюватістю. 

Вміст ґумусу в орному шарі складає 3,1 – 4,8 %, рівномірно зменшуючись з 

глибиною, а рН має показники близькі до нейтрального – 7,1 – 7,3. 

Агрокліматичний район характеризується значними ресурсами тепла 

влітку. Суми активних температур з червня до вересня змінюються в межах 

2550-2450 ºС. Середній з абсолютних мінімумів температури повітря 

змінюється  від -15 до -18 ºС, що дозволяє обробляти в неукривній культурі 

всі районовані сорти винограду. Вологозабезпеченість винограду вологою 

влітку, як правило низька. Кількість опадів за теплий період становить 220 – 

250 мм, (за рік – 350 – 400 мм). Тривалість вегетаційного періоду  складає 

230 – 240 днів, активної вегетації – 180 – 185 днів та періоду без приморозків 

– 190 – 200 днів у повітрі і 175 – 185 днів на поверхні ґрунту. Середній з 

абсолютних мінімумів температури повітря, який визначає можливість 

невкривної культури винограду, 5-ть років з 10-ти коливається в межах – 17 - 

18 ºС, а  один раз  на 10 років – у межах – 22 - 23 ºС. Весняні приморозки, 

зазвичай, закінчуються в третій декаді квітня, але в окремі роки бувають і в 

другій декаді травня. Середньомісячна температура повітря в січні та лютому 

складає – 2 і – 4 ºС відповідно. Середньомісячні температури липня та серпня 

– + 22 і  та + 23 ºС, відповідно. Абсолютний максимум температури повітря 
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досягав  +38 – +40 ºС, абсолютний мінімум – 28 ºС. Середньобагаторічні дані 

атмосферних опадів найчастіше припадають на липень і серпень,  35 та         

47 мм відповідно, мінімальні - на  березень та лютий (до 23 мм в 

середньому). Промерзання ґрунту відбувається в середньому до 20 см, в 

окремі зими  навіть досягає 15 – 25 см, а в особливо холодні безсніжні зими – 

до 100 см.   

Згідно з метеорологічними показниками протягом  2012 - 2020 рр. 

найбільш посушливими були періоди з 2012 по 2015  рр., а також 2019 - 2020 

роки (Рис. 2.1, 2.2). Літній період у 2012 році відзначався дуже жаркою 

погодою. Середня температура червня становила 23,1 ºС (на 3,3 º С вище за 

норму), липня — 26,6 ºС (на 4,8 ºС вище за норму), серпня 24,1 ºС (на 2,8 ºС 

вище за норму). Суми активних температур на протязі всього вегетаційного 

періоду перевищували норму від 250 ºС у травні й до 500 ºС у кінці серпня. 

Кількість опадів у цей період склала: у червні - 26 мм або 53 % норми, у 

липні - 51 мм або 100% норми, а у серпні — 52 мм або 148 % норми. 

Причому опали розподілялися нерівномірно як за часом, так й по території.  

 

Рис. 2.1. Сума температур повітря зі середньодобовою 10 ºС та вище, ºС 

(Одеська обл., 2012-2020 рр.) 
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Рис. 2.2. Тривалість періоду з температурою повітря вище 10 ºС, дні 

(Одеська обл., 2012-2020 рр.) 

 

Умовами зволоження у 2013 році протягом квітня-травня були 

недостатніми - в квітні опадів випало 13 мм (43 % норми), в травні - всього 5 

мм (13 % норми). Літні місяці були порівняно теплими: середньомісячні 

температури повітря в червні перевищували норму на 2,2 ºС, в липні - 

відповідали нормі а в серпні були вище норми на 1,6 °С і становили 22,3 ºС 

23,0 ºС і 23.8 ºС. Розподіл опадів протягом літнього періоду був 

нерівномірним - протягом червня та липня спостерігалася дощова погода 

кількість опадів становила 86мм (178 % норми) і 104 мм (205 % норми), а в 

серпні було сухо - випало всього 6 мм або 23 % норми.  

Кількість опадів  складала 254 мм, що близько до норми. Сума 

температур повітря з наростаючим підсумком вище 10 ºС в цьому році склала 

3420 ºС, на 140 ºС вище норми. 
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Кількість опадів склала  у березні 2014 року 3 мм або 11 % від норми, у 

квітні 7 мм або 24 % від норми. Температурний режим протягом всього 

літнього періоду був підвищеним — у травні й липні  цей показник 

перевищував норму на 2 °С, у червні на 1 °С, у серпні на 3 °С, а у  вересні - 

на 2,5°С. Кількість опадів  розподілялася за місяцями нерівномірно -  у травні 

випало 33 мм (91 % норми), у червні — 41 мм (83 % норми), у липні — 63 мм 

(125 % норми), у серпні 12 мм (34 % норми), а у вересні 10 мм (26 % норми). 

Таким чином, у весняно-літній період на фоні підвищених температур у 

повітрі, спостерігалися посушливі періоди у березні-травні й протягом 

серпня-вересня. Зважаючи на такий температурний режим, суми активних 

температур повітря протягом вегетаційного періоду перевищували 

середньобагаторічні від 100 °С у травні до 450 °С у вересні.  

Середньомісячні температури повітря склали у травні 2015 року        

17,3 °С (на1,6 °С вище норми), у червні 21,8 °С (на 2 °С вище норми), у липні 

23,8 °С (на 0,6 °С вище норми), у серпні 24,9 °С (на 2,7 °С вище норми). 

Максимальна температура повітря досягала 35 °С. Кількість днів із 

середньодобовою температурою повітря вище 20 °С склала 107 днів – на 17 

днів більше звичайного, а кількість днів із середньо добою температуро 

повітря вище 25°С склала 34 дні – на 23 дні більше норми. Сума активних 

температур повітря протягом всього літнього періоду перевищувала середні 

багаторічні значення на 200 – 450 °С й становила на кінець травня – 742 °С, 

червня – 1396 °С, липня – 2135 °С, серпня – 2908 °С, вересня – 3525 °С.  

Максимальна температура повітря влітку 2015 року досягала 36,5  °С. 

Кількість днів із середньодобовою температурою повітря вище 20 °С 

складала 96 днів – на 26 днів більше звичайного, а кількість дуже жарких 

днів із середньо добою температуро повітря вище 25 °С  склала 40 днів – на 

29 дні більше норми. Сума активних температур повітря протягом всього 

літнього періоду перевищувала середні багаторічні значення на 200 – 400 °С 
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й становила на кінець травня – 790 °С, червня – 1463 °С, липня – 2219 °С, 

серпня – 2980 °С, вересня – 3542 °С.  

Максимальна температура повітря у 2016 році досягала 37,4 °С. 

Кількість днів із середньодобовою температурою повітря вище 25°С складала 

96 днів – на 26 днів більше звичайного, а кількість днів із середньодобовою 

температуро повітря вище 25 °С склала 36 днів – на 25 днів більше норми. 

Сума активних температур повітря протягом всього літнього періоду 

перевищувала середні багаторічні значення на 200 – 450 °С й становила на 

кінець травня – 541 °С, червня – 1192 °С, липня – 1909 °С, серпня – 2673 °С, 

вересня – 3266 °С.  

Кількість опадів у березні 2019 року становила 3мм (12 % норми), а у 

квітні 16 мм (53 % норми). Середньомісячні температури повітря складали у 

травні17,0 °С (на 1,3 °С вище норми), у червні 25,8 °С (на 5,9 °С вище 

норми), у липні 23,8 °С (на 0,7 °С вище норми), у серпні 24,2 °С ( на 2,0 °С 

вище норми). Максимальна температура повітря досягала 34,8 °С. і 

спостерігалася як у червні, так і у серпні. Сума активних температур повітря 

протягом всього літнього періоду перевищувала середні багаторічні значення 

на 300 – 550 °С й становила на кінець травня – 646 °С, червня – 1419 °С, 

липня – 2157 °С, серпня – 2909 °С, вересня – 3488 °С.  

Сума активних температур повітря за вегетацію 2019 року склала    

3834 °С, що на 554 °С більше норми. Кількість опадів за вегетацію склала   

205 мм або 87 % норми.  

Умови зволоження у березні - квітні 2020 року були незадовільними. 

Кількість опадів у березні становила 4 мм (16 % норми), а у квітні лише 2 мм 

(7 % норми). Середньомісячні температури повітря склали у травні14,6 °С 

(на 1,1 °С вище норми), у червні 21,5 °С (на 1,6 °С вище норми), у липні    

24,5 °С (на 1,4 °С вище норми), у серпні 23,7 °С ( на 1,5 °С вище норми).У 

вересні середня температура повітря була на 3,4 °С вище за норму і 

становила 20,1 °С. Максимальна температура повітря досягала 36,7 °С і 
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спостерігалася у першій декаді серпня. Сума активних температур повітря 

протягом всього літнього періоду перевищувала середні багаторічні значення 

на 100–550 °С й становила на кінець травня – 663 °С, червня – 1280 °С, липня 

– 2040 °С, серпня – 2755 °С, вересня – 3355 °С. Протягом всього літнього 

періоду кількість опадів була менше норми окрім травня й розподілилася  по 

місяцях наступним чином: у травні – 53 мм (145 % норми), у червні – 39 мм 

(79 % норми), у липні – 9 мм (17 % норми), у серпні – 16 мм (44 % норми), у 

вересні –26 мм (67 % норми). Сума активних температур повітря за період 

вегетації склала 3847 °С, що на 567 °С більше норми. Кількість опадів за 

період вегетації склала 147 мм або 53 % норми. 

 

 

 

Рис. 2.3. Кількість опадів за рік, мм (Одеська обл., 2012-2020 рр.) 
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Рис. 2.4. Кількість опадів за вегетаційний період, мм (Одеська обл., 

2012-2020 рр.) 

 

 

Рис. 2.5. Кількість опадів за зиму (листопад - березень), мм (Одеська 

обл., 2012-2020 рр.) 
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Кількість опадів по місяцях у 2016 році розподілялася наступним 

чином: у травні – 58 мм (160 % норми), у червні – 98 мм (201 % норми), у 

липні – 8 мм (15 % норми), у серпні – 15 мм (42 % норми), у вересні – 114 мм 

(297% норми). Кількість опадів за 2016 рік складала 508 мм або 226 % норми. 

Кількість опадів по місяцях у 2018 році розподілялася наступним чином: у 

травні – 20 мм (54 % норми), у червні – 26 мм (53 % норми), у липні – 88 мм 

(174 % норми), у серпні – опадів на спостерігалося, у вересні –125 мм (324 % 

норми);  за період вегетації кількість опадів склала 263 мм або 126 % норми.  

Морозна зима 2012 року та 2015 – 2016 років також сприяла розвитку 

бактеріального раку (Рис. 2.6.) З третьої декади січня 2012 року 

спостерігалося значне похолодання — мінімальні температури знижувались 

до 15 ºС морозу. У першій декаді лютого температура повітря ще більш 

знизилась — мінімальні температури у повітрі  й на поверхні ґрунту 

опустилися до 21 ºС морозу.  

Абсолютний мінімум температури, який спостерігався 7-8 січня 2015 

року, становив у повітрі – 20,2 °С, а на поверхні снігу – 29,4 °С.  Абсолютний 

мінімум температури, який спостерігався 25 січня 2016 , становив у повітрі –

19 °С, а на поверхні снігу – 25 °С. 

 



97 

 

 

Рис. 2.6. Абсолютний мінімум температури повітря, ºС (Одеська обл., 

2012-2020 рр.) 

 

Зведені дані метеорологічних умов за часи проведення досліджень в 

Одеській області показано в (табл. 2.1.). Згідно з цих спостереджень айбільше 

опадів випало у 2016 і 2018 рр. (Рис. 2.3., 2.4, 2.5), це позначилось на 

фізіологічному стані виноградних рослин і відповідно на збільшенні 

виноградних кущів з симптомами бактеріального раку.  

Таблиця 2.1  

Метеорологічні дані температури і опадів  в Одеській області за 

період з 2012 по 2020 рр. (з квітня по жовтень кожного року)   

№п/п Роки Середньомісячна температура, ºС Кількість опадів, мм 

1. 2012 20,0 255 

2. 2013 18,2 294 
3. 2014 18,5 188 

4. 2015 18,4 272 

5. 2016 18,3 516 

6. 2017 18,2 318 
7. 2018 19.5 265 

8. 2019 18,8 224 

9. 2020 18,8 147 
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Як видно з рисунків 2.1-2.6, найбільш прохолодним і вологим був 2016 

рік, що було сприятливим для розвитку бактеріального раку винограду. 

*Метеорологічні показники за роками були люб’язно надані відділом 

агроекології ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України) 

 

2.2. Матеріали досліджень  

2.2.1 Об’єкти досліджень: сорти, клони виноградних рослин 

 

Для отримання якісного садивного матеріалу винограду необхідно мати 

зовнішньо здорові виноградники і насадження маточних рослин, з яких 

використовують лозу для виробництва щеплених саджанців, а також 

отримувати якісний товарний виноградний продукт. В роботі досліджували 

рядовий і клоновий матеріал технічних і столових сортів виноградних рослин 

в виноградарських господарствах півдня України (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Сорти і клони виноградних рослин різних господарств  Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей, які були досліджені на 

ураженість збудником бактеріального раку винограду (2012-2020 рр.) 

Сорт, клон винограду Господарство 
1 2 

Технічні сорти і клони  

Аліготе, клон 263 (Україна)  
 
 
 

Базовий маточник ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова» 

Іршаї Олівер, клон 3524 (#) 

Каберне Совіньйон, клон VCR8 (#) 

Каберне Фран, клон ISV101 (#) 
Мускат одеський, клон 3432 (#) 

Мускат Оттонель, клон 12122 (#) 

Піно білий, клон VCR5 (#) 

Совіньйон білий, клон 242 (#) 
Піно Грі, клон FR49-207 (#) 

Трамінер рожевий, клон VCR6 (#) 

Каберне Совіньйон, клон 169 (#) Селекційна ділянка ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» Каберне Совіньйон, клон R5 (#)  
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

Мерло, клон VCR13 ( #)  

Совіньйон зелений, клон 4442 (#) 

Тельті курук, клон 7131 (#) 
Піно нуар, клон 667 (#)  

Клоно-дослідна ділянка Рислінг рейнський, клон 13101 (#) 

Рислінг рейнський, клон 2071 (#) 

Аліготе, клон 616 (#)  
 

ДП ДГ «Таїровське» 
 

Голубок, клон 4656 (#)  

Сурученський білий, клон 36333 (#) 

Каберне Совіньйон, клон 1473 (#) 
Мускат одеський, клон 3435 (#) 

Одеський чорний, клон 11 (#) 

Сухолиманський білий,  клон 244 (#)  
 
 
 
 

ДП ДГ ім. О.В. Суворова 

Одеський чорний, клон 11 (#) 
Мускат янтарний (#) 

Мерло (#) 

Шардоне (#) 

Сухолиманський білий (#) 
Мускат Магарача (#)  

Одеський чорний (#) 

Трамінер (#) 

Сурученський (#) 
Ранній Магарача (#) 

Піно чорний (#) 

Рислінг (#) 

Сухолиманський білий, клон1632 (#)  

Трамінер рожевий, клон 3360 (#) 

Каберне Совіньйон. клон 15 (Франція) АСТ «Украгро»  
Шардоне, клон 96 (#) 

Піно нуар, клон (#)  

Мерло, клон (#)  

Каберне Совіньйон, клон 15 (#) ТОВ «Технолог» 
Шардоне, клон 96 (#) 

Каберне Совіньйон, клон 15 (#) ТОВ «Шустов-Агро» 

Шардоне, клон 96 (#) 

Каберне Совіньйон (Італія) ДП Агро-фірма «Шабо» 

Шардоне (#) 

Мерло (#) 

Аліготе (#) 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

Піно блан (#)  

Піно нуар (#)  

Піно грі (#) 
Совіньйон (#) 

Мускат Оттонель (Італія) 

Каберне Совіньйон, клон 15 (Франція) ТОВ «Вітіс-Агро» 

Шардоне, клон 76 (#) 

Каберне Совіньйон, клон 441 (#) ПрАТ «Придунайський» 

Шардоне, клон 130 (#) 
Каберне Совіньйон (Україна)   

 
 

КП Агрофірма радгосп 
«Білозерський» 

 

Каберне Фран (#) 

Мускат жовтий, клон FR94 (Німеччина) 

Шардоне, клон 277 (Франція) 
Сухолиманський білий (Україна) 

Каберне Совіньйон (#) 

Ароматний (#) 

Шардоне (#) 
Ярило (#)  

Шардоне, клон 23 (Німеччина)  
 
 

 
 
 

ДП «Коблево» 

Шардоне (Сербія) 

Шардоне, клон 67 (Німеччина) 

Піно сірий (Україна) 

Сапераві (#) 

Мускат Оттонель (Сербія) 

Каберне Совіньйон, клон 2376 (Німеччина) 
Каберне Совіньйон (Сербія) 

Аліготе (Україна) 
Одеський чорний (#) 

Мерло (Сербія) 

Бастардо (Україна) 

Іршаї Олів’єр (#) 
Трамінер(Україна) 

Ркацителі (Сербія) 

Совіньон зелений (#) 

Мускат гамбурзький (#) 
Рислінг рейнський, клон 590 (Італія) 

Ркацителі (Україна)  
 

ДП «Володимирське» 
Каберне Совіньйон (#) 

Подарок Магарача (#) 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

Б’янка (#)  

Голубок (#) 

Сапераві (#) 
Столові сорти і клони 

Мечта, клон 244 (#)  
 

Селекційна ділянка ННЦ «ІВіВ ім. 
В.Є. Таїрова» 

Мечта, клон 323 (#) 

Восторг, клон 60162 (#) 

Восторг, клон 7383 (#) 
Ланка, клон 4062 (#) 

Кобзар, клон 30115 (#) 

Королева виноградників, клон 2695 (#) 

Мускат гамбургський, клон 932 
(Австрія) 

Мускат янтарний, клон 574 (Україна) 

Одеський сувенір, клон 8022 (#) 

Оригінал, клон 5834 (#) 
1 2 

Аркадія (#) ДП ДГ «ім. О.В. Суворова» 

Кеша (#) 

Молдова (#) 
Сувенір (#) 

Оригінал, клон 4024 (#) 

Мускат Адда, 1124 (#)  
КП Агрофірма радгосп 

«Білозерський» 
Мускат Італія (#) 

Лівія (#) 

Преображеніє (#) 

Клони підщепних сортів 

Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 1791 
(#) 

Базовий маточник ННЦ «ІВіВ ім. 
В.Є. Таїрова» 

 Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 
 ББ, клон 211161 (#) 

Берландієрі х Ріпарія Кобера 5ББ, клон 
211161 (#) 

 
ДП ДГ «Таїровське» 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 1182 

(#) 
Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 1791 

(#) 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 1182 
(#) 

ДП ДГ ім. О.В. Суворова 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 97101 (#)  

Берландієрі х Рипарія СО4, клон 60101 (#) КП Агрофірма радгосп 
«Білозерський» Берландієрі х Рипарія СО4, клон 97101 (#) 

Рипарія х Рупестрис 101-14, клон 672 (#) 

 

В роботі досліджували 64 клона прищепних і підщепних сортів і 51 

сортів рядового матеріалу як вітчизняного так і інтродукованого імпортного 

виробництва. 

Для проведення мікробіологічних і молекулярно-біологчних 

досліджень використовували 12 колекційних штамів патогенних агробактерії 

з Американської колекції типових культур (АТСС): IDI, B6, 121-Б, C-58, 

8628, FACH, Fa-2, Ag20, Ag63, Ag158; Agrobacterium radiobacter 55, 

Pseudomonas aureofaciens, Salmonella typhimurium ТА 98, ТА 100 і 

Всеросійської колекції промислових мікроорганізмів ДЕРЖНДІГЕНЕТИКА 

Мінекономіки РФ (ВКПМ): Rhizobium radiobacter ATCC 23308, Agrobacterium 

tumefaciens (Smith and Townsend 1907) Conn 1942; Rhizobium radiobacter B-

10231, Agrobacterium radiobacter55, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus 

cereus АТСС 10702, Staphylococcus aureus ATCC 6538P (FDA 209P); ізоляти  

агробактерій, виділених з рослинного матеріалу винограду і ґрунту 

ризосфери виноградників. 

Органічні хімічні сполуки, що використовувались для дослідження 

впливу на збудника бактеріального раку: краун-ефіри  різних гомологічних 

рядів і юглон. Синтез досліджених речовин було здійснено в Фізико-

хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса.  

В роботі використовували лабораторне обладнання ПЛР-лабораторії, 

яке пройшло калібрування в Національному науковому центрі «Інститут 

метрології» (м. Харків) та ТОВ «ЛАБ-ТЕСТ» (м. Одеса).  
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2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Фітосанітарне обстеження виноградних насаджень 

 

Для виявлення симптомів бактеріального раку винограду і паралельно 

інших хвороб цієї культури, насамперед вірусних, фітоплазмових і 

встановлення зв’язку впливу цих хвороб на ослаблення імунітету рослин  і,  

як наслідок, прояв захворювання проводили візуальний огляд на 

виноградних насадженнях в Одеській, Мииколаївській і Херсонській 

областях. В Одеській області були обстежені виноградники дослідних 

господарств ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» ДГ «Таїровське» і ДП ДГ«ім.  О.В.  

Суворова», клоно-дослідна і селекційна ділянки ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 

Таїрова»,  базові маточники ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України 

загальною площею 400 га і більше ніж 2000 га виноградних насаджень 

промислових виноградників  АСТ «Украгро», ТОВ «Технолог», ТОВ 

«Шустов Агро», ПрАТ «Придунайський», ТОВ «Вітіс Агро». В 

Миколаївській області обстежували  виноградники ДП «Коблево», площею 

921 га, а також виноградники ДП «Володимирське», площею 540 га. У 

Херсонській області: КП Агрофірма, радгосп «Білозерський» виноградники, 

площею 820 га та виноградна шкілка, площею 10 га. Виноградники були 

закладені як клоновим, так і рядовим садівним матеріалом вітчизняного і 

імпортного виробництва, інтродукованого з Франції, Італії, Німеччини, 

Сербії. 

 

2.3.2. Метод відбору проб для дослідження 

 

Для виділення збудника бактеріального раку винограду 

використовували матеріал, що рекомендується для таких досліджень і 

висвітлений в літературі: пасока винограду, здерев’янілі чубуки з 

виноградної лози та коріння (Маленін, 1974; Lehoczky, 1971; Godman et  al. ,  



104 

 

1987). Пасоку відбирали навесні у період сокоруху, а коріння і здеревянілі 

чубуки – протягом всього року. 

Відбір пасоки проводили асептично. Для цього виноградну лозу 

обробляли 70 % спиртом, стерильним секатором робили зріз і в стерильну 

пробірку збирали пасоку. Екстрагування бактерій з лози проводили за 

допомогою спеціальної конструкції, пропускаючи стерильний фізіологічний 

розчин під тиском через судини рослини і таким чином вимивали бактерії. 

Прилад для збору пасоки складається з скляної колби, об'ємом 20 -     

50 мл, яка закрита зверху гумовою пробкою. В пробірку вставляли дві голки, 

які використовуються у ветеринарній практиці для взяття крові у тварин 

(Голка Боброва). Крізь одну голку, до якої приєднується гумова груша або 

компресор нагніталось повітря, інша голка з'єднувалась з лозою винограду, 

один кінець якого занурений в стерильний фізіологічний розчин на ¼ висоти 

кінця лози. Таким чином, при нагнітанні повітря, створювався тиск, під дією 

якого фізіологічний розчин проходив по судинах лози і разом з ним через 

зігнуту голку вимивалися бактерії. Фізіологічний розчин разом з бактеріями 

збирали в пробірку і використовували для подальших досліджень.  

 

2.3.3. Мікробіологічний метод дослідження збудника 

бактеріального раку винограду  

2.3.3.4. Виділення і ідентифікація агробактерій 

 

Для виділення агробактерій Rhizobium vitis використовували чубуки,  

коріння, та пухлини різних сортів винограду довжиною 5 см. Досліджуваний 

матеріал попередньо промивали водопровідною водою, стерилізували 0,5 % 

розчином гіпохлориту натрію протягом 5-ти хвилин і промивали стерильною 

дистильованою водою. Просушували, фламбували, нарізали на невиличкі 

шматочки, розміром 5 мм  і розтирали в ступці зі стерильним піском. 

Гомогенат в кількості 100 мкл наносили у чашки Петрі з напівселективним 



105 

 

поживним середовищем Рой та Сассера, (MgSO4 (0,20 г); K2HPO4 (0,90 г); 

KH2PO4 (0,70 г); аdonitol (4,00 г); NaCl (0,20 г); дріжджовий екстракт (0,14 г); 

борна кислота (1,00 г); тетрахлортолідон (4,00 г); трифенілтетразолій хлорид 

(0,08 г); триметоприм (0,02 г); Агар-агар - 15 г, 1 л стерильної води. рН = 7.2 

(Roy and Sasser, 1983). Екстракт ретельно розтирали скляним шпателем 

Дригальського і в подальшому їх інкубували в термостаті при 25-28 °С 

протягом 7-10 днів. 

На цьому середовищі росли колонії, характерні для виду агробактерій,  

червоні колонії з білим обрамленням (рис. 2.7). У подальшрму їх пересівали в 

пробірки із скошеним картопляним агаром. 

 

 

 

Рис. 2.7. Агробактерії, що виросли на напівселективному середовищі 

Рой і Сассера 

 

У дослідженнях використовували також  модифікований нами метод 

(Lehoczky, 1971). Він полягає в екстракції бактерій з чубуків винограду в 

стерильну дистильовану воду. Здеревянілі чубуки, пухлини попередньо 

ретельно промивали під проточною водою, висушували, обробляли 70 °С 

етиловим спиртом,фламбували, нарізали на диски 3-5 мм, добу витримували 
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у холодильнику при 4 °С, після чого водний екстракт в кількості 100 мкл 

вносили в напівселективне середовище Рой і Сассер ((Roy and Sasser, 1983) і 

інкубували в термостаті при 25-28 °С протягои 7-10 днів.   

Для виділення бактерій із зелених частин рослин (пагонів, листя), 

матеріал нарізали на шматочки 5 мм, подрібнювали в гомогенізаторі з 

стерильною водою, центрифугували і супернатант в кількості 100 мкл 

наносили на тверде напівселективне середовище Рой і Сассер. Інкубували в 

термостаті при 25-28 °С протягом 7-10 днів Вирослі бактерії пересівали в 

пробірки зі скошеним картопляним агаром. Одно-, дводобові культури 

ідентифікували біохімічними і молекулярно-біологічними методами. 

 Також досліджували наявність збудника бактеріального раку в грунті. 

Для цього зразки відбирали на глибині 30 см вагою 100 г, заливали 

стерильною дистильованою водою таким чином, щоб її рівень  над ґрунтом 

становив 1 см. Зразки залишали в холодильнтку при 4 ºС на добу. 

Надосадкову рідину у кількості 100 мкл висівали на напівселективне 

середовище Рой і Сассера(Roy and Sasser, 1983). Інкубували при стандартних 

умовах для виділення агробактерій. 

Морфологічні і біохімічні властивості виділених агробактерій 

визначали при фарбуванні за методом Грама: при мікроскопії спостерігали 

паличкоподібні бактерії рожевого кольору, які мали розміри 0,8 х 1,5-3 мкм. 

Визначення розщеплення глюкози та маніту в анаеробних умовах 

проводили з використанням поживного середовища Х’ю-Лейфсона з 

індікатором бромтіоловим синім (Yanofskyet al., 1985). У пробірки з 

середовищем Х’ю-Лейфсона з 1 % субстратом глюкози чи маніту засівали 

уколом добову культуру агробактерій і для створення анаеробних умов 

нашарували краплю стерильної вазелинової олії. Інкубували культури 

бактерій 2-3 доби при  37 ºС. Ферментацію вуглеводів визначали при появі 

посівів жовтого кольору. 
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Визначення оксидазної активності проводили з використанням 

реактиву Кодака, мікробну колонію знімали з поживного середовища і 

розтирали з цим реактивом, поява синього забарвлення через 5-10 секунд 

свідчила про наявність оксидазної активності мікроорганізмів. 

Визначеня антагоністичної дії у виділених ізолятів проводили за 

загальною методикою на картопляному середовищі (Егоров, 1986). 

Об’єктами досліджень були штами патогених агробактерій A. vitis та 

досліджувані виділені із ґрунту ізоляти агробактерій. Антагоністичні 

властивості досліджуваних ізолятів визначали методом радіальних штрихів 

на картопляному агарі (Егоров, 1986). Антагоністичну активность ізолятів по 

відношенню до патогених агробактерій визначали методом подвійної 

культури у чашках Петрі на картопляному агарі (Лабинская, 1972). Рівень 

антагоністичної активності ізолятів визначали за розміром зон затримки 

росту патогених референтних культур агробактерій, при розмірі зони 15 мм і 

більше ізолят вважався високоактивним, 0- 4 – неактивним (Данкевич, 2012).  

 

2.3.3.5. Визначення мінімальної інгібуючої концентрації 

досліджуваних сполук 

 

Визначення антимікробної активності проводили за загально 

прийнятою методикою (Лабинская, 1972).  Досліджувані сполуки розчиняли в 

етанолі або готували водно-спиртові розчини. Присутність етанолу (не менше 

70 %) у вихідних розчинах речовин забезпечує їх стерильність, необхідну для 

проведення мікробіологічних досліджень. 

Добові культури використаних мікроорганізмів вирощували на 

стандартному живильному середовищі (перевар по Хоттінгера) при 

постійному струшуванні в колбах Ерлейнмейера при температурі 25-27 °C 

для агробактерій і 37 °C для інших умовнопатогенних. Із добових культур 

мікроорганізмів готували суспензії у концентрації 2109 КУО/мл. Підрахунок 
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мікроорганізмів проводили під мікроскопом за методом Брида (Лабинская, 

1972). Точно каліброваною піпеткою відміряли 0,01 мл добової культури 

мікробів і розподіляли на площі в 1 см2 на предметному склі. Мазок 

висушували, фіксували і фарбували по Граму. Під мікроскопом підраховували 

кількість мікробів в окремих полях каліброваної окулярної сітки, підрахунок 

проводили в п'яти окремих полях зору, розташованих по діагоналі мазку. 

Дворазові серійні розведення досліджуваних речовин проводили в 

пробірках по 10 штук, об'ємом 10 мл, кожна з яких містила по 2 мл 

стерильного живильного середовища, куди вносили 50 мкл досліджуваної 

сполуки і інокулювали мікроорганізми. Через 18-20 годин інкубації 

проводили  облік результатів і визначали наявність або відсутність в них 

росту мікроорганізмів. Чутливість мікроорганізмів до речовини виражалась 

середньою арифметичною величиною з показників концентрацій речовин у 

двох суміжних пробірках: останній з прозорим середовищем (відсутність 

зростання тест-культури) і першої помутнілої (наявність росту тест-

культури). Отримана величина і була мінімальною інгібуючою (МІК) 

концентрацією. 

Використана в роботі методика визначення мінімальних інгібуючих 

концентрацій автоматично вказує оптимальну концентрацію досліджуваних 

сполук, яка характеризує антимікробну активність. Ця особливість методики 

полягає в тому, що антимікробна дія оцінюється (за типом «так» або «ні») для 

кожної з концентрацій речовин, отриманих при їх дворазових серійних 

розведеннях в рідкому поживному середовищі. 

Мінімальна інгібуюча концентрація використовується для вибору 

протимікробного засобу. 

 

2.3.4. Вимірювання кінетичних параметрів росту мікроорганізмів 

 

Концентрацію бактерій в експериментах з вивчення кінетики росту 
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вимірювали по світлорозсіюванні суспензії мікробних клітин.  Екстінцію 

визначали на абсорбціометрі ФЕК-56-М. При невеликій оптичній щільності 

екстінція прямопропорційна концентрації клітин (Фрайфелдер, 1980). 

Суспензію клітин розбавляли м’ясопептонним бульйоном при великих 

значеннях оптичної щільності (в кінці експоненційної фази) так, щоб 

вимірювані значення екстінціі не перевищували одиницю. Бактерії 

вирощували в поживному середовищі при постійному струшуванні в колбах 

Ерлейнмейера при температурі 370,1°C. Коли культура досягала 

експоненційної фази росту, в колби, призначені для експерименту, додавали 

досліджувані речовини, в контроль - стільки ж розчинника (70 % етанолу).  

Концентрацію бактерій вимірювали через кожну годину протягом всієї фази 

експоненціального зростання. Потім кілька разів вимірювали концентрацію  

клітин у стаціонарній фазі. За отриманими даними будували графік 

логарифмічної залежності кількості клітин від часу. Швидкість росту 

вираховували, користуючись цим графіком. Ріст періодичної культури в 

експоненційної фазі обчислювали за рівнянням (Перт, 1978): 

                                 x
dt

dx
=         или      txx +=

0
lnln                (2.3) 

де: х0 - кількість клітин в початковий момент часу t = 0,   - швидкість 

росту. 

З цих рівнянь випливає: 

                            )

1

2ln(

12

1

x

x

tt −
=                                                   (2.4) 

де: х1 і х2 - кількість клітин в момент часу t1 і t2. 

За цим рівнянням обчислювалися швидкість росту мікрооргвнізмів в 

різних умовах культивування. 

Тривалість лаг-періоду визначали за допомогою графіка, який 

відображає залежність числа клітин мікроорганізмів від часу, якщо пряму 
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лінію, відповідну експоненціальному періоду зростання, екстраполювати до 

значення кількості клітин, яке мало місце в момент постановки досліду, то  

відрізок на осі абсцис буде відповідати L - тривалість лаг-періоду. 

Кількість клітин Nmax у стаціонарній фазі розвитку простої періодичної 

культури тест-бактерій визначалася експериментальними кривими, за якими 

обчислювали швидкість росту (μ) та період лаг-фази (L). 

 

2.3.5. Метод температурного шоку для зростаючої культури 

мікроорганізмів 

 

Вплив досліджуваних сполук за різних температур, в тому числі і при 

підвищенні температури до 52° C проводили на прикладі культур Escherichia 

coli К-12, Rhizobium vitis FA-2 і Staphylococcus aureus Р-209. У колби з 

живильним середовищем вносили клітини зазначених культур, у кількості 

2х109 КУО/мл, досліджувані сполуки певної концентрації, нагрівали 

середовище до 52° C протягом 10, 30 і 60 хвилин, при постійному 

струшуванні колб. Потім охолоджували до 37° C і інкубували культури 

протягом однієї доби, визначали зростання культур мікроорганізмів під 

впливом підвищеної температури і присутності досліджуваних речовин. 

При таких умовах проникненність цитоплазматичної мембрани 

мікроорганізмів для досліджуваних сполук була вищою.  Доказано (Ждан-

Пушкина, 1983), що при підвищенні температур клітини мікроорганізмів 

втрачають матеріал, який поглинає ультрафіолет при довжині хвилі 260 нм, а 

із збільшенням часу інкубації при 52° C наростає витік цього матеріалу з 

клітини. Крім того, під дією високої температури відбувається зміна 

співвідношення іонів К+ і Na+ в клітині. Зміни функції мембран клітин можна 

пояснити стресовим втрачанням ліпідів, що входять до їх складу (Ждан-

Пушкина, 1983).  
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2.3.6. Імуноферментний метод ідентифікації виділених бактерій 

 

Ідентифікацію виділених ізолятів агробактерій, а також визначення їх 

концентрації в різних частинах виноградної рослини проводили методом 

непрямого імуноферментного аналізу з використанням антисироватки і 

діагностичних наборів фірми «Lоewe» (Німеччина). У лунки мікроплат фірми 

"Falcom" і "Dynatech Microelisa" (США) вносили виділені культури в 

покривному буфері по 200 мкл в двох повторностях. Інкубували 2 години при 

+ 37 °С. Після 3-х кратного промивання буфером по 3 хв. в кожну лунку 

мікроплати вносили антисироватку в різних розведеннях в кон’югатному 

буфері (1: 256 - 1: 4096) по 200 мкл в двох повторностях і інкубували 2 

години при + 37 °С, після в кожну лунку мікроплати вносили по 200 мкл 

антикролячого кон’югату (А-7778, Sigma, США) в кон’югатному буфері. 

Інкубували при +37 °С в термостаті-шейкері “Dynatec" (CША) протягом 2-х 

годин. Після 3-х кратного промивання мікроплати промивним буфером в 

кожну лунку вносили субстрат (п-нітрофенілфосфат, Serva, Німеччина) в 

субстратному буфері. Інкубували 30-60 хвилин при кімнатній температурі. 

Поява жовтого забарвлення в лунках свідчило про наявність патогенних 

бактерій. На останньому етапі реакцію призупиняли за допомогою 20 % 

розчину NaOH. Результати порівнювали з контрольними зразками і 

фіксували за допомогою імуноферментного аналізатору “Dynatec MR-600” 

(США) при оптичній щільності 406 нм. 

В якості позитивного контролю використовували референтну 

культуру R. vitis Fa-2 (США). В якості негативного контролю - буфер. 

Склад буферів на 1 л дистильованої води:  Покровний - Na2CO3 (1,5 г); 

NaHCO3 (2,93 г); NaN3 (0,2 г),   pH = 9,6; Промивний - NaCl (8,0 г); KH2PO4 – 

(0,2 г); Na2HPO4·7 H2O (2,17 г); KCl (0,2 г); NaN3  (0,2 г); твин-20 (0.5 мл), 

рН = 7,4; Кон’югатний - промивний буфер (100 мл); полівінілпіролідон K-25 
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40000 (PVP) (2%); бичачий сироватковий альбумин (BSA) (0.05 %), рН = 

7.4; Субстратний - діетаноамін (97 мл); NaN3 (0.2 г), рН = 9,8. 

 Для отримання діагностичної антисироватки до О-антигену  

Rhizobium  vitis проводили імунізацію кролів за методикою Alarcon B., Lopes 

M.M. (Alarcon et al., 1987). Для цього використовували схему імунізації,  у 

якій були використані по два кроля, породи Шиншила віком 1-1,5 років, 

вагою 2-3 кг.  

На картопляному агарі вирощували культури Rhizobium  vitis протягом 

2-х діб. Готували суспензію бактеріальних клітин в стерильній дистильованій 

воді, в концентрації 3·109 КУО/мл і додавали формалін 0,15 % для 

деактивації клітин мікроорганізмів. Концентрацію бактерій вимірювали за 

допомогою спектрофотометра СФ-16, використовуючи світлофільтр з 

довжиною хвилі 406 нм. Цією суспензією імунізували кролів за схемою: 

1 день - по 0,5 мл суспензії + 0,5 мл неповного ад’юванта Фрейда 

внутрішньом'язово, потім п'ять днів (на 4-й, 7-й, 10-й, 14-й і 18-й день) - 

внутрішньовенно по 0,5 мл суспензії. Кров для отримання антисироватки 

брали з вушної ворітної вени кроля на 21-й день від початку імунізації. 

Спочатку кров витримували 30 хвилин в термостаті при температурі 37 °С, 

потім поміщали в холодильник на 2-3 години, сироватку зливали в 

центрифужні пробірки і центрифугували 5 хвилин при 4000 об./хв. Піпеткою 

переносили сироватку в пробірки і додавали невелику кількість борної 

кислоти в якості консерванту. Після визначення титру антисироватки її 

зберігали в холодильнику при температурі -70 °С.  

Специфічність антисироваток визначали за допомогою реакції 

аглютинації на склі з референс-культурами цього роду. 
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2.3.7. Молекулярно-біологічний метод дослідження 

2.3.7.1. Методика визначення опінів в пухлинній тканині винограду 

 

Для того, щоб відрізнити пухлинну тканину від калюсної на 

виноградному чубуку, або прищепному саджанці використовували метод 

виявлення опінів. Відомо, що  патогенні A. vitis відрізняються між собою за 

типом Ti-плазміди: октопін-, нопалін- і вітопінвмісні (Bini, 2008) і вже через 

кілька днів з моменту появлення пухлини починається процес синтезу опінів. 

При обстеженні прищепних або кореневласних саджанців важливо 

використовувати швидкий метод для визначення пухлини, що виникають на 

місці поранення (прищепа, місце осліплення вічок. 

Для ідентифікації пухлини інфекційного походження відбирали 

досліджуваний матеріал в кількості 100 мг, ретельно гомогенізували із 

стерильним піском в 200 мкл дистильованої води, центрифугували 5 хвилин 

при 5000 g, 9 мкл зразка наносили на фільтрувальний папір Whatmann 3 MM. 

В якості позитивного контролю використовували октопінвмісні агробактерії 

Rhizobium vitis штам AB3 і нопалінвмісні Rhizobium vitis штам АТ1, люб'язно 

надані Szegedi E. (Угорщина). Електрофорез проводили в форміатому буфері 

(суміш розчинів мурашиної кислоти та форміату натрію HCOOH + HCOONa) 

при напрузі 300-400V протягом 40-50 хвилин. Для прояви октопіну і нопаліну 

використовували суміш розчинів А і В, склад яких: розчин А: 20 мл 

фенантренхінона в 100 мл етилового спирт; розчин В: 10 г NaOH в 100 мл   

60 % етилового спирту. 

Перед фарбуванням хроматограми ці два розчини змішували у 

співвідношенні 1: 1. Хроматограму просушували і опромінювали УФ лампою 

з довжиною хвилі 312-366 нм. Октопін і нопалін давали жовто-помаранчеву 

флуоресценцію, в той час як екстракт з калюсу не флуоресцирував. 
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2.3.7.2. Виділення Ti-плазміди Rhizobium vitis  

 

Патогенність виділених бактерій визначали шляхом виділення Ti-

плазміди за методикою Гловера (Гловер, 1988). 

Агробактерії виділяли згідно методики, описаної в п.2.3.3.4. Виділені 

на напівселективному твердому середовищі Рой і Сассера культури 

агробактерій, пересівали в пробірки з картопляним агаром (КА), інкубували 

при +25-28 °С протягом двох діб. Клітини бактерій змивали в пробірки 

м’ясопептонним бульйоном (МПБ), центрифугували 10 хвилин при обертах 

10 000 g, ресуспендували в буфері STET: 50 мМ трис НCl; 50 мМ ЕДТА; 8  % 

сахарози; 5 % тритон х-100 (рН 8,0); після чого додавали 25 мкл 

свіжовиготовленого розчину лізоциму (10 мг/мл), струшували, поміщали 

пробірки на 1 хвилину в окріп, після чого переносили в лід на 5 хвилин і 

центрифугували при обертах 10 000 -12 000 g протягом 10 хвилин. Надосадну 

рідину з плазмідної ДНК піпеткою переносили в чисту пробірку (епендорф),  

додавали 400 мкл суміші хлороформ-ізоаміловий спирт у співвідношенні 

24:1, перемішували і центрифугували при обертах 10 000 g протягом 5-10 

хвилин. Все це повторювали тричі. Потім відбирали водну фракцію і 

додавали 300 мкл холодного (-20 °С) ізопропілового спирту. Центрифугували 

2 хв. при обертах 5 000 g. Осад висушували на повітрі і розчиняли в ТЕ 

буфері (10 мМ Тріс-Cl, 1 мМ ЕДТА, рН 8,0). Проби піддавали електрофорезу 

в агарозному гелі (0,7 %) в ТАЕ буфері (4,8 % Тріс-ацетат; 0,5 М ЕДТА, рН 

8,0) з додаванням бромистого етидія (5мкг/мл) при напрузі 80V 45 хвилин. 

Після закінчення електрофорезу гель опромінювали УФ лампою з довжиною 

хвилі 312-366 нм. В якості позитивного контролю використовували патогенні 

штами Rhizobium vitis. В роботі використовували каліброване устаткування: 

Центрифуга «Mini Spin Eppendorf», Німеччина; Центрифуга-вортекс «Micro 

Spin FV-2400», BioSan, Латвія. 
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2.3.7.3. Ідентифікація збудника бактеріального раку методом ПЛР 

2.3.7.3.1. Виділення ДНК агробактерій 

 

Виділення ДНК проводили з однодобових агробактерій, вирослих на 

картопляному агарі (Гвоздяк та ін.,1981).  Плазмідну ДНК Agrobacterium vitis 

виділяли шляхом теплового лізису бактеріальної суспензії (концентрація 

клітин 108 кл/мл і зберігали одержані препарати за -20 ⁰С (Haas et  al.  1995). 

Суспензію готували на дейонізованій воді з Тритоном Х-100 і азидом натрію.  

Зразки центрифугували впродовж 5 хвилин при 5700 g і для ПЛР 

використовували надосадову рідину, яка містить нуклеїнові кислоти  (Szegedi 

and Bottka, 2002).  

Також для виділення плазмідної ДНК використовували комерційні 

набори «ДНК-сорб-C» (АмпліСенс ПЛР-тест-системи, РФ) згідно інструкціїї.  

Очищену ДНК зберігали протягом неділі за температурою від +2 до      

8 ⁰С протягом року -18±2 ⁰С. 

 

2.3.7.3.2. Проведення полімеразної ланцюгової реакції 

 

Для ідентифікації мікроорганізмів, що викликають бактеріальний рак 

винограду використовували метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 

гель-електрофоретичною і гібридизаційно-флуоресцентною детекцією у 

реальному часі (Abolmaaty et al., 2000). 

Для виявлення Rhizobium  vitis  використовували специфічні праймери 

до ділянки гена ізопентенилтрансферази ipt та до ділянок гена ендонуклеази 

VirD2 плазміди патогенності (Haas et al. 1995) (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

Послідовності нуклеотидів, які відповідають за патогенність 

агробактерій (Haas et al, 1995; Szegedi et al.,  2002; Bini et al., 2008) 

Назва 
праймер

ів 

Послідовність праймерів (5’-3’) Діагностичний 
локус 

Розмір 
амплікону, 

автор 

virD2А 
virD2С 

ATGCCCGATCGAGCTCAAGT 
TCGTCTGGCTGACTTTCGTCATAA 

Ген virD2 кодує 
ендонуклеазу -
фактор 
вірулентності 

224 bp 
Haas et al, 
1995 

ipt 1 
ipt 2 

GATCG(G/C)GTCCAATG(CT)TGT 
GATATCCATCGATC(TС)CTT 

Ген ipt кодує  
ізопентенилтра
нсферазу -
синтез 
цитокінінів 

427 bp 
Haas et al., 
1995 

PGF 
PGR 

GGGGCAGGATGCGTTTTTGAG 
GACGGCACTGGGGCTAAGGAT 

Ген pehA  
кодує 
полігалактурон
азу 

466 bp 
Szegedi et 
al.,  2002 
 

VIRFF1

VIRFR2 
F:TGAAGAGCGGTGTCGTGCTG 
R: AATCAGCGGCTTGCAGGTCT  
 

Ген virF кодує 
фактор 
вірулентності 

382 bp 
Bini et al., 
2008 

 

Синтез праймерів був здійснений за нашим замовленням компаніями 

«Fermentas», Литва і ЗАТ «Синтол», РФ. Використовували маркер довжини 

фрагментів ДНК 100-1000 п.н. (ЗАТ Синтол, РФ) та маркер довжини 

фрагментів ДНК 50-1000 п.н. (Termo Scientific O’RangeRuler 50 bp DNA 

Ladder, «Fermentas», Литва). Для проведення полімеразної ланцюгової 

реакції використовували реактиви кваліфікації “для молекулярної біології” 

(“for molecular biology”), стерильні розчини та посуд. 

Об’єм реакційної суміші складав 20 мкл. Реакційна суміш для 

ампліфікації містила: 25 нг ДНК зразку,  200 мкМ кожного dNTP,  0,05M 

KCl, 0,05М трис-НСl pH 9,0, 1,5mM MgCl2, 0,01% твін-20, 0,2 мкМ праймера, 

1 од. Taq-полімерази. Зверху напластовували мінеральне масло для 

запобігання випаровування. Параметри температурних циклів передбачали 
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інкубацію зразків за трьох температур, відповідних трьом етапам циклу 

ампліфікації - денатурації, гібридизації, синтезу.  

Ампліфікацію проводили в ампліфікаторі, який забезпечував розбіг 

температур від +4 °С до 100 °С в режимі:  денатурація 95 °С – 30 сек.;   

відпал 60 °С – 1 хв.; елонгація – 72 °С – 1 хв. (30 циклів); фінальна елонгація 

-72 °С – 10 хв. Початкова денатурація 95 °C 12 хв. Розчин з продуктами 

ампліфікації зберігали при температурі -20 °С. Для ампліфікації 

використовували програмований термоциклер “Терцик” фірми “ДНК - 

Технология” (Росія). Аналіз одержаних продуктів ПЛР проводили методом 

електрофорезу у 1,5 % агарозному гелі. Трисборатний буфер для 

електрофорезу містив бромід етідію (“Амплисенс”, Росія). За допомогою 

відеосистеми “Biocom” гель фотографували під УФ – випромінюванням 

(довжина хвилі становила 312 нм). 

Позитивним контролем  ПЛР слугував один із патогенних штамів         

R. vitis FA2, А348, С58 і А281, негативним контролем – дейонізована вода. 

Розмір продуктів ампліфікації визначали згідно маркера молекулярної маси 

ДНК GeneRuler DNA Ladder Mix (ThermoScientific) – плазміди рUС19, 

розрізаної  рестрикційною ендонуклеазою MspI (Fermentas) маркера, що 

містить фрагменти ДНК,  близької за розміром до необхідного у даному 

випробуванні.  Експерименти проводили в трьох повторності. 

Для постановки ПЛР у режимі реального часу з гібридизаційно-

флуоресцентною детекцією,  пробопідготовку та виділення ДНК проводили 

як і для класичної ПЛР з гель-електрофоретичною детекцією. ПЛР у режимі 

реального часу з використанням прямого і зворотного праймерів, 

флуоресцентно мічених ДНК-зондів, реакційної суміші, в кількості 20 мкл 

(Н2Одеіон – 8,5 мкл; 10× ПЦР-буфер – 2,5 мкл; 4мМ dNTP – 2,5 мкл (1,76 мМ – 

2,84 мкл); pr1 – 0,5 мкМ; pr2 – 0,5 мкМ; флуоресцентний зонд - 0,1 мкМ, Taq-

полімераза (2,5 u/µl) (Pfu DNA, Fermentas, Литва)  – 0,25 мкл; Мg2+  – 3,0 мМ 

і 5 мкл НКЗ, або ПКЗ, або внутрішній контроль, або досліджуваний зразок 
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(на дно пробірки). Концентрації прямого, зворотного праймерів, 

флуоресцентних ДНК-зондів були підібрані емпірично. Для контролю 

проведення реакції використовували негативний контрольний зразок (НКЗ) – 

1хПЛР-буфер і позитивний контрольний зразок (ПКЗ) – референтний штам 

збудника бактеріального раку Fа-2. Ампліфікацію проводили в 

програмованому термоциклері Rotor-Gene 6000 (Corbett Research Pty Ltd., 

Австралія). Накопичення  флуоресцентного сигналу вимірювали за 4-х  

каналів відповідно: FAM/Green (470 нм/510 нм) для ідентифікації збудника 

бактеріального раку, JOE/Yellow/HEX (530 нм/555 нм),  ROX/Orange (585 

нм/610 нм), Cy5/Red (625 нм/660 нм)  і Cy3.5/Orange (585 нм/610 нм) – для 

сигналу ендогенного внутрішнього контролю. Облік результатів аналізу, 

розрахунок порогових циклів проводили за допомогою програмного 

забезпечення програми Rotor-Gene 6000 Series Software 1.7. Детекція 

продуктів ампліфікації проходила за рахунок збільшення флуоресценції 

інтеркалюючого барвника при утворенні комплексу з дволанцюговою ДНК 

збудника бактеріального раку. Позитивним вважався зразок, при аналізі 

якого спостерігається зростання флуоресцентного сигналу на одному з 

колірних каналів ампліфікатора. Якщо криві накопичення флуоресцентного 

сигналу доходили до 36 циклу, тоді результат реакції вважали позитивним, а 

якщо криві не перетинали лінію межи або перетинали її після 36 циклу, то 

результат реакції - негативний (Ct було <36 - позитивний, при >36 – 

негативний).  

 

2.3.7.4. Метод визначення патогенності виділених агробактерій за 

допомогою тест-рослин 

 

Виначення патогенності виділених агробактерій використовували тест-

рослини: томати (Solánum lycopérsicum) і соняшник (Helianthus annuus). 

Інокуляцію рослин суспензією виділених агробактерій у кількості 109 
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КУО/мл проводили методом надрізу міжузля стебла на рівні 2-3-го листка. 

Місце поранення закривали плівкою Parafilm (США) для попередження 

висихання бактеріальної суспензії. Інокульовані рослини інкубували 

протягом 14-28 діб, при +25 °С. В якості негативного контролю 

використовували незаражені рослини, інокульовані стерильною 

дистильованою водою, позитивним контролем були рослини інокульовані 

патогенним щтамом R.vitis FA-2.  

 

2.4. Методи оздоровлення виноградних рослин від збудника 

бактеріального раку винограду 

2.4.1. Оздоровлення винограду методом культури апікальних 

меристем  

 

На теперішній час проблема захисту рослин від вірусних, 

бактеріальних і фітоплазмових хвороб, а також підтримки і зберігання 

колекційного генофонду вирішується за допомогою культури апікальних 

меристем і клонального мікророзмноження in vitro (Yepes and Aldwinckle, 

1994; Schoeffling H,1994). 

Для отримання оздоровленого садивного матеріалу винограду 

використовували метод культури апікальних меристем і поєднання його з 

методом термотерапії. У роботі застосовувалися загальноприйняті 

біотехнологічні методики (Бутенко, 1964; Дорошенко, 1999; Кунах, 2005), 

Обов'язковою умовою роботи з культурою ізольованих тканин рослин було 

дотримання стерильності живильного середовища, інструментів, посуду, 

самих тканин і приміщення, де тканини ізолюють або пересаджують.  

Матеріалом для дослідження були рослини винограду Vitis vinifera L. 

сортів Одеський чорний, Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне, Рислінг 

рейнський, Піно нуар, Молдова і Добриня уражені збудником бактеріального 
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раку. В якості експлантів використовували апікальні меристеми розміром 0,2 

- 1,0 мм, які виділяли з зимуючих бруньок винограду. 

Поверхневу стерилізацію рослинного матеріалу проводили в декілька 

етапів: експланти перед стерилізацією ретельно промивали під проточною 

водопровідною водою (30 хв.), потім поміщали в стерилізуючий 

хлорвмістний  розчин (хлорамін, гіпохлорид кальцію) з експозицією 10 

хвилин. Ретельно промивали від хлорвмістного розчину трикратним 

промиванням стерильною дистильованою водою, додатково поміщали в 76 % 

розчином етанолу (35 сек.) і ще тричі промивали стерильною дистильованою 

водою. Експланти апікалької меристеми культивували на модифікованому 

живильному середовищі Мурасіге і Скуга (Murashige and Skoog, 1962) з 

додаванням бензіламінопуріну (БАП) в концентрації 1,0 мг/л і гібберелловой 

кислоти (ГК) - 0,5 мг/л.  

Склад модифікованого живильного середовища Мурасіге і Скуга 

(Murashige and Skoog, 1962):   макроелементи (мг/л): нітрат калію (КNО3) – 

1900, нітрат амонію (NH4NO3) – 1650, гідрофосфат калію (КH2РО4) – 170, 

магнію сульфат (MgSO4 · 7H2O) – 370, кальцію хлорид (CaCl2 · 2H2O)  - 440. 

мікроелементи (мг/л): сульфат марганцю (II) (MnSO4 · 4Н2О) - 22,3, борна 

кислота (Н3ВО3) - 6,2; сульфат цинку (ZnSO4·7H2О) - 8,6; йодид калію (КІ) - 

0.83, сульфат міді (CuSO4 · 5Н2О) - 0,025; молібдат натрію (Na2МoО4 · 2Н2О), 

хлорид кобальту (CoCl2 · 6Н2О) - 0,025, сульфат заліза (II) (FeSO4 · 7Н2О) - 

27,8, NaЕДТА· 2Н2О – 37,3, вітаміни та органічні сполуки (мг/л): тіамін (В1)· 

HCl - 0,1, пиридоксин (В6)· HCl - 0,5; нікотинова кислота (РР) -  0,5, 

мезоінозит – 100, сахароза – 30, агар – 0,7 %, глицин – 2; гідролізат 

лактальбуміну  - 1, гетероауксин - 1-30, кинетин (цитокинін), 6-БАП - 0,04-

10. Вирощування тканин велося на напівтвердих живильних агарових 

середовищах (0,7-0,8 % агару до обсягу середовища) в спеціальних стаканах 

длоя культивування. Досліди проводились в 10-ти повторностях. 
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Експланти культивували при температурі 24 - 26 °С, відносній 

вологості повітря 60 – 70 %, 16-годинному фотоперіоді і освітленості 2 - 3 

клк.   

Для термотерапії відбирали мікропагони, отримані після регенерації і 

переносили їх на поживне середовище зі зниженим вмістом БАП (0,1 мг / л) і 

підвищеним - ГК3 (1,0 мг/л). Для адаптації рослин до підвищеної 

температури рослини в пробірках поміщали в термокамеру з температурним 

режимом 26 ± 1 °С і поступово протягом 7-ми діб підвищували температуру 

до 38 ± 1 °С. У період адаптації до термотерапії і на етапі термотерапії 

дотримувалися 16-годинного фотоперіоду. 

Технологія оздоровлення цінних сортів і клонів винограду від 

бактеріального раку і створення генофонду методом in vitro включала: 

1. Відбір верхівки винограду на виноградних кущах з симптомами 

бактеріального раку і без них; 

2. Введення в культуру тканини експлантів розміром 0,1-0,2 мм для 

оздоровлення від латентної форми бактеріального раку; 

3. Регенерація з них рослин і мікророзмноження; 

4. Тестування на наявність збудника бактеріального раку методом ПЛР; 

5. Культивування оздоровлених рослин при зниженій позитивній 

температурі, при додаванні в живильне середовище ростового або 

осмотичного інгібітору, на живильному середовищі для тривалого 

зберігання при зниженій освітленості; 

6. Щомісячний контроль за ходом росту і зберігання рослин, пересадка 

рослин на свіже живильне середовище; 

7. Розмноження оздоровленних рослин мікроживцюванням;  

8. Адаптація оздоровленних рослин до природних кліматичних умов, 

висадка в закритий, а потім у відкритий грунт.   
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2.4.2. Термообробка виноградної лози і саджанців винограду   

 

 Потреба оздоровлення винограду і виробництва безбактеріального і 

безвірусного садивного матеріалу є дуже актуальнлю. Тільки здоровий 

матеріал може слугувати базисною основою для відновлення виноградників, 

підвищення врожайності та економіки виноградарства. Одним з таких 

методів є теплова терапія виноградного матеріалу. Метод термообробки 

відомий як ефективний захід для захісту рослин від патогенів, включаючи 

бактеріальний рак, вірусні хвороби і фітоплазми. Основною вимогою для 

успішного проведення оздоровлення виноградного матеріалу є правильно 

сконструйований пристрій для проведення таких випробувань. Для 

проведення досліджень застосовували термокамеру прищеплювального 

комплексу ЗАТ "Одеський коньячний завод" (рис. 2.8), яка автоматично 

підтримувала необхідну для термотерапії температуру при постійному 

перемішуванні води. Крім того, установка дозволяла при необхідності 

створювати вакуум 0,6 атм., необхідний для кращого проникнення гарячої 

води в провідні судини рослин. 

      

                          А                                                            Б  

Рис. 2.8. А - термокамера для проведення термообробки виноградного 

матеріалу;  



123 

 

Б – пристрій управління термокамерою, встановлення різних 

температурних режимів (ЗАТ «Одеський коньячний завод», 2007 р.)  

 

Для проведення дослідження впливу термотерапії на збудника 

бактеріального раку і на фізіологічні параметри самої рослини 

використовували різні температурні режими і період витримування 

виноградного матеріалу в гарячій воді. Відомо  (Caudwell et all, 1997), що 

існує різноманітність в стійкості чубуків винограду до термообробки. При 

цьому слід враховувати такі фактори як сорт рослини, час заготівлі лози і 

положення чубука на вихідній лозі.  

У дослідах ми використовували заражені збудником бактеріального 

раку рослини сортів: Каберне Совіньйон, Шардоне, Піно нуар, Рислінг 

рейнський. З літературних джерел відомо, що найбільш сприйнятливим до 

термообробки виявився Піно чорний, Шардоне і Каберне Совіньйон – були 

стійкими (Caudwell et all, 1997). 

Лозу для термотерапії використовували повністю дозрілу й відразу ж її 

перевозили до розсадника. З метою запобігання зневоднення лози у процесі 

перевезення і зберігання її поміщали в полієтиленовіф пакети. 

До проведення термотерапії лозу зберігали у сховищі при температурі 

+2 °С і відносній вологості 90-97 %. Перед термотерапією лозу протягом 12-

24 годин витримували при кімнатній температурі, у вологих та 

провітрюваних умовах. Термотерапію лози здійснювали в січні-лютому, 

безпосередньо перед щепленням, у кінці періоду зберігання, а саджанців – на 

початку травня, перед їх посадкою на постійне місце. Перед термотерапією 

саджанці знаходились у сховищі при температурі +2 °С і зберігались у 

поліетиленових мішках з отворами. Потім їх витримували протягом 24 годин 

при кімнатній температурі. Для визначення оптимальних умов термотерапії і 

комбінації термотерапії з вакуумінфільтрацією застосовували такі режими: 

+40 °С протягом 10 годин; +45 °С протягом 3 години і +50 °С протягом 30 
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хвилин. При застосуванні вакууму в комбінації з термообробкою режими 

були такими: вакуум 0,6 атм. і +50 °С протягом 30 хвилин. Після 

термообробки лозу відразу ж висаджували у вегетаційні ємкості в теплиці. 

Саджанці або висушували на повітрі, або занурювали у водопровідну воду 

при кімнатній температурі, тому що   після такої обробки рослинного 

матеріалу, тривале зберігання може викликати утворення плісняви на 

поверхні лози і затримку вегетації. 

 

2.5. Хімічні заходи захисту від бактеріального раку винограду 

2.5.1. Визначення антимікробної дії краун-ефірів 

 

У роботі були досліджені краун-ефіри різних гомологічних рядів. 

Масив вивчених краун-ефірів і набір функціональних груп замісників 

наведено на рис. 2.9. Повнота первинного скринінгу забезпечувалася 

використанням найбільш типових краун-ефірів і їх замісників, включаючи: 

прості, аліфатичні, ароматичні, азотовмісні краун-сполуки; алкільні, 

аралкільні, ацильні, нітро-, аміно-, амідіно- замісники, а також вивчалися 

типові фармакофорні групи (піперидинова, морфолінова, індольна та ін .), 

молекули галогенів, залишки амінокислот і деякі інші радикали.  

Досліджувані сполуки розчиняли в 0,1 % етанолі. Для вивчення 

антимікробної активності краун-ефірів використовувався представницький 

набір мікроорганізмів, включаючи умовно-патогенні штами і сапрофітні тест-

культури: Agrobacterium tumefaciens FА-2, Escherichia coli ATCC 25922; 

Bacillus cereus АТСС 10702; Staphylococcus aureus ATCC 6538P (FDA 209P).  

Staphylococcus aureus ATCC 6538P (FDA 209P) відноситься до родини 

Micrococcaceae, коки, хемоорганотрофи. Метаболізм дихальний і 

бродильний. Лабораторний штам Staphylococcus aureus ATCC 6538P (FDA 

209P) вважають умовно-патогенним.   
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R(R) = замісники: H, ALK, AR, ARALK, Cl, Br, I, NO2, NH2, RCO-, 

RCONH-, NCRV(RV)2 та інші. 

Рис. 2.9. Моделі досліджених краун-сполук, які використовувались для 

скринінгу антимікробної активності проти збудника бактеріального раку. 

 

Bacillus cereus АТСС 10702 відноситься относится до родини 

Bacillaceae, палички і коки, утворюють ендоспори, грампозитивні, 

хемоорганотрофи. Метаболізм строго дихальний. Представляє особливу 

зацікавленність в силу своєї біохімічної активності. 

Escherichia coli ATCC 25922, відноситься до родини Enterobacteriaceae, 

грамнегативні факультативно-анаеробні палички, хемоорганотрофи. 

Метаболізм дихальний і бродильний. Лабораторний штамм К-12 вважається 
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умовно-патогенним. 

Для з'ясування механізму антимікробної дії краун-ефірів по 

відношенню до збудника бактеріального раку вивчали їх вплив на кінетичні 

параметри росту різних груп мікроорганізмів, в тому числі і грампозитивних,  

(мають різний склад клітинної оболонки) в умовах різного іонного складу 

середовища культивування і температурного шоку під час зростання культури 

бактерій. 

Для визначення мутагенності досліджених краун-сполук 

використовували культуру бактерій Salmonella typhimurium ТА98 

Моделювання впливу краун-ефірів на біологічні мембрани мікрооганіхмів 

проводили на штучних біслойних ліпідних мембранах (БЛМ). 

В рамках цього дослідження нами було спеціально розроблено 

оригінальний метод синтезу монотретбутільних похідних дибензо-18-краун-

6. Цей синтез було захищено двома авторськими свідоцтвами (Котляр та ін.  

1990;     Котляр та ін. 1990) 

Для з'ясування механізму антимікробної дії досліджуваних краун-

ефірів широко застосовувався аналіз структурно-функціональних 

закономірностей фізіологічних ефектів цих речовин на культури 

мікроорганізмів в модельних експериментах. 

  

2.5.2. Вимірювання електричної провідності біслойних ліпідних 

мембран 

 

Дослідження механізму антимікробної дії краун-ефірів вивчали на 

модельних біслойних ліпідних мембранах.  

Біологчна мембрана – складова частина клітини, яка відгороджує її від 

навколишнього середовища і забезпечує свою автономність, селективний 

регульований обмін клітини з навколишнім середовищем. Мембрана може 

перебувати в різних фазових станах. Її можна розглядати як плоский 
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конденсатор, де роль його пластин відіграють електроліти зовнішнього і 

внутрішнього розчинів із зануреними в них структурними елементами 

фосфоліпідів. Активний транспорт речовини через мембрану клітини 

здійснюється за рахунок внутрішньої енергії клітини. Ліпіди нерозчинні у 

воді, тому в біологічній клітині  створюють бар'єр, що перешкоджає руху 

води і водорозчинних речовин з одного компартмента в інший. Ліпідний 

біслой складається головним чином з молекул фосфоліпідів. Один кінець 

такої молекули є гідрофільним, тобто розчинним у воді (на ньому 

розташована фосфатна група), інший - гідрофобним, тобто розчинним тільки 

в жирах (на ньому знаходиться жирна кислота).  

Для визначення механізму дії краун-ефірів проводили дослідження 

штучного моделювання мембранної оболонки, шляхом формування 

біліпідних мембран і регістрації процесу транспорту досліджених сполук 

через неї. Бімолекулярні ліпідні мембрани готували із розчину 

фосфатидилхоліну (Serva, Німеччина) або з яєчного лецитину, виділеного 

згідно методики (20 мг/мл розчинник - декан) і формували на отворі 

тефлонового стаканчика діаметром 0,7 мм (Mueller et al., 1962). Поверхневий 

потенціал БЛМ вимірювали потенціодінамічним методом. Схема установки 

представлена на рис. 2.10. Електроди вимірювальної камери були виготовлені 

з срібного дроту діаметром 1,5 мм. Провідність БЛМ вимірювали, 

порівнюючи падіння напруги на мембрані з падінням напруги на еталонному 

спротиві: Rm = Rет. · Uм / Uет. де: Uм - падіння напруги на мембрані. 

Зміна електродних потенціалів при асиметричному збільшенні іонної 

сили розчину враховували, періодично вимірюючи різницю потенціалів між 

електродами електричним підсилювачем У-5-9 (Rвх. = 013 Ом). На мембрану 

подавали напругу 100 мВ через дільник напруги.  
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Рис. 2.10. Схема установки для потенціодінамічного вимірювання 

поверхневого потенціалу БЛМ (Mueller et al., 1962): 

1 – біліпідна мембрана (БЛМ); 

2 – генератор напруги; 

3,4 - Ag/AgCl – электроды; 

5 – магнитна мішалка; 

6 – перетворювач струм – напруга 

 

2.6. Визначення мутагенності краун-ефірів 

 

Для дослідження мутагенності активних представників класу краун-

сполук використовували культуру бактерій Salmonella typhimurium ТА 98. 

Тест-культуру вирощували в МПБ протягом 18 годин при +37 °C. 

Розплавлений на водяній бані агар (0,6 % агар-агар + 0,5 % NaCl) розливали 

по 3 мл в стерильні пробірки, які поміщали у водяну баню з температурою   

45 °C. В кожну пробірку додавали по 0,1 мл розчинів гістидину і біотину, 0,1 

мл тестованої хімічної сполуки в необхідної концентрації і 0 ,1 мл культури .  

Вміст пробірки перемішували і виливали в чашку Петрі на тверде 

саелективне середовище (САС: А-розчин: K2HPO4 (10 г); Na3PO4 (3,39 г); 

(NH4)2SO4 (1,35 г); дистильована вода – 90 мл; Б-розчин: MgSO4 (200 мг), 
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дистильована вода -10 мл; В-розчин глюкози (2 г) дистильована вода – 100 

мл; Г- агар-агар (20 г) дистильована вода - 800 мл). 

Токсичну дію хімічних сполук визначали, додаючи на застиглу 

поверхню агаризованого середовища 0,1 мл тестованого препарату і 0,1 мл 

тест-культур (з розведень 10-5 і 10-6 КУО/мл). Чашки інкубували протягом 

доби при температурі +37° C. Через 24 години підраховували кількість 

сформованих колоній і титр клітин. Титр ревертанти визначали на другу 

добу, підраховуючи число колоній на середовищі САС. Мутагенну дію 

препарату визначали за співвідношенням кількості ревертанти до загальної 

кількості життєздатних клітин, в одному і тому ж варіанті досліду, в 

порівнянні зі спонтанним рівнем мутацій (контроль). 

 

2.7. Статистичні методи обробки результатів дослідження 

 

Усі математичні розрахунки проводились із використанням 

спеціальних математичних програм (Statistica 6.0, Microsoft Excel 2010). 

Визначали середні значення показників і їх стандартну похибку (Доспехов, 

1985).  
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РОЗДІЛ 3 

СИМПТОМИ ТА ВІЗУАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ  

БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ 

 

3.1. Сортовий склад виноградних насаджень України та 

особливості візуального прояву бактеріального раку 

 

Контроль санітарного стану виноградних насаджень на предмет 

наявності вірусних, фітоплазмових хвороб і бактеріального раку є 

необхідним показником якості виноградарської продукції.  Наразі аспекти 

фітосанітарного контролю є розробленими в усіх виноградарських країнах 

Європейського Союзу. Він включає особливості епідеміологічної обстановки 

поширення тієї чи іншої хвороби, рівень візуального та прихованого 

ураження виноградників.  

Останнім часом, за нашими спостереженнями, відмічались погіршення 

епідеміологічної обстановки на промислових виноградниках України, що 

частково пов’язано із закладанням молодих виноградників імпортованим 

садивним матеріалом, появою нових сприятливих до бактеріального раку 

сортів і клонів, кліматичними змінами у регіоні, які призвели до збільшення 

кількості виноградників, уражених збудником бактеріального раку. 

Складність контролю інфекції - це перша причина того, що бактеріальний 

рак винограду не входить до загальноприйнятої системи сертифікації, яка діє 

в країнах Європейської Спілки. Другою причиною цього - є низькі рівні 

прояву бактеріального раку в найбільших виноградарських країнах (Італія, 

Франція, Німеччина), отже і відсутність у них великих збитків від цієї 

хвороби.   

На теперішній час, згідно даним Одеської обласної державної 

адміністрації на долю Одеської області приходиться близько 60 % 
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виноградної продукції, 8 % - на Миколаївську, 7 % - на Херсонську і решта 

на інші області України (рис. 3.1.).  

 

Рис. 3.1. Частка областей України у виробництві виноградарської 

продукції (за даними Одеської обласної державної адміністрації України, 

2019-2020 рр.) 

 

Як видно із даних, наведених на рис. 3.1, найбільша частка 

виноградарської продукції і промислових насаджень винограду в південному 

регіоні України припадає на Одеську, менше - на Миколаївську і Херсонську 

області.  

Реєстр сортів виноградних рослин України з 2014 р.  містить 110 

найменувань, з яких тільки 38 % - імпортовані, 62 % сортименту складають 

сорти української селекції (рис. 3.2).  

Перший офіційний сортимент України, затверджений в 1936 р., 

включав 30 інтродукованих (99 %) та 1 % аборигенних сортів. В сортимен ті 

1958 р. було 111 сортів, з них інтродукованих – 98 %. В скороченому 

сортименті 1979 р. при загальній кількості  інтродукованих сортів було 80 %.  

Збільшення кількості сортів в Реєстрі 1999 р. до 114 відбулося за рахунок 

сортів нової української селекції. Інтродуковані сорти складали до 60 %.   

Реєстр сортів рослин України 2014 р. містив 110 сортів, з яких тільки 38 % 
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було інтродукованих, 62 % сортименту складають сорти українскої селекції 

(рис. 3.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Співвідношення наявних сортів української селекції, 

аборигенних сортів та інтродукованих (за даними відділу селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова», станом на 2014 р.) 

 

Викликає занепокоєння і те, що останнім часом спостерігається 

тенденція значного зменшення закладання нових площ під виноградники 

(майже в 10 разів з 802,9 га у 2010 році до 73,0 га у 2020) (рис. 3.3).  
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          Рис. 3.3. Посадка нових виноградних насаджень в господарствах 

України (за даними Одеської обласної державної адміністрації, 2020 р.) 
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За останній час, у зв’язку з нестачею сертифікованого садивного 

матеріалу в Україні було імпортовано в ці області велику кількість садивного 

матеріалу із Франції, Німеччини, Сербії, Італії, який був латентно уражений 

збудником бактеріального раку. Закладка виноградників зараженими 

саджанцями призвела до погіршення якості, зменшення продуктивності  

промислових насаджень. Уражені кущі відставали у рості і розвитку, що 

позначилось на якості врожаю. Нажаль, ввезений садивний матеріал не був 

перевірений на наявність латентної інфекції, що стало причиною збитків у 

виноградарських господарствах. (рис. 3.4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.4. Динаміка зменшення загальної площі під виноградниками 

України за роками з 2012 по 2020 рр. (за даними Державної служби 

статистики України) 

 

Наведеними на рис. 3.4 зменшення площ під виноградниками майже в 

два рази (з 2012 року до 2020), на нашу думку,  відбулось за багатьох причин, 

в тому числі і за рахунок високого відсотка ураження виноградних насаджень 

вірусними, фітоплазмовими хворобами і бактеріальними раком. 

Бактеріальний рак винограду - небезпечна хвороба, яка завдає значної 

економічної шкоди: хворі рослини або гинуть, або стають чутливими до 
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стресових умов. Візуально симптоми хвороби проявляються на виноградних 

кущах у вигляді утворення пухлин в місцях поранення (місце щеплення, 

штамб (рис. 3.5 А, Б) і на коренях. Пухлини іноді досягають величезних 

розмірів: до 10 см в діаметрі. 

 

     

                              А                                                   Б       

Рис. 3.5. Симптоми бактеріального раку винограду, А – пухлина на 

місці щеплення у прищепної рослини сорт Мерло; Б – пухлина на штамбі 

винограду сорту Каберне Совіньйон (Одеська область, 2020 р.) 

 

Пухлини створюють денфіцит харчування для органів рослин,  

перешкоджають сокоруху, зменшують продуктивність рослин, знижують іх 

довговічність і стійкість до несприятливих умов, тому що деревина 

однолітніх пагонів погано визріває і стає нестійкою до морозів. Посилене 

розростання пухлин викликає великий притік до цих місць пластичних 

речовин, за рахунок чого рослина виснажується. Щорічне утворення нових 

пухлин призводить до поступового відмирання виноградного куща.  
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Ураженість винограду патогеном залежить від сорту, метеорологічних 

умов, імунітету рослини і агротехнічних умов вирощування. Один і той же 

сорт за різних умов може бути по різному сприятливим до ураження 

збудником бактеріального раку.  

Хвороба значно знижує вихід саджанців у розсаднику, але зазвичай не 

викликає серйозних пошкоджень на старих рослинах. На пагонах винограду в 

червні - серпні виникають дрібні пухлини, які спочатку мають зелений або 

рожевий колір (рис. 3.6), потім поступово збільшуються в розмірі, стають 

горбистими, твердими і темніють (рис. 3.7.).  

 

 

 

Рис. 3.6. Пухлина на виноградній рослині, яка розвилась на місці 

щеплення прищепи і підщепи, сорт Шардоне (Миколаївська область, 2017 р.)   

 

Стратифікація при виробництві садженців може бути причиною 

масового утворення пухлин на саджанцях і в шкілках. Вони можуть 

утворюватися в місцях з'єднання прищепи з підщепою, в місцях осліплення 

вічок, на п'яті підщепних чубуків і в верхньому зрізі прищепи.  
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Рис. 3.7. Симптоми бактеріального раку на загиблій рослині винограду: 

велика кількість дрібних пухлин по штамбу, столовий сорт Преображеніє 

(Херсонська область, 2020 р.) 

 

Сортимент винограду України базується як на імпортованих сортах, 

так і на сортах селекції науково-дослідних установ країни. Його формування 

відбувалося під впливом потреб виноробної промисловості, консервативність 

якої призвела до того, що переважну частку сортименту складають класичні 

сорти Vitis vinifera L.: Каберне Совіньйон, Мерло, група сортів Піно, 

Шардоне, Аліготе, Совіньйон та i деякі інші – які в різному ступені є 

чутливими до збудника бактеріального раку (табл. 3.1).    

                                                                                      Таблиця 3.1  

Ступінь ураженості сортів винограду збудником бактеріального 

раку (візуальні спостереження), середнє за 2014-2020 рр. 

 
Назва сорту Ступінь ураження 

бактеріальним 

раком 

Походження 
садивного 

матеріалу 
1 2 3 

Каберне Совіньйон клон 15 Високий Франція 

Каберне Совіньйон, клон 441 Високий # 

Каберне Совіньйон, клон 1473 Високий # 
Каберне Фран, клон ISV101 Високий # 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 

Совіньйон зелений, клон 4442 Середній # 

Совіньйон білий, клон 242 Середній # 
Шардоне, клон 96 Середній # 

Шардоне, клон 130 Середній # 

Піно нуар, клон 667 Низький # 

Піно білий, клон VCR5 Низький # 
Піно Грі, клон FR49-207  Низький # 

Аліготе, клон 263 Низький # 

Мерло, клон VCR1 Середній # 

Рислінг рейнський, клон 13101  Низький Німеччина 
Трамінер рожевий, клон VCR6 Низький Франція 

Сухолиманський білий,  клон 244 Низький Україна 

Одеський чорний, клон 11 Високий # 

Іршаї Олівер, клон 3524  Низький Франція 
Мускат одеський, клон 3432 Середній Україна 

Мускат Оттонель, клон 12122 Середній Італія 

Тельті курук, клон 7131  Середній Україна 

Голубок, клон 4656  Низький # 

Сурученський білий, клон 36333  Низький # 

Мускат янтарний, клон 574 Низький # 

Мечта, клон 244  Низький # 

Мечта, клон 323  Низький # 
Восторг, клон 60162  Низький # 

Восторг, клон 7383  Низький # 

Ланка, клон 4062  Низький # 

Кобзар, клон 30115  Середній # 

Королева виноградників, клон 2695  Низький # 

Мускат гамбургський, клон 932  Середній # 

Одеський сувенір, клон 8022  Середній # 

Оригінал, клон 5834  Низький # 

Оригінал, клон 4024  Низький # 

Аркадія  Низький Україна  

Кеша  Середній # 

Молдова Середній Молдова 
Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 1791  Низький Німеччина 

Берландієрі х Ріпарія Кобера 5ББ, 
клон 211161  

Високий Франція 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 1182  Низький Франція 
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Як видно з таблиці 3.1 сортовий склад виноградних насаджень півдня 

України, переважно представлений сортами іноземної селекції визначається 

високою та середньою чутливістю до бактеріального раку винограду на 

відміну від сортів української селекції. 

Перелічені сорти, за даними Державної служби статистики, складають 

сумарно понад 50 відсотків насаджень України. До окремої групи 

відносяться сорти селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» (до 10 % в 

залежності від області). Виноградники трьох південних областей України – 

Одеської, Миколаївської та Херсонської – складають близько 85 % 

насаджень від всіх загальних виноградників України. 

Найвищий рівень ураження (ступінь ураження площі поверхні штамбу 

та розмір пухлин) притаманний сорту Каберне Совіньйон – до 35 %. Пухлини 

великі до 10-15 см у діаметрі, на зрізі часто із антоціановим забарвленням, 

розташовані уздовж всього штамбу (рис. 3.5 Б).  

 Середній рівень ураження характерний для технічних сортів із темним 

забарвленням ягід – Мерло, Шардоне та ін. Пухлини на штамбі мають 

середній розмір – до 10 см у діаметрі, по штамбу і рукавах поширюються в 

значно меншому ступені, ніж у сорту Каберне Совіньйон (рис. 3.5 А). 

 Середніми та переважно низьким рівнем ураженя бактеріальним раком 

винограду характеризуються  сорти винограду із світлим забарвленням ягід: 

Шардоне, Аліготе та Совіньйон зелений. Симптоми відрізняються чіткою 

локалізацією окремих пухлин, переважно без поширення по штамбу (рис. 

3.6). 

 Технічні сорти української селекції часто є похідними від європейських 

класичних сортів (сорт Одеський чорний – Каберне Совіньйон х Алікант 

Буше, Сухолиманський білий – Шардоне х Плавай) також мають схильність 

до ураженості бактеріальним раком. Цей сорт у великих промислових 

масштабах вирощується у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. 

Проте, рівень ураження сорту Одеський чорний коливається між високим та 
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середнім, хоча в цілому розмір пухлин є меншим від пухлин, що 

утворюються на сорті Каберне Совіньйон, на цьому сорті також значно рідше 

утворюються пухлини уздовж штамбу (рис. 3.8).  

 

 

 

Рис. 3.8. Пухлина на виноградній рослині сорт Одеський чорний 

(Одеська область, 2019 р.)   

 

Сорти селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова» Сухолиманський білий 

(рис. 3.9), Мускат одеський (рис. 3.10)  та сорт селекції НІВіВ «Магарач» 

Цитронний Магарача відрізняються переважно низькими рівнями ураження 

бактеріальним раком винограду. 
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Рис. 3.9. Симптоми бактеріального раку винограду, сорт 

Сухолиманський білий (Одеська область, 2018 р.)  

 

Рис. 3.10. Симптоми бактеріального раку винограду, сорт Мускат 

одеський (Одеська область, 2016 р.)  
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  3.2. Обстеження виноградних насаджень на наявність збудника 

бактеріального раку винограду        

                                                                     

Обстеження виноградних насаджень в південному регіоні України ми 

проводили в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях протягом 2012-

2020 рр. згідно ДСТУ 3355-06 «Продукція сільськогосподарська рослинна. 

Методи відбору проб при карантинному огляді та експертизи» та ДСТУ 

4390:2005. «Технічні умови. Саджанці винограду та чубуки виноградної 

лози». Візуальний фітосанітарний огляд та оцінка ступеня ураження 

вірусними, фітоплазмовими хворобами і бактеріальним раком базувалась на 

покущному огляді рослин насадження, яке обстежувалось (рис. 3.11).  

 

 

 

Рис. 3.11. Загальний вигляд насаджень виноградників, що 

обстежувались в ДП ДГ ім.. О.В. Суворова (2019 р.) 
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Кущі з симптомами бактеріального раку відмічали яскравою фарбою 

на штамбі виноградного куща. На маточних насадженнях фітосанітарне 

обстеження проводили двічі на рік: у травні-червні та у серпні-вересні. При 

цьому оглядали всі кущі на даній площі. На промислових виноградниках  

візуальну санітарну селекцію проводили вибірково. При цьому досліджували 

від 5 до 10 % від загальної площі насаджень. 

За період з 2012 по 2020 рр. були обстежені виноградарські насадження 

в Одеській області: базові, маточні, селекційні виноградні насадження ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України (25 га) та шкілка (1 га), клоно-

дослідна ділянка (10 га), виноградники дослідних господарств ННЦ «ІВіВ ім. 

В.Є. Таїрова» НААН України ДП ДГ «Таїровське» (320 га), ДП ДГ «ім. О.В. 

Суворова» (560 га), АСТ «УкрАгро» (950 га), ТОВ «Технолог» (300 га), ТОВ 

«Шустов Агро» (160 га), ТОВ «Вітіс Агро» (27 га); ПрАТ «Придунайський» 

(360 га).  

У Миколаївській області фітосанітарне обстеження проводили на 

промислових наадженнях ДП «Коблево», площею 921 га, а також 

виноградники ДП «Володимирське», площею 540 га.  

У Херсонській області  візуально обстежували промислові 

виноградники в КП Агрофірми радгоспу «Білозерський» (820 га) та 

виноградної шкілки (10 га). Виноградники ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

НААН України і дослідних господарств було закладено садивним клоновим 

матеріалом власного виробництва. Виноградники інших господарств 

південного регіону були висаджені клоновим і рядовим садівним матеріалом 

вітчизняного і імпортного виробництва, інтродукованого з Франції, Італії, 

Німеччини, Сербії. Було обстежено 46 клонів технічних сортів і 47 технічних 

сортів рядового садивного матеріалу, 13 клонів столових сортів і 7 столових 

сортів рядового садивного матеріалу, 10 клонів підщепних сортів винограду 

(табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Сорти і клони виноградних рослин різних господарств Одеської, 

Миколаївської і Херсонської областей південного регіону, які були 

досліджені на ураженість збудником бактеріального раку винограду, 

середнє за 2012-2020 рр. 

Господарство Область Загальна 
площа, га 

Кількість 
досліджуваних 

сортів і клонів, шт 

Базовий маточник ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

Одеська 0,6 10 

Селекційна ділянка ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

# 20 56 

Клоно-дослідна ділянка 
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 

Таїрова» 

#  10 15 

ДП ДГ «Таїровське» # 320 6 
ДП ДГ ім. О.В. Суворова # 560 15 

АСТ «Украгро» # 980 4 

ТОВ «Технолог» # 120 2 

ТОВ «Шустов-Агро» #   90 2 
ДП Агро-фірма «Шабо» # 1100 8 

ТОВ «Вітіс-Агро» #    25 2 

ПрАТ «Придунайський» # 150 10 

ДП «Коблево» Миколаївська 921 18 
ДП «Володимирське» # 540 6 

КП «Агрофірма-радгосп 
Білозерській» 

Херсонська 830 12 

 

У результаті обстеження  виноградних насаджень в цих областях були 

виявлені кущі винограду з симптомами бактеріального раку як на молодих, 

так і на плодоносних виноградниках. Такі кущі відставали у рості, мали 

хлоротичне забарвлення, знижнення цукру в ягодах, і спостегігали загибель 

кущів (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Кущ винограду, уражений збудником бактеріального раку 

винограду, пухлина по штамбу, сорт Мерло (Одеська обл., 2012 р.) 

 

Обстеження виноградників різних виноградарських господарств по 

областях південного регіону показало наявність відсоткового ураження 

різних сортів і клонів бактеріальним раком вітчизняного і імпортного 

виробництва (табл 3.3, 3.4, 3.5).  

Таблиця 3.3  

Візуальні ознаки зараженості бактеріальним раком сортів і клонів 

виноградних рослин в Одеській області,  середнє за 2012-2020 рр. 

Сорт, клон винограду Походження 

виноградного 
матеріалу 

Візуальні 

ознаки 
зараженості 
бактеріальни

м раком 

Уражено 

рослин 
сорту, клону, 

% 

1 2 3 4 

Технічні сорти, клони 

Аліготе, клон 263 Франція - - 

Іршаї Олівер, клон 3524  # - - 

Каберне Совіньйон, клон 
VCR8  

Франція - 0,1 

Каберне Фран, клон ISV101  # - - 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 

Мускат одеський, клон 3432  # - - 

Мускат Оттонель, клон 
12122  

Італія - - 

    

Піно білий, клон VCR5  # - - 

Совіньйон білий, клон 242  # + 0,3 

Піно Грі, клон FR49-207  # - - 

Трамінер рожевий, клон 
VCR6  

# - - 

Каберне Совіньйон, клон 
169  

# + 0,5 

Каберне Совіньйон, клон R5  # - - 

Мерло, клон VCR1 # + 0,5 

Совіньйон зелений, клон 
4442  

# + 0,4 

Тельті курук, клон 7131  Україна - - 
Піно нуар, клон 667  Франція + 0,7 

Рислінг рейнський, клон 
13101  

Німеччина + 0,3 

Рислінг рейнський, клон 
2071  

# - - 

Аліготе, клон 616  Франція - - 

Голубок, клон 4656  Україна + 0,3 
Сурученський білий, клон 

36333  

Молдова - - 

Каберне Совіньйон, клон 
1473  

Франція + 1,2 

Мускат одеський, клон 3435  Україна - - 

Одеський чорний, клон 11  # + 2,5 

Сухолиманський білий,  
клон 244  

# - - 

Одеський чорний, клон 11  # + 25  
Мерло  Франція + 1,3 

Шардоне  # + 0,5 

Сухолиманський білий  Україна - - 

Мускат Магарача # + 2,7 
Одеський чорний  # + 10 

Трамінер  Франція + 0,2 

Сурученський  Молдова - - 
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Продовження таблиці 3.3  

1 2 3 4 

Ранній Магарача  Україна - - 

Піно чорний  Франція + 1,2 
Рислінг рейнський Німеччина + 0,5 

Сухолиманський білий, 
клон1632  

Україна - - 

Трамінер рожевий, клон 
3360  

Франція - - 

Каберне Совіньйон. клон 15  Франція + 25 

Шардоне, клон 96  # + 15 

Піно нуар # + 3 

Мерло # + 35 

Каберне Совіньйон, клон 15  # + 27 

Шардоне, клон 96  # + 12 

Каберне Совіньйон, клон 15  # + 30 

Шардоне, клон 96  # + 10 

Каберне Совіньйон  Італія + 5,5 

Шардоне  # + 3,2 
Мерло  # + 2,3 

Аліготе  # - - 

Піно блан  # - - 

Піно нуар  # - - 
Піно грі  # - - 

Совіньйон  # - - 

Мускат Оттонель  Франція - - 

Каберне Совіньйон, клон 15  Франція + 17 
Шардоне, клон 76  # + 2,8 

Каберне Совіньйон, клон 
441  

# + 1,9 

Шардоне, клон 130  # + 1,1 
Столові сорти, клони 

Мечта, клон 244  Україна   

Мечта, клон 323  # - - 

Восторг, клон 60162  # - - 

Восторг, клон 7383  # - - 
Мускат янтарний  # - - 

Ланка, клон 4062  # - - 

Кобзар, клон 30115  # - - 

Королева виноградників, 
клон 2695  

# - - 
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Продовження таблиці 3.3  

1 2 3 4 

Мускат гамбургський, клон 
932  

Австрія + 0,8 

Мускат янтарний, клон 574  Молдова - - 

Одеський сувенір, клон 
8022  

Україна + 0,3 

Оригінал, клон 5834  # - - 

Оригінал, клон 4024  # - - 

Аркадія  # - - 

Кеша  # + 0,1 
Молдова  # + 1,2 

Одеський сувенір  # + 0,6 

Клони підщепних сортів 

Берландієрі х Ріпарія СО4, 
клон 1791  

Німеччина - - 

 Берландієрі х Ріпарія 
Кобера 5 ББ, клон 211161  

# + 0,5 

Берландієрі х Ріпарія 
Кобера 5ББ, клон 211161  

# + 0,2 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, 

клон 1182  

Франція - - 

Берландієрі х Ріпарія СО4, 
клон 1791  

# - - 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, 
клон 1182  

# - - 

Берландієрі х Ріпарія СО4, 
клон 97101  

# - - 

 

Примітка. «-» - відсутність симптомів бактеріального раку;  «+» - наявність 

симптомів бактеріального раку 

 

У результаті візуального обстеження виноградників району проведення 

досліджень було виявлено наявність різного ступеня ураження кущів 

бактеріальним раком як на молодих, так і на плодоносних насадженнях. Так 

ураженість технічних сортів становила: Каберне Совіньйон - до 35 %, Мерло 

– 25 %, Шардоне – 15 %. Невелика ураженість рослин збудником 
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бактеріального раку (від 0,3 % до 10 %) була виявлена на сортах: Піно нуар, 

Рислінг рейнський, клон 13101, Голубок, клон 4656, Мускат Магарача, 

Трамінер, Рислінг рейнський. Серед підщепних зразків  ознаки цієї хвороби 

виявили на рослинах сорту Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 ББ, клон 211161. 

При обстеженні молодих виноградних насаджень за період з 2012 по 2020 рр. 

ми спостерігали збільшення кількісті рослин з симптомами хвороби у сортів 

Каберне Совіньйон, Мерло і Шардоне. Це свідчить про наявність латентної 

стадії хвороби, яка проявлялась симптомами протягом вирощування за 

сприятливих умов для розвитку збудника. (рис.3.13).  
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Рис. 3.13. Динаміка збільшення виноградних рослин за симптомами 

бактеріального раку на сортах Каберне Совіньйон, Мерло і Шардоне за 

роками обстеження (Одеська область, 2012-2020 рр.) 

 

Як видно із рисунка 3.13 кількість рослин з симптомами бактеріального 

ку на сортах Каберне Совіньйон, Мерло і Шардоне значно збільшилось за 

період з 2012 року по 2020 рік, це можна пояснити  наявністю латентної 

форми хвороби, яка проявилась по симптомам за різних причин, в тому числі 

і метеріологічних, повязаних із певними змінами клімату в Україні.  
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Таблиця 3.4  

Візуальні ознаки зараженності бактеріальним раком сортів і 

клонів виноградних рослин у Миколаївській області,  

середнє за 2012-2020 рр. 

Сорт, клон винограду Походження 
виноградного 

матеріалу 

Візуальні 
ознаки 

зараженості 
бактеріальним 

раком 

Уражено 
рослин 
сорту, 

клону, % 

Технічні сорти, клони 

Шардоне, клон 23  Німеччина - - 
Шардоне  Сербія - - 

Шардоне, клон 67  Німеччина - - 

Піно сірий  Україна - - 

Сапераві  # - - 

Мускат Оттонель  Сербія - - 
Каберне Совіньйон, клон 

2376  
Німеччина + 2 

Каберне Совіньйон  Сербія + 2,5 

Аліготе  Україна - - 

Одеський чорний  # + 25 

Мерло  Сербія + 1,5 

Бастардо  Україна - - 
Іршаї Олів’єр  # - - 

Трамінер # - - 

Ркацителі  Сербія - - 

Совіньон зелений  # - - 
Мускат гамбурзький  # - - 

Рислінг рейнський, клон 590  Італія + 1,9 

Ркацителі  Україна - - 

Каберне Совіньйон  # + 0,6 
Подарок Магарача  # - - 

Бьянка  # - - 

Голубок  # - - 

Сапераві  # - - 
Примітка; «-» - відсутність симптомів бактеріального раку;  «+» - наявність 

симптомів бактеріального раку 
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При обстеженні виноградних насаджень у господарствах  

Миколаївської області були виявлені виноградні кущі з симптомами 

бактеріального раку на сортах: Каберне Совіньйон, Одеський чорний, Мерло,  

Рислінг рейнський, вони мали невеликий відсоток ураження від - 0,6 до       

2,5 %, за винятком сорту Одеський чорний, що був уражений до 25 %.  

Обстеження виноградних насаджень в господарстві Херсонської області 

показало, що на рослинах деяких сортів виявлені симптоми бактеріального 

раку винограду з невеликим відсотком від 0,3 до 1,4 %. Це переважно сорти: 

Каберне Совіньйон, Шардоне із технічних сортів і Мускат Адда і 

Преображеніє – із столових сортів винограду (табл 3.5). 

Таблиця 3.5  

Візуальні ознаки ураження бактеріальним раком сортів і клонів 

виноградних рослин в Херсонській області, середнє за 2012-2020 рр. 

Сорт, клон винограду Походження 

виноградного 
матеріалу 

Візуальні 

ознаки 
зараженості 

бактеріальним 
раком 

Уражено 

рослин 
сорту, клону, 

% 

1 2 3 4 
Каберне Совіньйон  Україна + 1,4 

Каберне Фран  # - - 

Мускат жовтий, клон FR94  Німеччина - - 

Шардоне, клон 277  Франція + 0,7 
Сухолиманський білий  Україна - - 

Каберне Совіньйон  # + 1,2 

Ароматний  # - - 

Шардоне  # - - 
Ярило  # - - 

Столові сорти 

Мускат Адда, клон 1124  Україна - - 

Мускат Італія  # + 0,6 
Лівія  # - - 

Преображеніє  # + 0,3 

Клони підщепних сортів 

Берландієрі х Рипарія СО4, 
клон 60101  

Україна - - 
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Продовження таблиці 3.5  

1 2 3 4 

Берландієрі х Рипарія СО4, 
клон 97101  

# - - 

Рипарія х Рупестрис 101-14, 
клон 672  

# - - 

 

Примітка; «-» - відсутність симптомів бактеріального раку; «+» - наявність 

симптомів бактеріального раку 

 

В результаті фітосанітарного обстеження встановлено, що найбільший 

відсоток серед хвороб на виноградниках належить фітоплазмовим хворобам 

(60 %), друге місце займає бактеріальний рак (37 %) і невеликій відсоток 

належить вірусним хворобам (3 %) (рис.3.14).  

60

37

3
фітоплазма

бактеріальний
рак
віруси

   

Рис. 3.14. Моніторинг ураженості виноградників фітопатогенами в 

Одеській, Миколаївській і Херсонській областях (2016-2020 рр.) 

 

Як видно із рис. 3.14, на виноградниках спостерігпється велика 

кількість уражених рослин фітоплазмовими хворобами (60 %) і 

бактеріальним раком (37 %), невелика кількість з симптомами ураження 

вірусними хворобами. Це повязано з завезенням сертифікованого садивного 
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матеріару, який ретельно перевіряється карантинними службами країн, які 

його інтродукують на вміст вірусів, фітоплазмових хвороб - золотистого 

пожовтіння листя, але не почорніння деревини, що є в переліку обовязкової 

перевірки садивного матеріалу винограду на вміст карантинних збудників і 

не перевіряється на бактеріальний рак, бо цей збудник не входить до цього 

переліку.   

Фітосанітарне обстеження не завжди дозволяє візуально 

ідентифікувати бактеріальний раку і не може бути основним методом 

діагностики. Пухлини можна сплутати з калюсоутворенням на місті 

поранення у рослини. Тому слід проводити лабораторну діагностику і 

ідентифікацію збудника хвороби, який знаходиться в рослинах у латентній 

формі. 

 

3.3. Вплив бактеріального раку на урожай і фізіологічні 

показники винограду 

 

Шкідлива дія бактеріального раку відбивається на перебігу 

фізіологічних процесів винограду і, як наслідок,  на врожаї. Проведені 

дослідження щодо вивчення впливу ураження рослин збудником 

бактеріального раку на врожай і агробіологічні показники різних сортів 

винограду дозволили встановити, що в середньому урожай знижувався на 

28,7 % сорту Каберне Совіньйон клон 15 і на 16,2 % сорту Шардоне клон 

96 порівняно з контролем (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Вплив бактеріального раку винограду на врожай сортів винограду,  

середнє за 2012-2020 рр. 

Сорт, клон/Варіант Обліковано 
кущів, шт. 

Врожай, 
кг 

Зменшення 
врожаю, % 

Шардоне/ контроль 

Шардоне/бактеріальний рак 

100 3,75±0,05 22,67 

100 2,9±0,05 
Каберне Совіньйон/контроль 

Каберне 
Совіньйон/бактеріальний рак 

100 4,5±0,05 22,23 
100 3,5±0,05 

Мерло/контроль 
Мерло/бактеріальний рак 

100 5,5±0,05 13,64 
100 4,75±0,05 

Одеський чорний/контроль 
Одеський чорний/бактеріальний 

рак 

100 4,8±0,05 16,67 

100 4,0±0,05 

Кобзарь/контроль 
Кобзарь/бактеріальний рак 

100 6,75±0,05 14,81 

100 5,75±0,05 
Молдова/контроль 

Молдова/бактеріальний рак 
100 6,3±0,05 12,7 

100 5,5±0,05 
 

Як видно із таблиці 3.6, на виноградних кущах сортів Каберне 

Совіньйон і Шардоне, уражених бактеріальним раком, врожайність в 

середньому була менше на 22,23 % і 22,67 % відповідно порівняно із 

здоровим контролем. Врожайність кущів сортів Мерло, Одеський чорний, 

Кобзар і Молдова була зменшена на 13,64 %, 16,67 %, 14,81 % і 12,7 % 

відповідно.  

Встановлено, що зниження врожаю на сортах хворих рослин 

відбувається за рахунок зменшення середньої кількості грон на кущі, маси 

одного грони, а також зменшення концентрація цукру в ягодах (табл. 3.7). 

Показник цукристості винограду дуже важливий для смакових 

особливостей вина, щоб визначити, яку сировину краще вибрати для 

продукції. Важливо враховувати не тільки цукристість ягоди, а й кислотність 

і їх співвідношення. Залежно від рівня цукристості визначається і якість 

врожаю. Рівень цукристості визначали за допомогою рефрактометру. Для 
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проведення хімічного аналізу ягід використовували метод прямого  об'ємного 

титрування об'єднаних проб у кількості 3 кг винограду чи 1 кг мезги. Грони 

збирати з різних кущів, додаючи ті, що ростуть знизу, вгорі та у середині 

куща. Вимірювання проводили щодня тричі протягом 15 днів до початку 

збору врожаю. Встановлено, що зниження врожаю на сортах хворих рослин 

відбувається за рахунок зменшення середньої кількості грон на кущі, маси 

одного грони, а також зменшення концентрація цукру в ягодах. 

Таблиця 3.7 

Вплив бактеріального раку на агробіологічні показники і 

продуктивність винограду сорту Каберне Совіньйон клон 15 і Шардоне 

клон 96, середнє за 2014 - 2016 рр. 

Сорт / 
ураження 

Кількість 
грон на 

кущ, шт. 

Маса 
грона, г 

Урожай 
з куща, 

кг 

Урожайність, 
Масова 

концентрація у соці 
ягід, г/дм3 

т/га % цукрів 

титрованих 
кислот, у 

перерахунку 
на винну 

кислоту 
Каберне Совіньйон клон 15 

кущі не 
уражені 

31,6 79,5 2,75 6,49 100 202 7,7 

кущі 
уражені 

29,2 63,3 1,90 4,76 73,3 169 10,6 

Шардоне клон 96 

кущі не 
уражені 

18,4 142,5 2,62 6,56 100 190 9,0 

кущі 

уражені 
16,9 120,8 2,05 5,11 77,9 170 11,8 

Р-значення: 

Сорт (С) <0,01 <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 

Ураження 
(У) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

Взаємодія 
С х У 

0,38 0,06 0,18 0,31  <0,01 0,94 
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Крім того ураження збудником негативно впливає на загальний річний 

приріст і визрівання лози. Таким чином погіршується не тільки якість 

сировини, що негативно впливає на отримання кінцевого якісного продукту у 

виноробстві, але й погіршується потенціал продуктивності у наступному 

вегетаційному році, що продемонстровано нами експериментами на сортах 

Каберне Совіньйон клон 15 і Шардоне клон 96 (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вплив бактеріального раку на однорічні біометричні показники 

винограду, середнє за 2012 - 2020 рр. 

 

Сорт/ 
ураження 

Кількість 
пагонів 
на кущ, 

шт. 

Середня 
довжина 
пагонів, 

см 

Середній 
діаметр 
пагонів, 

мм 

Об‘єм 
однорічного 
приросту з 
куща, см3 

Середня 
довжина 
визрілої 
частини, 

см 

Визрівання 
пагонів, % 

Каберне Совіньйон 15 

кущі не 
уражені 

40,0 125,1 6,4 1569 109,5 88,6 

кущі 
уражені 

36,3 112,2 5,8 1483 98,3 87,3 

Шардоне клон 96 
кущі не 
уражені 

17,9 148,7 9,4 1680 142,1 89,7 

кущі 
уражені 

16,5 109,6 8,7 1628 134,4 87,4 

Р-значення: 

Сорт (С) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 

Ураження 
(У) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Взаємодія 

С х У 
<0,01 <0,01 0,91 0,04 0,01 0,17 

 
На виноградних кущах, уражених бактеріальним раком, спостерігалося 

зменшення середньої кількості пагонів майже в два рази, не визрівання лози, 

зменшення маси приросту в порівнянні з контрольною групою. Досліди по 

визначенню цукристості і кислотності в ягодах винограду показали значне 
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зниження показників цукру і збільшення рівня органічних кислот на 

уражених кущах по відношенню до контролю. У здорових рослин ягоди мали 

цукристість в середньому 25-27 %, в той час як на уражених кущах - 

зменшувалась до 15-19 % і збільшувалась кислотність до 10,2 %., що значно 

погіршує якість виноградної продукції і приводить до великих збитків в 

виробництві. 

 

Висновки до розділу 3. 

В результаті обстеження виноградних насаджень Одеської, 

Миколаївськї і Херсонської областей України було встановлено значне 

поширення бактеріального раку. Це пов’язано з тим, що було завезено  В 

велику кількість садивного матеріалу із Франції, Німеччини, Сербії, Італії, 

який був латентно уражений збудником бактеріального раку, що і призвело 

до поширення хвороби. Встановлено, що за період дослідження відбулись 

певні кліматичні зміни, що виражалось у значному зниженні температури 

взимку (до -20º С), а також весняні приморозки в травні, що істотно 

вплинули на збільшення кількості кущів сортів винограду з симптомами 

бактеріального раку. Закладка виноградників зараженими саджанцями 

призвела до зменшення якості і продуктивності промислових насаджень, 

кущі відставали в рості і розвитку, що позначилось на якості урожаю.  

Візуальні симптоми бактеріального раку проявлялись на виноградних 

рослинах у вигляді утворення пухлин на місці щеплення, на штамбі і на 

корінні виноградних рослин.  

За період з 2012 по 2020 рр. були обстежені виноградарські насадження 

в Одеській області: базові, маточні, селекційні виноградні насадження ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України (25 га) та шкілка (1 га), клоно-

дослідна ділянка (10 га), виноградники дослідних господарств ННЦ «ІВіВ ім. 

В.Є. Таїрова» НААН України ДП ДГ «Таїровське» (320 га), ДП ДГ «ім. О.В. 

Суворова» (560 га), АСТ «УкрАгро» (950 га), ТОВ «Технолог» (300 га), ТОВ 



157 

 

«Шустов Агро» (160 га), ТОВ «Вітіс Агро» (27 га); ПрАТ «Придунайський» 

(360 га).  

У Миколаївській області фітосанітарне обстеження проводили на 

промислових наадженнях ДП «Коблево», площею 921 га, а також 

виноградники ДП «Володимирське», площею 540 га. У Херсонській області  

візуально обстежували промислові виноградники в КП Агрофірми радгоспу 

«Білозерський» (820 га) та виноградної шкілки (10 га).  

Було досліджено 46 клонів технічних сортів і 47 технічних сортів 

рядового садивного матеріалу, 13 клонів столових сортів і 7 столових сортів 

рядового садивного матеріалу, 10 клонів підщепних сортів винограду. У 

результаті фітосанітарного обстеження виноградників на ураження 

бактеріальним раком в Одеській області встановлено, що у різних 

господарствах поширення хвороби становило від 0,3 до 35 %. На 

виноградних насадженнях сортів Каберне Совіньйон клон 15, Мерло і 

Шардоне клон 96 порівняно з іншими сортами було виявлено найбільша 

кількість  рослин з симптомами бактеріального раку. 

Встановлено, що на кущах винограду сортів Каберне Совіньйон і 

Шардоне, уражених бактеріальним раком, врожайність в середньому була 

менше на 22,23 % і 22,67 % відповідно ніж на здорових кущах. 

Врожайність кущів сортів Мерло, Одеський чорний, Кобзар і Молдова - на 

13,64 %, 16,67 %, 14,81 %, 12,7 % відповідно.  

На хворих виноградних кущах спостерігалося зменшення середньої 

кількості пагонів майже в два рази, не визрівання лози, зменшення маси 

приросту в порівнянні з контрольною групою, значне зниження показників 

цукру і збільшення рівня органічних кислот.  

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, 

опубліковано 14 наукових праць (Мулюкина Н.А., Конуп Л.А., 2009; 

Мілкус Б.Н., Лиманська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.О., 2012; Гадзало Я.М., 

Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Тулаєва М.І.,  Чісніков В.С., 
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Ковальова І.А., Герус Л.В., Конуп Л.О., Зеленянська Н.М., 2015; Конуп 

Л.А., Мулюкина Н.А., Конуп А.И., Чистякова В.Л., Николаева Н.И., 2018; 

Конуп Л.А., Гайдай А.Е., Милкус Б.Н., 2001; Конуп Л.О., 2011; Конуп А., 

Чистякова В., Конуп Л., 2015; Конуп А.І., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., 

2019; Конуп А.І., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., 2019; Кульмінська Л.О., 

Конуп Л.О., 2008; Конуп Л. О., Щербина А. В., Чистякова В. Л., Конуп А. 

І., 2011; V.V. Vlasov, L.O. Konup, N.A. Muljukina, R.V. Geretskij, 2018; 

Конуп Л.А., Бойко О.А., Чистякова В.Л., 2008.; Чистякова В.Л., Ніколаєва 

Н.І., Конуп А.І., Щербина А.В., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О.,  2009 ) 
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РОЗДІЛ 4   

ДІАГНОСТИКА БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ 

 

Для діагностики бактеріального раку  винограду проводили відбір 

зразків для дослідження, виділяли агробактерії на напівселективне 

поживне середовище Рой і Сасера, з подальшою ідентифікацією методом 

ІФА, для великої кількості зразків, але переважно методом ПЛР, для 

підтвердження патогенності збудника.                                        

Для виробництва сертифікованих саджанців винограду необхідно 

мати здоровий матеріал, вільний від латентної стадії збудників вірусних, 

фітоплазмових хвороб і бактеріального раку. Для цього необхідно 

проводити разом з візуальним оглядом маточних насаджень, придатних 

для заготівлі виноградної лози в якості прищеп і підщеп, ще й 

лабораторний контроль. Крім того, щоб не допустити завезення імпортних 

саджанців, латентно хворих  необхідно вибірково проводити лабораторне 

тестування з метою своєчасного виявлення наявності патогенів для 

попередження розповсюдження хвороб. 

  

4.1. Методи діагностики бактеріального раку 

4.1.1. Ідентифікація збудника бактеріального раку методом 

імуноферментного аналізу  

 

З метою отримання моноклональної антисироватки для ІФА готували 

антигени до патогенного штаму R.vitis IDI (США) та поліклональну - до 

патогенних штамів Fa-2 (США), IDI (США), 271 шляхом руйнування 

бактеріальних клітин на механічному дезінтеграторі (УЗДН-1), 

використовуючи формалізовану і живу культури. В результаті перевірки 

титру отриманих антисироваток встановлено, що найбільший титр 1:4096 

мала саме поліклональна антисироватка (табл. 4.1), яка використовується для 
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ідентифікації пухлин і латентного вмісту патогену. Чутливість отриманих 

антисироваток проводили шляхом серійних розведень антисироватки від 1:2 

до 1:8192. Результати аналізували на мікроплатах, на яких відбувалась 

імуносорбція антигену і антитіла. На першому етапі до мікроплати шляхом 

адсорбції прикріплюються антигени, виділені із  хворих  рослин  у  

концентрації 108 КУО/мл, які наносили в лунки мікроплат, потім до них 

приєднуються антитіла, які для них є специфічними.  

Таблица 4.1 

Титр антисироваток, отриманих до різних штамів R. vitis (2012 р.) 

Антисироватка Разведення сироватки 

1:4 1:32 1:128 1:256 1:512 1:4096 

Моноклональна на основі 
дезінтегрованих клітин 

бактерий 

 
# 

 
# 

 
# 

 
- 

 
- 

 
- 

Поліклональна на основі 
дезінтегрованих клітин 

бактерій 

 
# 

 
# 

 
# 

 
- 

 
- 

 
- 

Моноклональна, виготовлена з 
формалізованих бактеріальних  

клітин 

 
# 

 
# 

 
# 

 
# 

 
- 

 
- 

Поліклональна, виготовлена з 
формалізованих бактеріальних  

клітин 

 
# 

 
# 

 
# 

 
# 

 
# 

 
# 

Моноклональна, виготовлена з 
живих клітин бактерій 

# # # # - - 

Поліклональна, виготовлена з 
живих клітин бактерій 

# # # # # # 

Примітка: « # » - реакція аглютинації; « - »  - відсутність реакції аглютинації 

 

На третьому етапі утворюється зв’язок між комплексом антиген-

антитіло на основі використання універсального антикролячого кон’югату 

lgG у кон’югатному буфері у розведенні 1:3000. ІФА закінчувалась після 

додавання субстрату фермента і проведення колометричної реакції, результат 

якої оцінювався спектрофотометрично. 
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Як видно із таблиці 4.1 реакція аглютинації була найвищою у 

поліклональній антисироватки, що була виготовлена з живих клітин суміші 

патогенних штамів R.vitis. Вперше отримана нами поліклональна 

антисироватка для ідентифікації збудника бактеріального раку була 

високоспецифічною, точною, мала високий титр і була економічно вигідною. 

Для порівняння активності отриманої поліклональної антисироватки 

використовували комерційні набори для ІФА (Loеwe, Німеччина). Результати 

тестування виноградних рослин методом ІФА з використанням 

поліклональної антисироватки, отриманої нами і за допомогою комерційних 

тест-систем виявились однаковими. Методом ІФА з використанням 

поліштамової антисироватки було протестовано велику кількість 

виноградних кущів з маточних насаджень на латентну форму фітопатогену, 

які використовувались для отримання сертифікованих саджанців (табл. 4.2).   

Таблиця 4.2  

Результати тестування виноградних кущів з маточних насаджень 

методом ІФА на наявність латентної стадії бактеріального раку (ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»), середнє за 2012-2020 рр. 

Рік 
тестування 

Кількість перевірених 

кущів, шт. 

Інфіковані 

кущі, %   

Зміна ураження  

за роками, %  

2012 2000 0,5  

2013 2500 1,5 1 

2014 1700 1,4 -0,1 
2015 2500 1,1 -0,3 

2016 2100 1,6 0,5 

2017 1000 0,8 -0,8 

2018 1000 1,1 0,3 
2019 2300 0,4 -0,7 

2020 1500 0,1 -0,3 

 
Аналізуючи результати тестування методом ІФА виноградного 

матеріалу з маточних кущів на наявність латентної інфекції можна зробити 

висновок, що найвищій відсоток ураження збудником бактеріального раку 
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виявився у 2013 і 2016 роках, що було пов’язано за метереолігічних умов, 

зокрема велика кількість опадів і прохолодне літо проявило латентну стадію 

патогена. За результатами тестування виноградні рослини, які мали 

позитивний результат на наявність збудника хвороби були відмічені, як 

уражені і не були використані для отримання садивного матеріалу. 

Дослідження цієї частини роботи були спрямовані на ідентифікацію 

виділених ізолятів бактерій із виноградних рослин. 

Методом ІФА підтверджено, патогенність виділених ізолятів із різних 

частин виноградних рослин (табл. 4.3).   

Таблиця 4.3 
Результати виявлення найбільшої концетрації збудника 

бактеріального винограду із різних ділянок  рослин  

 
Збудник 

Концентрація збудника бактеріального раку 
винограду в різних частинах винограду (оптична 

щільність, OD 405), λ 

 

листя корені молоді 
пагони 

чубуки 
лози 

пухлини ягоди 

Rhizobium 
vitis 

0,300 0,560 0,430 0,945 0,980 Не 
виявлено 

 
Примітка. Дослідження проведені методом ІФА за результатами детекціїї 

оптичної щільності 

 

Як видно із даних, наведених у таблиці 4.3, найвища концентрація 

збудника бактеріального раку (Rhizobium vitis) виявилась у пухлинах і у 

чубуках виноградної лози. 

 

4.1.2. Експрес-метод ідентифікації пухлин інфекційного 

походження 
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При виробництві сертифікованих саджанців на місці щеплення  -

з’являється калюсна тканина, яка сприяє заживленю ран і  її часто можна 

сплутати з пухлиною (рис. 4.1).  

    

                              А                                                           Б          

Рис. 4.1. Калюсна тканина на апікальній (А) і базальній (Б) частинах 

чубуків винограду 

 

Для визначення відмінності пухлини від калюса розробили метод 

виявлення білків-опінів у тканині. Клітини багатьох вірулентних штамів R. 

tumefaciens містять одну чи декілька копій великих плазмід (Ti-плазмиды), 

які обумовлюють вірулентність штамів агробактерій.  

Для того, щоб відрізнити пухлинну тканину від калюсу на 

виноградному чубуку, або прищепному саджанці використовували метод 

виявлення опінів. Процес діагностики пухлини за допомогою виділення 

бактерій і іх ідентифікація триває кілька тижнів для швидкого визначення 

підходить цей метод. Встановлено (Bini, 2008), що вже через кілька днів з 

моменту появлення пухлини починається процес синтезу октопіну або 

нопаліну. При обстеженні прищепних або кореневласних саджанців важливо 

використовувати швидкий метод для визначення пухлини, що виникають на 

місці поранення (прищепа, місце осліплення вічок). У результаті 

ідентифікації пухлин, які були виявлені на прищепних саджанцях, а також 
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пухлин на виноградних кущах встановлено, що досліджені галоподібні 

утворення були октопіновими і мали жовто-помаранчеву флуоресценцію при 

освітленні УФ-випромінювачем, в той час як калюсна тканина такого прояву 

не мала. Позитивним контролем був октопіновий штам Rhizobium vit is AB3 

(рис.4.2). Позитивним контролем був октопіновим штам Rhizobium vitis AB3 

 

 
                                                    1        2      3       4 
 

 

Рис. 4.2. Визначення пухлинної тканини за допомогою виявлення 

опінів: 1 – позитивний контроль Rhizobium vitis AB3; 2 - пухлина на 

виноградному саджанці; 3 – негативний контроль Escherichia coli ATCC 

25922;4 – калюсна тканина 

 

Як видно з рис. 4.2 пухлинна, тканина мала флуоресцентне 

випромінювання поряд з позитивним контролем, що свідчить про октопінову 

природу пухлини, в той час як калюсна не мала такого ефекту.  

Для визначення наявності опінів в агробактеріях використовували 

музейні штами Rhizobium vitis (IDI, B6, 121-Б, C-58, 8628, FACH, Fa-2, Ag20, 
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Ag63, АТ1Ag158) Rhizobium radiobacter 55, Pseudomonas aureofaciens, 

Escherichia coli ATCC 25922. 

З виділеними Ti-плазмідами проводили електрофорез в агарозному 

гелі, який показав наявність в патогених штамах агробактерий Ti-плазмид. 

Таблица 4.4 

Визначення наявності  Ti-плазміди в агробактеріях 

Вид агробактерій  Місце виділення Наявність Ti-плазміди 

Rhizobium vitis: Музейний штам + 

IDI # + 
B6 # + 

121-Б # + 

C-58 # + 

8628 # + 
FACH # + 

Fa-2 # + 

Ag20 # + 

Ag63 # + 
Ag158 #  

Rhizobium radiobacter 55 # - 

Pseudomonas aureofaciens # - 

Escherichia coli ATCC 25922 # - 
Rhizobium spр. Пухлинна тканина + 

Калюсна тканина Чубуки виноградної 
рослини 

- 

 

Примітка: «+»  - наявність Ti-плазміди; «-» - відсутність Ti-плазміди 

Як видно із таблиці 4.4, в результаті виділення Ti-плазмід встановлено, 

що референтні штами Rhizobium vitis, а також агробактерії, які були виділені 

з пухлини виноградної рослини мали Ті-плазміду, що доказує їх 

патогенність, у той час як непатогенні бактерії Rhizobium radiobacter 55; 

Pseudomonas aureofaciens; Escherichia coli ATCC 25922 і агробактерії, 

виділені з калюсної тканини не мали Ті-плазміди. 
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Цей метод можна використовувати для ідентифікації пухлин 

інфекційного походження і в якості додаткового підтвердження патогенності 

виділених агробактерій. 

                  

4.1.3. Ідентифікація збудника бактеріального раку методом 

полімеразної ланцюгової реакції  

                                                 

Рання діагностика хвороби і точна ідентифікація патогена створюють 

основу для проведення ефективних заходів захисту виноградних насаджень і 

мінімізації економічних витрат. На теперішній час в усьому світі для 

виявлення бактеріальних патогенів рослин широке використання набувають 

дослідження, засновані на методі полімеразної ланцюгової реакції, який 

дозволяє визначати патоген при наявності невеликої кількості його ДНК в 

досліджуваному матеріалі, тобто на стадії безсимптомного перебігу хвороби. 

Крім того, до переваг ПЛР-діагностики відносять швидкість, висока 

специфічність, точність і продуктивність аналізу. Відомо, що специфічність і 

чутливість детекції мікроорганізмів методом ПЛР залежать в першу чергу від 

синтезованих праймерів до ділянок генів, що відповідають за патогенність 

збудника хвороби, а також від правильно підібраних умов проведення 

реакції. Тому при розробці способів ПЛР-діагностики збудників бактеріозів 

рослин велика увага приділяється вибору діагностичних локусів генома і 

структурі праймерів. Оскільки багато видів бактерій включають як патогенні 

для рослин, так і сапрофітні (непатогенні) штами, показана доцільність 

застосування в якості діагностичних маркерів генів, що кодують фактори 

патогенності і вірулентності, які мають хромосомну або плазмідну 

локалізацію (Scala et al., 2018). 

За результатами аналізу доступних у базі даних GenBank 

повногеномних послідовностей фітопатогенних бактерій A. tumefaciens і     А.  

vitis, проаналізовано специфічні генетичні локуси, що кодують фактори 
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патогенності та вірулентності, на підставі яких було синтезовано 

видоспецифічні праймери (ЗАТ, Синтол, РФ) (табл. 2.3). 

Для відпрацювання методики ПЛР-аналізу використовували в якості 

досліджуваного матеріалу 52 зразки пухлиноподібних наростів відібраних у 

12 виноградарських господарствах трьох областей південного регіону. Для 

виявлення латентної стадії бактеріального раку використовували 48 зразків 

візуально-здорового рослинного матеріалу винограду - пагони, листя, 

здеревілі частини рослини, зібрані в 12 виноградарських господарствах трьох 

областей південного регіону. Зразки відбирали як на плодоносних 

насадженнях, так і на шкілці виноградних рослин, де передбачалася 

можливість зараження. Для діагностики бактеріального раку винограду 

проводили ідентифікацію патогенності ізолятів агробактерій, виділених з 

пухлин, різних частин виноградних рослин та ґрунту методом ПЛР з 

електрофоретичною та ПЛР у режимі реального часу з гібридизаційно-

флуоресцентною детекцією і з попередньою оптимізацією таких параметрів, 

як температура, тривалість циклів відпалу праймерів і елонгації, загальної 

кількісті циклів, концентрацій дезоксинуклеотидтрифосфатів (DNTP), 

праймерів. До складу суміші для ПЛР загальним обсягом 20 мкл входило: 50-

70 нг ДНК, ПЛР-буфер для Taq-полімерази з сульфатом амонію і магнієм, 

0,125 мМ/мкл dNTP, 0,25 пМ/мкл кожного праймера, 0,05 % БСА (бичачий 

сироватковий альбумін), Taq-полімераза (2,5 u/µl) (Pfu DNA, Fermentas, 

Литва)  – 0,25 мкл. ПЛР здійснювали з використанням приладу «Терцик» 

(«ДНК-технологія», Росія) за умов: 5 хв. при 94о С - початкова денатурація; 

наступні 40 циклів - 18 сек. денатурація при 94о С, 40 сек відпал праймерів 

при температурі 60о С, 1 хв. – елонгація при 72оС; 4 хв. – фінальна елонгація 

при 72оС. 

На першому етепі було перевірено всі ізоляти на відповідність виду 

ізолятів агробактерій. Для цього використовували пари праймерів PGF/PGR 
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до цільового фрагменту гену pehA (466 bp) (Bini et al., 2008) для визначення 

виду бактерій (рис. 4.3). 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Електрофореграма продуктів ампліфікації геномної ДНК A. 

vitis з системою праймерів PGF/PGR: 1 – негативний контроль (ПЛР – суміш 

без з ДНК); 2-8 – негативні результати ампліфікації, 9-13 – виявлення 

патогенних ізолятів у зразках; 14 - позитивний контроль - штам R.vit is AB3;  

М - маркер довжини фрагментів ДНК 50-1000 п.н. (Termo Scientific 

O’RangeRuler 50 bp DNA Ladder) 

 

Встановлено, що цільовий фрагмент (466 bp) до гену pehA було 

виявлено у всіх зразках пухлин, що свідчить про належність ізолятів до виду 

R. vitis і якого не мають штами R.tumefaciens і R. rhizogenes. 

Для визначення вірулентності ізолятів, що містять Ті – плазміду і 

ідентифікації їх по типу опінів використовували пари праймерів 

VIRD2A/VIRD2C до специфічних ділянок гену вірулентності virD2 (224 bp) 

(вітопінового типу) (Haas, J.H. et al. 199; J. Lamovšek, et al. 2015), який 

виявляється у R.tumefaciens і R. Rhizogenes (рис. 4.4) 

    



169 

 

 

 

Рис. 4.4. Електрофореграма продуктів ампліфікації геномної ДНК        

R. vitis з системою праймерів VIRD2A/VIRD2C: 1 – негативний контроль 

(ПЛР – суміш без ДНК); 2,3 – негативні результати ампліфікації, 4 – 

позитивний контроль штам R.vitis Fa-2; 5-11 – негативні результати 

ампліфікації; 12-14 – виявлення патогенних ізолятів агробактерій;  М - 

маркер довжини фрагментів ДНК 50-1000 п.н. (Termo Scientific O’RangeRuler 

50 bp DNA Ladder) 

 

Слід зазначити, що використання системи праймерів VIRD2A/VIRD2C 

для ідентифікації патогенності ізолятів агробактерій дають не завжди 

відтворювані результати (Bini et al., 2008). За допомого системи пари 

праймерів VIRD2A/VIRD2C, згідно з літературними даними, можна 

визначити всі патогенні агробактерії. Вважається, що тест-системи 

VIRD2A/VIRD2F виявляє штами, що містять Ti-плазміди вітопінового типу. 

За допомогою тест-системи VIRD2A/VIRD2F нами було виявлено цільові 

ПЛР-фрагменти у 20 % досліджуваних зразків. Подібні результати було 

показано і в інших роботах (Bini et al., 2012). Причиною цього може бути 

висока генетична різноманітність досліджуваних зразків, а також ймовірність 

того, що дана тест-система виявляє здебільшого R. tumefaciens, а не всі 

патогенні агробактерії. 
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За допомогою тест-системи VIRFF1/VIRFR2 було виявлено цільовий 

фрагмент гену virF (382 bp) R. vitis у 80 % досліджуваних зразків, що доказує 

наявність  Ti-плазміди октопіного чи нопаліного типу (Bini et al., 2008) (рис. 

4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Електрофореграма продуктів ампліфікації геномної ДНК         

A. vitis з системою праймерів VIRFF1/VIRFR2: 1-3 – вивлення патогенних 

ізолятів у зразках; 4 - позитивний контроль R.vitis AT1; 5 – негативний 

результати ампліфікації, 6 - негативний контроль (ПЛР – суміш без ДНК); М 

- маркер довжини фрагментів ДНК 50-1000 п.н. (Termo Scientific 

O’RangeRuler 50 bp DNA Ladder) 

 

Функція білка virF не ясна. Делеція гена virF у R. tumefaciens 

призводить до зменшення вірулентності (Kado, 1991; Hooykaas et al. ,  1994) і 

може бути доповнена експресією гена virF у рослині - хазяїні. Цей висновок 

вказує на те, що virF функціонує всередині рослинної клітини (Slater et  al. ,  

2009) і може брати участь у цільовому протеолізі специфічних білків - 

хазяївів на ранніх стадіях процесу трансформації. 

Для зниження часу витрат і вартості аналізу, підвищення 

продуктивності ПЛР-ідентифікації ізолятів нами була розроблена 

мультіплексна ПЛР в одній реакційній суміші, з використанням тест-систем 

PGF/PGR до цільового фрагменту гену pehA, VIRD2A/VIRD2F до гену virD2 
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і VIRFF1/VIRFR2 до гену virF, які локалізовані на різних типах Ti-плазмід. 

Грунтуючись на розрахункових і експериментальних даних, оптимізовані 

температурно-часові режими ПЛР з видоспецифічними праймерами. 

Для відпрацювання мультіплексної ПЛР використовували пухлини,  де 

концентрується велика кількість ДНК агробактерій, які були відібрані на 

виноградних рослинах. За допомогою праймерів PGF/PGR до pehA гену 

змогли ампліфікувати фрагмент, який відповідає за вірулентність у всіх 

досліджуваних зразках. Цільові послідовності virD2 гену виявили не у всіх 

зразках, що свідчить про наявність агробактерій виду R. vitis, серед яких є як 

непатогенні, так і патогенні штами, які різняться між собою по типу Ті-

плазміди: октопінові, нопалінові і вітопінові. Використовуючи 

мультиплексну ПЛР до pehA, virF і virD2 генів можна одразу в одній реакції 

виявить різні патогенні штами ізолятів агробактерій всіх трьох типів Ti-

плазмид (Bini, F. et al. 2008) (рис.4.6). 

 

  

 

Рис.4.6. Результати мультіплексної ПЛР з трьома парами праймерів: 

PGF/PGR (466 bp), VIRFF1/VIRFR2 (382 bp) і VIRD2A/VIRD2C (224 bp): 1-12 

досліджувані зразки. М - маркер довжини фрагментів ДНК 50-1000 п.н. 

Електрофоретична детекція. (Termo Scientific O’RangeRuler 50 bp DNA 

Ladder) 
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Розроблена мультиплексна ПЛР у режимі реального часу дозволяє 

одразу аналізувати різні штами патогенних ізолятів агробактерій минаючи 

стадію електрофоретичної детекції. Ідентифікація ізолятів збудника 

бактервального раку винограду у режимі реального часу (РТ-ПЛР) 

забезпечує отримання найбільш якісних і точних результатів  ПЛР-анализу,  

регістрацію продуктів ампліфікації гібридизаційно-флуоресцентним методом 

(рис.4.7.А,Б), що забеспечує зведення до мінімуму ризик контамінації. 

Автоматичний облік результатів дозволяє виключити суб'єктивні помилки 

при інтерпретації отриманих даних. 

Вперше була розроблена мультиплексна РЧ-ПЛР для визначення 

патогенності виділених ізолятів агробактерій з використанням одразу трьох 

пар праймерів по всім трьом типам Ti-плазмид з гібридизаційно-

флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації.  

 

   

                           А                                                      Б 

 

Рис. 4.7.А, Б. Результати мультиплексної РЧ-ПЛР з трьома парами 

праймерів: PGF/PGR, VIRFF1/VIRFR2 і VIRD2A/VIRD2C. Гібридизаційно-

флуоресцентна детекція. 

 

У процесі постановки цього експерименту було підібрано умови 

проведення РЧ-ПЛР у реальному часі з використанням відповідних 

праймерів і флуоресцентних зондів. Для контролю РЧ-ПЛР було використано  
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НКЗ (негативний контрольний зразок) – реакційна суміш без ДНК,  в якості 

контроль виділення РНК, праймери і флуоресцентні зонди. 

Прведення РЧ-ПЛР, розрахунок, аналізування порогових циклів 

проводили в термоциклері Rotor-Gene 6000 (Corbett Research Pty Ltd., 

Австралія). Кожен досліджуваний зразок аналізувався в присутності 

контрольних зразків референтних штамів агробактерій різних типів опінів.  

Таким чином, за допомогою мультіплексної тест-системи до pehA, virF, 

і virD2 генів нам вдалося виявити наявність бактеріального раку у всіх 

зразках відібраних пухлин, а також проаналізувати його наявність на 

виноградниках в різних областях півдня. Було встановлено, що у більшості  

агробактерій, виділених із зразків виноградних рослин, відібраних на 

виноградниках Одеської, Миколаївської і Херсонської областей було 

ідентифіковано наявність фрагментів virD2 і virF генів одночасно, що 

свідчить про октопіновий і вітопінового тип Ті-плазміди, про високу 

вірулентність агробактерій у цих зразках або наявності змішаної інфекції 

(табл.4.5).  

Таблиця 4.5 

Результати дослідження вірулентності у виявлених ізолятів 

збудника бактеріального раку винограду,  середнє за 2018-2020 рр. 

 

 
 

Сорти, клони 

Виявлені гени патогенності 

pehA   virF 
(октопін/ 
нопалін) 

virD2 
(вітопін) 

1 2 3 4 

Каберне Совіньйон, клон 169  + + + 
Каберне Совіньйон, клон R5  + + + 

Каберне Совіньйон, клон 1473  + + - 

Каберне Совіньйон. клон 15  + + + 

Мерло, клон VCR1 + + - 
Піно нуар, клон 667  + - - 

Рислінг рейнський, клон 13101  + - - 

Голубок, клон 4656  - - - 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 

    

    
Шардоне, клон 96  + + - 

Шардоне, клон 76  + - - 

Одеський чорний, клон 11  + + - 

Сухолиманський білий, клон1632  - - - 
Мускат Оттонель  + + - 

Мечта, клон 244  - - - 

Восторг, клон 60162  - - - 

Кобзар, клон 30115  + + - 
Мускат гамбургський, клон 932  + + - 

Королева виноградників, клон 2695  - - - 

Одеський сувенір, клон 8022  + + - 

Кеша  + - - 
Молдова  + - - 

Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 
1791  

- - - 

 Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 ББ, 
клон 211161  

+ + - 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 
1182  

- - - 

 

У результаті аналізу зразків виноградних рослин вітчизняного 

виробництва встановлено, що ці рослини мали тільки фрагменти гену virF,  

що вказує на те, що ізоляти агробактерій, напевно, мають невелику 

вірулентність, у той час як імпортовані мали фрагменти virD2 і virF генів 

одночасно, що і обумовлює високу вірулентність. Дослідження латентного 

ураження зовнішньоздорових рослин показало, що в багатьох відібраних 

зразках були відсутні цільові фрагменти генів  virF і virD2,  це свідчить про 

те, що виділені з них ізоляти агробактерій не були патогенними.  

На основі проведених досліджень встановлено, що всі зразки, які були 

відібрані на виноградниках і виділені з них агробактерії генетично 

відрізнялись між собою і в основному мали: октопінову Ті-плазміду (80 %), 

вітопінову (20 %). У всіх досліджених ізолятів агробактерій було виявлено 
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pehA, що доказує належність їх до R. vitis. Тобто на виноградниках 

південного регіону превалює зараження збудником бактеріального раку 

R.vitis октопінового типу. 

 

4.1.4. Визначення патогенності ізолятів агробактерій за допомогою 

тест-рослин 

 

В якості тест-рослин для визначення патогенності виділених ізолятів 

агробактерій використовували томати (Solánum lycopérsicum) і соняшник 

(Helianthus annuus). Інокуляцію тест-рослин проводили в трикратній 

повторюваності на кожній рослині. На зазначених тест-рослинах вивчені 

способи, місце зараження і умови вирощування. Встановлено, що найбільш 

прийнятним способом зараження є зріз заточеною голкою стебла тест-

рослини до камбіального шару, нанесення 1-но добової суспензії бактерій в 

концентрації 109 КУО/мл і закриття місця зараження плівкою «Parafilm». 

Після інокуляції тест-рослини створювали придатні умови для розвитку 

пухлин, тобто температура була +25-27 ºС і вологість 70-90 %. В якості 

контролю розвитку пухлин інші тест-рослини інокулювали стерильною 

дистильованою водою. Облік результатів проводили через 3-4 тижні після 

зараження. Появлення характерних пухлин на тест-рослинах свідчить про 

патогенність досліджених виділених ізолятів мікроорганізмів. 

Нами встановлено, що не всі сорти Solánum lycopérsicum можна 

використовувати в якості тест-рослин, не на всіх сортах томатів, після 

інокуляції рослин референтними штамами агробактерій, з’являлись пухлини. 

Вивчали сортову сприйнятливость на 12 сортах Solánum lycopérsicum: Ністру, 

Ранок, Вікторія, Глорія, Бригантина, Єрмак, Еврика, Факел, Призер, Новинка, 

Київський ранній, Прелюдія. Встановлено, що найбільш сприйнятливим для 

ідентифікації збудника бактеріального раку був сорт Київський ранній (табл. 

4.6).  
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Рослини соняшника (Helianthus annuus) також виявились досить 

сприйнятливими тест-рослинами для зараження збудником бактеріального 

раку і можуть бути використані для визначення патогенності агробактерій. 

Для ідентифікації патогенності ізолятів у якості тест-рослини 

використовували гібриди Helianthus annuus української селекції Шаран і 

Лакарен, які виявились однаково результативними.  

Таблицая 4.6 

Сортова сприйнятливість Solánum lycopérsicum до зараження 

референтним штамом Fa-2 R.vitis - збудником бактеріального раку 

винограду (2012-2013 рр.) 

№ 

п/п 

 
Сорт томатів 

Кількість рослин, шт. 

інокульовані з пухлинами 

1. Ністру 20 5 

2. Ранок 20 9 
3. Глорія 20 6 

4. Віктория 20 7 

5. Бригантина 20 10 

6. Єрмак 20 8 
7. Евріка 17 7 

8. Факел 16 4 

9. Призер 18 7 

10. Новинка 17 5 
11. Київський ранній 20 15 

12. Прелюдія 20 3 

 

Як видно з таблиці 4.6, найкращим сортом для ідентифікації 

патогенності виявився сорт томатів Київський ранній. На тест-рослинах із 20 

заражених 15 були з пухлинами, що становить 75%.  

 

4.3 Сортова сприйнятливість винограду до зараження 

бактеріальним раком  
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Важливим моментом для отримання здорового сертифікованого 

садивного матеріалу є визначення сприятливості різних сортів і клонів 

винограду до ураження збудником бактеріального раку. Для цього чубуки 

винограду (Vitis vinifera L.) різних районованих сортів і клонів штучно 

заражали референтними штамами патогенних агробактерій R. vitis: 271, Fa-2, 

IDI шляхом прокачування через судини чубуків суспензії агробактерій у 

кількості 109 КУО/мл. Через 14-20 діб інкубації при температурі +25-27 ºС 

проводили облік результатів наявності пухлин. В дослідах використовували 

чубуки як прищепних так і підщепних сортів і клонів (табл.4.7). 

Таблица 4.7 

Результати сортової сприйнятливісті різних сортів винограду до 

ураження збудником бактеріального раку, середнє за  2014-2016 рр.  

 
Сорти, клони винограду 

Наявність пухлин після інокуляції 
референтними штамами R.vitis 

271 Fa-2 IDI 

Каберне Совіньйон, клон R5  + + + 

Мерло, клон VCR1 + + + 
Піно нуар, клон 667  - - + 

Рислінг рейнський, клон 13101  + + + 

Голубок, клон 4656  - - + 

Каберне Совіньйон, клон 1473  + + + 
Одеський чорний, клон 11  + + + 

Сухолиманський білий, клон1632  - + + 

Мечта, клон 244  + - - 

Восторг, клон 60162  + + + 
Кобзар, клон 30115  + + + 

Королева виноградників, клон 2695  - + - 

Одеський сувенір, клон 8022  - + + 

Кеша  + + + 
Молдова  + + + 

Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 1791  + + - 

 Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 ББ, 
клон 211161  

+ + + 

Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 1182  - - + 
Примітка. «-» - відсутність пухлин, «+» - наявність пухлин 
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Як видно з таблиці 4.7, всі досліджені сорти V. vinifera L. схильні до 

зараження патогенними штамами R. vitis. Тільки деякі сорти і клони сортів 

такі, як Піно нуар клон 667, Голубок клон 4656, Мечта клон 244, з підщепних 

- Берландієрі х Ріпарія СО4, клон 1791 і Ріпарія х Рупестріс 101-14, клон 1182 

у незначній мірі стійкі до зараження окремими штамами  R. vitis.  

 

Висновки до розділу 4 

Для запобігання розповсюдження збудника бактеріального раку 

винограду застосовували в комплексі всі методи контролю, а саме: 

фітосанітарне обстеження, серологічні і молекулярно-біологічні методи 

діагностики, підбір умов для проведення цих досліджень для великої 

кількості рослин на виноградниках півдня України, а також контроль за 

садивним матеріалом як імпортної так і вітчизняної селекції.  Використання 

цих методів діагностики дозволило за короткий термін провести скринінг 

великої кількості зразків виноградних рослин на наявність фітопатогенів, 

вивчити, спрогнозувати і запобігти розповсюдженню хвороби на 

виноградниках півдня України. 

Дослідження проводили протягом 2012-2020 років у лабораторії 

вірусології і мікробіології Національного наукового центру «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України. Польові 

дослідження і фітосанітарне обстеження проводили на території Одеської, 

Миколаївської і Херсонської областей південного регіону, які відноситься до 

південного степового агрокліматичного району. Лабораторні дослідження 

проводили в лабораторії вірусології і мікробіології ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 

Таїрова». У роботі досліджували 64 клони прищепних і підщепних сортів і 51 

сортів рядового матеріалу як вітчизняного так і інтродукованого імпортного 

виробництва. В в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях 

південного регіону були виявлені кущі винограду з симптомами 

бактеріального раку як на молодих, так і на плодоносних виноградниках. 
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Встановлено, що найбільший відсоток кущів з симптомами бактеріального 

раку був на сортах Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне імпортного 

виробництва. В результаті ідентифікації виділених ізолятів із матеріалу 

виноградних рослин і ґрунту міжряддя методами ІФА і ПЛР було 

підтверджено наявність збудника бактеріального раку за симптомами і 

встановлена латентна форма ураження рослин. Методом ІФА встановлено, 

що максимальна концентрація клітин збудника бактеріального рака 

зосереджується в пухлинах рослин і здерев’янілих чубуках. На основі 

штучного зараження тест-рослин Solánum lycopérsicum, Helianthus annuus і 

Vitis vinifera референтними штамами бактеріального раку нами доказано, що 

всі досліджені сорти мають схильність до ураження птогеном. Встановлено, 

що всі зразки, які були відібрані на виноградниках і виділені з них 

агробактерії переважно мали октопінову Ті-плазміду (80 %), а також деякі – 

вітопінову   (20 %). Доказано, що на виноградниках південного регіону 

превалює зараження збудником бактеріального раку R.vitis октопінового 

типу. 

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 

20 наукових праць (Конуп А.І., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., 2019; Конуп А.І., 

Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., 2019; Гайдай А., Конуп Л., 2001; Конуп Л.А., 

Мулюкина Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В., Конуп А.И., 2009; Мулюкіна 

Н.А., Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Конуп А.І., 2009; Konup L., 

Chistyakova V., Konup A., Nikolaeva N., 2017; Конуп Л.О., Щербина А.В., 

Чистякова В.Л., Конуп А.І., 2011; Л.О. Конуп, В.Л. Чистякова, А.І. Конуп, 

Н.І. Ніколаєва, 2013; Конуп Л.А., Конуп А.И.,Власов В.В., Чистякова В.Л., 
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РОЗДІЛ 5  

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ВІД ЗБУДНИКА 

БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ 

 

Заходи захисту виноградних рослин від бактеріального раку раніше 

зводились до профілактичних, що дозволяло запобігти появу хвороби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ще на ранній стадії її розвитку і знищенню інфікованих кущів винограду. 

Проте є цінні сорти даної культури, які не можна втрачати. Тому постає 

необхідність створення системи захисту виноградних рослин від 

бактеріального раку і обмеження його розповсюдження. 

 

5.1. Дослідження антагоністичних властивостей ізолятів 

агробактерій, виділених із ризосфери і міжряддя виноградників 

 

Вивчення біорізноманіття агробактерій має велике значення для 

розробки біологічних заходів захисту виноградних рослин від бактеріального 

раку і контролю його розвитку. У літературі є інформація про існування 

штамів-антагоністов, які негативно впливають на розвиток пухлин, які 

викликаються певними штамами агробактерій (Xin-An Pu, Goodman, 1993). 

Аналізуючи повідомлення про наявность тих чи інших ізолятів 

агробактерій, вилучених із ґрунту різних областей південного регіону, можна 

підібрати певні штами-антагоністи, які б могли бути використані в якості 

потенційних біологічних препаратів для захисту винограду від 

бактеріального раку. На теперішній час використання штамів-антагоністів є 

перспективним напрямком розробки біологічних препаратів проти цієї 

небезпечної хвороби. 

Зараження виноградних рослин бактеріями Rhizobium vitis - це 

багатоступінчастий процес. На першому етапі він проходить за допомогою 

хемотаксису - притягнення агробактерії до пошкодженої ділянки рослини, 
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особливо коріння, в цей час R. vitis прикріплюється до підземної частини 

винограду і відбувається процес зараження патогеном. Відомо, що гени 

патогенності штамів Rhizobium в основному розташовані на великих Ті-

плазмідах (Suzaki K., 2004). Наступним етапом процесу зараження є 

перенесення частини цієї плазміди  і вбудова її в ядерну ДНК рослини під час 

зараження. Подальша експресія генів ДНК призводить до массового 

виробництва ауксинів і цитокінінів, що в кінцевому результаті призводить до 

аномального росту пухлини на рослині-господарі. Тому, навіть якщо 

рослини, які були оздоровлені різними методами, при закладанні 

винограднику можуть бути заражені із грунту. Такі факти стали відомі коли 

рослини отримані in vitro і вільні від бактеріального раку були повторно 

заражені з ґрунту (Suzaki K., 2004).  

Бактерія може виживати на інфікованих коріннях протягом багатьох 

років після викорчовування інфікованих виноградних рослин . Тому велике 

значення має обробка коріння штамами бактерій-антагоністів проти збудника 

бактеріального раку перед садінням, щоб запобігти вторинне зараження 

рослини ґрунтовою інфекцією. Велике розповсюдження патогенних 

агробактерій у грунті сприяє поширенню бактеріального раку і тому дуже 

складно закладати і підтримувати виноградні маточники вільними від цієї 

хвороби. 

Для пошуку бактерій-антагоністів ми використовували метод 

виділення агробактерій на напівселективне поживне середовище Рой і 

Сассера з ґрунту ризосфери виноградних кущів і міжряддя виноградників 

Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Метод описано в п. 2.3.3.4  

дисертації. Було виділено по 50 ізолятів бактерій на виноградниках  із цих 

областей півдня України. Виділені бактерії аналізували за морфологічними і 

біохімічними показниками. Результати дослідження показали, що ізольовані 

бактерії відповідають характеристикам виду R. vitis (табл. 5.1).  
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Таблица 5.1 

Результати порівняльних біохімічних і фізіологічних 

характеристик ізолятів Rhizobium spp., виділених із ґрунту виноградних 

насаджень і референтного штаму Rhizobium vitis штам Fa-2 

Показник Rhizobium 
vitis штам 

Fa-2  

Ізоляти  
Rhizobium spp. 

Фарбування за Грамом - - 
Форма бактерій Палички Палички 

Наявність джгутику, кількість +,1-4 +, 2-3 

Оптимальна температура росту, °С 25-27 25-27 

Рухливість + + 
Аероби/анаероби +/- +/- 

Спори - - 

Фарбування і вид колоній Рожеві, 
округлі  

Рожеві, округлі  

Утворювання 3-кетолактози + + 

Оксидаза + + 
Гідроліз крахмалу - - 

Дифузний пігмент + + 

Розжиження желатину - - 

Утворюваня кислоти на джерелах вуглецю: 
глюкоза 
фруктоза 
арабиноза 
галактоза 
манітол 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Утворювання аміаку + + 

Примітка: «+» - позитивний тест; «-» - негативний тест 

 

Згідно за нашими даними, виділені ізоляти не фарбуються за Грамом, 

оптимум температурного росту 25-27˚С. Клітини рухливі за рахунок 1-4 

джгутиків, аероби, неспороутворюючі бактерії, творюють 3-кетолактозу, 

крохмаль не гідролізують і не розріджують желатину. Колонії не 

пігментовані на картопляному агарі, зазвичай гладкі, на середовищі Рой і 

Сассера мають характерне рожево-червоне забарвлення з білою окантовкою.  
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Патогенність ізолятів визначали методом мультиплексної РЧ-ПЛР. 

Установлено, що більшість агробактерій була ідентифікована як непатогенні 

(рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Результати дослідження патогенності ізолятів агробактерій за 

допомогою мультиплексної РЧ-ПЛР з парами праймерів: PGF/PGR, 

VIRFF1/VIRFR2 і VIRD2A/VIRD2C: 1 – контрольний патогенний штам A.vitis 

AB3; 2 – контрольний патогенний штам A.vitis Fa-2; 3 – контрольний 

патогенний штам A.vitis АТ1; 4 – досліджений ізолят агробактерій 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Результати дослідженнь патогенності ізолятів агробактерій за 

допомогою мультиплексної РЧ-ПЛР з парами праймерів: PGF/PGR, 

1 

2 

3 
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VIRFF1/VIRFR2 і VIRD2A/VIRD2C: 1 – контрольний патогенний штам A.vitis 

AB3; 2 – контрольний патогенний штам A.vitis Fa-2; 3 – контрольний 

патогенний штам A.vitis АТ1; 4 – досліджений зразок ізоляту агробактерій 

ІЛВМ1 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Дослідження патогенності ізолятів агробактерій за допомогою 

триплексної РЧ-ПЛР з парами праймерів: PGF/PGR, VIRFF1/VIRFR2 і 

VIRD2A/VIRD2C: 1 – контрольний патогенний штам A.vitis AB3; 2 – 

контрольний патогенний штам A.vitis Fa-2; 3 – контрольний патогенний 

штам A.vitis АТ1; 4 – контрольний патогенний штам A.vitis FACH; 5 - 

досліджений ізолят агробактерій ІЛВМ2 

 

Як видно із рис. 5.1, 5.2, 5.3 досліджені ізоляти не мали патогенних 

властивостей.  

Було показано, що обидва досліджувані штами ізолятів виділенних 

непатогенних агробактерій проявили високу антагоністичну активність по 

відношенню до збудників бактеріального раку винограду різних штамів 

A.vitis: AB3, Fa-2, АТ1 (рис. 5.5, 5.6). Зони затримки росту останніх при 

визначенні антагоністичної активності були на рівні 19 мм, що відповідає 

критеріям для штамів з високим рівнем активності. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рис. 5.5. Антагоністична активність ізоляту ІЛВМ1 по відношенню до 

референтних штамів A.vitis: 1- AB3; 2 - Fa-2; 3 – АТ1 

 

Слід зазначити, що найвищій рівень антагоністичної активності 

проявляв штам агробактерій ІЛВМ1 по відношенню до референтного штаму 

A.vitis АТ1 (зона затримання росту       20 мм), а також для штамів АВ3 і Fa-2 

(зона затримання росту 16 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Антагоністична активність ізоляту ІЛВМ2 по відношенню до 

референтних штамів A.vitis: 1- FACH; 2 – AB3; 3 – Fa-2; 4 – АТ1 
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Штам ізоляту ІЛВМ2 проявляв найбільшу антагоністичну активність 

по відношенню до штамів АТ1 і  Fa-2 (зони затримання росту 20 мм), для 

штамів FACH і AB3 зона затримання росту була меншою (16 мм), але і це 

показник високої антагоністичної активності. 

Скринінгові тести на наявність антагоністичних властивостей ізолятів 

агробактерій на тест-рослинах  (Solánum lycopérsicum) і (Helianthus annuus) 

підтвердили результати визначення цих властивостей, отриманих іn vitro. 

Було встановлено, що більшість виділених ізолятів, які були протестовані на 

інгібування пухлин, мали незначні антагоністичні властивості, пригнічували 

на 20-30 % порівняно з позитивном контролем, але інокуляти  агробактерій 

ІЛВМ1 і ІЛВМ2 значно інгібували ріст пухлин на стеблах тест-рослин ( 96 %) 

порівняно з патогенним штамом (рис. 5.7А, Б; 5.8А, Б).  

 

                            

                       А                                                     Б 

Рис. 5.7. Визначення антагоністичних властивостей інокулятів 

бактерій, виділених з ґрунту виноградників. А - симптоми бактеріального 

раку після інокуляції тест-рослини Solánum lycopérsicum суспензією бактерій 

патогенного штаму R.vitisFa-2 (109 КУО/мл): Б – відсутність симптомів 

бактеріального раку при інокуляції стебла Solánum lycopérsicum суспензією 

суміші непатогенного інокуляту бактерій ІЛВМ1 і патогенного  штаму  R. 

vitis Fa-2 (109 КУО/мл) 
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Рис. 5.8. Визначення антагоністичних властивостей інокулятів 

бактерій, виділених з ґрунту виноградників. А - симптоми бактеріального 

раку після інокуляції тест-рослини Helianthus annuus суспензією бактерій 

патогенного штаму R.vitisFa-2 (109 КУО/мл): Б – відсутність симптомів 

бактеріального раку при інокуляції стебла Helianthus annuus суспензією 

суміші непатогенного інокуляту бактерій ІЛВМ2 і патогенного  штаму  R. 

vitis Fa-2 (109 КУО/мл) 

 

Облік результатів проводили через 30 діб з моменту інокуляції. Як 

видно із рис. 5.7А і 5.8А, на місці інокуляції стебел тест-рослин Solánum 

lycopérsicum і Helianthus annuus патогенним штамом R.vitisFa-2  з’явились 

характерні пухлини, яких не спостерігали на тест-рослинах, що були 

інокульовані суспензією суміші непатогенного інокуляту бактерій  ІЛВМ2 і 

патогенного  штаму  R. vitis Fa-2. 

Відсутність симптомів бактеріального раку у тест-рослин при 

обробленні суміші патогенного штаму і ізолятів бактерій-антагоністів, на 

нашу думку відбувається за рахунок інгібування експресії pehA гену, який і 

забезпечує вірулентність A.vitis. Ймовірно, що цей процес інгібує 

трансформацію клітин рослини-господаря, тим самим запобігає утворенню 

пухлини. Але це тільки припущення, яке потребує більш детального 

молекулярно-біологічного дослідження. 
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Патогенні бактерії R. vitis зазвичай заражуєють рослини з грунту через 

пошкоджене коріння. Для проведення досліджень антагоністичної дії 

непатогенних ізолятів бактерій ІЛВМ1, ІЛВМ2 обрізане коріння виноградних 

саджанців замочували на 1-ну годину в клітинній суспензії (109 КУО/мл). 

Після замочування оброблені саджанці виноградних рослин висаджували в 

горшки з грунтом, зараженого сумішшю трьох штамів R. vitis: Fa2, 271, IDI  з 

кінцевою концентрацією 108 КУО/г грунту і вирощували в теплицях. 

Вивчали утворення пухлин, що утворилися на коренях і стеблах. Обробка 

коренів виноградних саджанців ізолятами ІЛВМ1, ІЛВМ2 значно знизила 

відсоток саджанців з пухлинами, в середньому на 87 % у порівнянні з 

необробленими саджанцями винограду. Таким чином, ми підтвердили, що 

попередня інокуляція коренів саджанців ізолятами ІЛВМ1, ІЛВМ2 була 

ефективною в зниженні відсотка рослин з пухлинами. Отримані позитивні 

результати в лабораторних умовах спонукали нас до проведення польових 

випробувань антагоністичної дії цих ізолятів. Польові випробування - 

важлива частина нових розробок, особливо при пошуку препаратів 

біологічного захисту. Незважаючи на те, що в лабораторних експериментах 

можуть бути отримані позитивні результати, польові випробування часто не 

дають очікуваних результатів. Для захисту саджанців винограду від 

вторинного зараження патогенними агробактеріями ґрунтовою інфекцією, 

коріння обробляли бовтанкою з глини і суміші ізолятів  ІЛВМ1, ІЛВМ2 в 

концентрації 109 КУО/мл. Проводили облік оброблених рослин через рік, на 

цих рослинах і в ґрунті ризосфери патогенних ізолятів агробактерій не було 

виявлено.  

Таким чином, широкий спектр антагоністичної активності 

досліджуваних ізолятів ІЛВМ1 і ІЛВМ2 щодо референтних агробактерій 

A.vitis виправдовує можливість розширення сфери практичного використання 

цих штамів для створення потенційного ефективного біопрепарату, як засобу  

проти збудника бактеріального раку. 
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Створення біопрепарату на основі цих бактерій для захисту 

виноградних рослин від бактеріального раку допоможе знизити відсоток 

ураження рослин із ґрунту і запобігти поширенню цієї хвороби, що значно 

підвищіть економічний рівень виробництва саджанців, збільшення кількості 

та підвищення якості врожаю.  

Потенційні препарати ізолятів було передано виноградарським 

господарствам для проведення польових випробувань запобігання 

вторинного зараження саджанців ґрунтовою інфекцією, про що свідчать 

Акти впровадження у ФГ «Джабурія» від 21 квітня 2021 року і у КП 

«Агрофірма-радгосп Білозерський» від 5 травня 2020 року.  

 

5.2. Вплив проведення термотерапії виноградних рослин на 

збудника бактеріального раку 

 

Відомо, що методи оздоровлення сортів винограду від бактеріального 

раку включають також і термообробку виноградної лози, яка йде для 

виробництва саджанців і самі саджанці перед посадкою у грунт (Caudwell et  

al, 1997). 

Відомості про застосування термообробки однозначні: кількість 

бактеріальних клітин знижується, але повністю оздоровити лозу не вдається. 

Мабуть, це пов'язано з цілим рядом причин і одна з них - локалізація бактерії 

в рослині. Бактерія локалізується не тільки в ксилемі, як вважали раніше, але, 

за даними угорського вченого Шуле (Sule and Burr, 1998) - і в флоеме, а 

також у шару, розташованому відразу ж під корою. Лозу для проведення 

термотерапії відбирали за показниками максимального вмісту запасних 

поживних речовин, повністю визрівшою, заготовленою на не 

перевантаженому врожаєм винограднику. Якщо мова йде про термообробку 

саджанців, то в момент викопування зі шкілки саджанці повинні повністю 

завершити вегетацію, під час зберігання саджанці і лоза повинні бути при 
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оптимальних температурих умовах і вологості. Особливу увагу слід 

приділяти можливому зневодненню або втраті запасних поживних речовин 

при високій температурі зовнішнього повітря. Лозу і саджанці 

рекомендується зберігати в холодильній камері при температурі не нижче   

+5 ºС (краще при температурі +2 ºС, оскільки при більш високій температурі 

починають розвиватися грибні хвороби (Botrytis)). Вологість повинна бути 

висока. Встановлено, що садивний матеріал з недостатнім вмістом запасних 

поживних речовин може бути пошкоджений в результаті водної терапії. 

Патогенні бактерії A.vitis мають температурний оптимум патогенності 

+25-27 ºС, при підвищенні температури до +30 ºС і вище можуть втратити Ті-

плазміду, яка відповідає за патогенність. Тому в дослідженні ми застосували 

різні температурні режими для визначення впливу температури і можливості 

застосування термотерапії для оздоровлення виноградних рослин від 

збудника бактеріального раку.    

Водну терапію виноградної лози, зараженої бактеріальним раком і 

ймовірно заражених саджанців в латентній формі  проводили в спеціально 

сконструйованій камері на прищеплювальному комплексі ЗАТ «Одеський 

коньячний завод», в якій автоматично підтримувалась установлена 

температура і  безперервно перемішувалась вода, що є обов’язковим 

компонентом цієї процедури. Моделювання промислових умов обробки 

проводили спочатку на лабораторному обладнанні. У стерилізаторі   для 

визначення оптимальних умов термотерапії і комбінації термотерапії з 

вакуумінфільтрацією застосовували такі режими: +30 °С - 10 годин; +40 °С - 

5 годин; +50 °С - 30 хвилин (табл. 5.2). Після обробки чубуки підсушували на 

повітрі, парафініровали і поміщали їх в контейнери з мініральною ватою. 

Досліджували вплив термообробки на фізіологчні показники 

виноградних рослин: калюсоутворення, проростання вічок та коренів, а 

також на зміну кількості клітин патогенних агробактерій. Відомо, що 

найбільш сприйнятливим до термообробки є сорт Піно чорний, сорти  
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Шардоне і Каберне Совіньйон були стійкими до цього процесу (Caudwell et  

all, 1997). Ми розширили цей список, вивчали вплив термообробки на 

рослини сортів з найбільшим відсотком зараження бактеріальним раком:  

Каберне Совіньйон, Одеський чорний, Піно нуар, Рислінг рейнський, Мускат 

Магарача, Мерло, Шарлоне, Одеський севенір, Кеша, Молдова, Берландієрі х 

Ріпарія Кобера 5 ББ, клон 211161, Берландієрі х Ріпарія Кобера 5ББ, клон 

211161.  У дослідах використовували по 10 виноградних рослин цих сортів.  

Чубуки виноградної лози штучно заражали сумішшю патогенних бактерій 

A.vitis: AB3; Fa-2; АТ1 закачуючи їх в судини рослин за допомогою вакууму. 

Після проведення термообробки чубуків визначали наявність патогенних 

бактерій методом ПЛР. Перевіряли вплив температури на кількість і 

патогенність бактерій, а також вплив цих факторів на розпускання вічок і 

коренеутворювання.  

Таблиця 5.2 

Результати впливу температури і часу експозиції на фізіологічні 

показники чубуків виноградної лози, 2007 р. 

Сорт, 
кількість 
рослин 

Умови 
проведення 
досліджень 

Утворення 
калюсної 

тканини, +/- 

Проростання вічок, дні 

15 –й 17-й 25-й 

1 2 3 4 5 6 
Каберне 

Совіньйон, 10  
 
 

30 °С - 10 годин + 10 10 10 

40 °С - 5 годин + 6 9 10 

50 °С - 30 хвилин + 3 6 10 

Контроль + 10 10 10 

 
Одеський 
чорний, 10 

30 °С - 10 годин + 7 9 10 

40 °С - 5 годин + 5 7 10 

50 °С - 30 хвилин + 2 4 10 

Контроль + 10 10 10 

 
Піно нуар, 10  

30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 4 7 10 

50 °С - 30 хвилин + 2 3 10 
Контроль + 10 10 10 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 

 

Піно нуар, 10  

30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 4 7 10 

50 °С - 30 хвилин + 2 3 10 

Контроль + 10 10 10 

 
Рислінг 

рейнський, 10 

30 °С - 10 годин + 7 9 10 
40 °С - 5 годин + 6 8 10 

50 °С - 30 хвилин + 5 7 10 

Контроль + 10 10 10 

Мускат 
Магарача, 10 

30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 5 7 10 

50 °С - 30 хвилин + 3 6 10 

Контроль + 10 10 10 

Мерло, 10 30 °С - 10 годин + 7 8 10 

40 °С - 5 годин + 5 6 10 

50 °С - 30 хвилин + 3 8 10 

Контроль + 10 10 10 

Шардоне, 10 30 °С - 10 годин + 8 9 10 

 40 °С - 5 годин + 7 9 10 

50 °С - 30 хвилин + 4 8 10 

Контроль + 10 10 10 

Одеський 
севенір, 10 

30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 6 8 10 

50 °С - 30 хвилин + 5 7 10 
Контроль + 10 10 10 

Кеша, 10 30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 5 7 10 

50 °С - 30 хвилин + 4 6 10 

Контроль + 10 10 10 

 Молдова, 10  30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 7 9 10 

50 °С - 30 хвилин + 5 8 10 

Контроль + 10 10 10 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Берландієрі х 

Ріпарія 
Кобера 5 ББ, 
клон 211161, 

10  

30 °С - 10 годин + 8 9 10 

40 °С - 5 годин + 7 8 10 

50 °С - 30 хвилин + 5 7 10 

Контроль + 10 10 10 

 

Згідно отриманих результатів, які відображені в таблиці 5.2, 

температурні режими в різній експозиції не впливали на утворення калюсу і 

розпускання вічок на чубуках рослин. Затримка в розпусканні вічок на 

чубуках відбувалась при температурі +40 °С протягом 5 годин і +50 °С 

протягом 30 хвилин, але на 25 день всі вічка розпускались. Тобто було 

показано, що такі температурні режими не впливають на фізіологічні 

показники досліджених сортів винограду.  Поєднання температурної обробки 

з вакуумом в літературі не описано, створення вакууму дозволить як можна 

глибше приникнути гарячій воді в судини рослин. Щоб зясувати як вакуум 

(0,6 атм. протягом 10 хвилин) в поєднанні з температурою +30 °С протягом 

10 годин впливає на фізіологічні показники виноградних рослин ми 

проводили досліди на лабораторному обладнанні, моделюючи промислову 

установку (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Результати впливу температури, часу експозиції і вакууму (0,6 атм. 

10 хвилин) на фізіологічні показники чубуків виноградної лози (2012 р.) 

Сорт, 
кількість 

рослин 

Умови 
проведення 

досліджень 

Утворення 
калюсної 

тканини +/- 

Проростання вічок, дні 

15 -й 17-й 25-й 

1 2 3 4 5 6 

Каберне 
Совіньйон, 10  

 
 

30 °С - 10 годин + 8 9 9 

40 °С - 5 годин - 4 5 7 

50 °С - 30 хвилин - - 2 5 

Контроль + 10 10 10 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

 
Одеський 
чорний, 10 

30 °С - 10 годин + 6 6 8 

40 °С - 5 годин - - 4 6 

50 °С - 30 хвилин - 2 3 4 

Контроль + 10 10 10 

 
Піно нуар, 10  

30 °С - 10 годин + 5 6 7 

40 °С - 5 годин - - - 5 

50 °С - 30 хвилин - - - 3 

Контроль + 10 10 10 

 

Рислінг 
рейнський, 10 

30 °С - 10 годин + 4 7 7 

40 °С - 5 годин - - 3 5 

50 °С - 30 хвилин - - - 4 

Контроль + 10 10 10 

Мускат 
Магарача, 10 

30 °С - 10 годин + 5 6 7 

40 °С - 5 годин - - 3 5 

50 °С - 30 хвилин - - 1 5 

Контроль + 10 10 10 

Мерло, 10 30 °С - 10 годин + - 6 6 

40 °С - 5 годин - - 4 5 

50 °С - 30 хвилин - - 3 3 
Контроль + 10 10 10 

Шардоне, 10 30 °С - 10 годин + - 5 7 

40 °С - 5 годин - - 3 5 

50 °С - 30 хвилин - - 2 2 

Контроль + 10 10 10 

Одеський 
севенір, 10 

30 °С - 10 годин - - 6 7 

40 °С - 5 годин - - 4 5 

50 °С - 30 хвилин - - 3 4 

Контроль + 10 10 10 

Кеша, 10 30 °С - 10 годин + - - 4 

40 °С - 5 годин - - - 2 

50 °С - 30 хвилин - - - - 
Контроль + 10 10 10 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

 Молдова, 10  30 °С - 10 годин + - 5 7 

40 °С - 5 годин - - 3 5 

50 °С - 30 
хвилин 

- - 2 3 

Контроль + 10 10 10 

Берландієрі х 
Ріпарія Кобера 

5 ББ, клон 
211161, 10  

30 °С - 10 годин + 1 2 4 

40 °С - 5 годин - - 6 7 
50 °С - 30 
хвилин 

- - 5 5 

Контроль + 10 10 10 

 
Як видно із таблиці 5.3, вакуум 0,6 атм протягом 10 хвилин негативно 

впливає на фізіологічні показники виноградних рослин, а саме не 

отворюється калюс і не на всіх чубуках розпускаються вічка. Тобто , вакуум 

призводить до порушення фізіологічних процесів у рослинах, тому 

використовувати вакуум-інфільтрації в поєднанні з термотерапією для 

оздоровлення виноградних рослин неефективно і недоречно. На нашу думку 

у цьому процесі створюються екстремальні умови для лози, і в чубуках 

рослин, відразу після термотерапії починається ферментативне дихання, яке 

триває 24 години, а можливо і довше, це пов'язано з наповненням тканин 

чубуків водою з невисоким вмістом кисню. Гаряча вода має ще більш 

низький вміст кисню і при використанні вакуум інфільтрації кількість її в 

тканинах, зростає, що ще більш знижує вміст кисню.  

Після визначення оптимальних режимів термообробки в лабораторних 

умовах використовували їх на промислових установках (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Підготовка виноградної лози для проведення термообробки 

(ЗАТ «Одеський коньячний завод», 2006 р.) 

 

Матеріал, який пройшов термообробку, не повинен був контактувати з 

необробленим матеріалом, пилом або іншим матеріалом, що могло б сприяти 

винекненню контамінації. 

Аналізуючи температурні режими, які були досліджені на 

лабораторному обладнанні, для масової теплової обробки на промисловому 

обладнанні оптимальним виявився режим 40 ºС протягом 5 годин. 

Нагрівання до 50 °С + вакуум-інфільтрація створює екстремальні умови для 

лози. Встановлено, що відразу ж після термотерапії в чубуках винограду 

починається ферментативне дихання, яке після обробки гарячою водою 

зберігається 24 години і більше. Очевидно, що з підвищенням температури 

зростає швидкість ферментативної реакції і при кожному підвищенні 

температури на 10 °С швидкість ферментативної реакції знижується. 

Відбувається це внаслідок руйнування вторинної та третинної структур 
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ферменту, відбувається денатурація ферменту. Таким чином, вакуум-

інфільтрація в поєднанні з термотерапією призводить до руйнуванню 

клітинних мембран і подальшої денатурації білків, і як наслідок  відбувається 

загибель лози. Встановлено, що оптимальними умовами проведення 

термотерапії для оздоровлення лози і саджанців від збудника бактеріального 

раку виявився режим +40 ºС протягом 5 годин без використання вакууму. 

Після термотерапії саджанці відразу ж висаджували в поле (рис. 5.10). 

 

 

 

Рис. 5.10. Виноградні саджанці після термообробки перед посадкою на  

демонстраційну ділянку в полі (ЗАО «Одеський коньячний завод», 2010 р.) 

 

Для визначення кількісного знешкодження збудника бактеріального 

раку бактерії з виноградних чубуків різних сортів виділяли перед термічною 

обробкою і після неї (табл.5.4). 
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Таблиця 5.4 

Результати впливу температури на кількісні показники агробактерій і їх 

патогенність 

 

Як видно із таблиці 5.4, кількість вирослих колоній після термічної 

обробки значно знижувалась, при цьому вони втрачали патогенність, але не у 

всіх рослинах різних сортів. Так патогені бактерії після термообробки було 

виявлено на сортах: Каберне Совіньйон, Одеський чорний, Мерло, Шардоне, 

Молдова - в незначній кількості. Тому можна зробити висновок, що 

температурна обробка виноградних рослин при +40 ºС протягом 5 годин 

сприятливо вливає на коренеутворювання і не ушкоджує вічка, при цьму 

кількість колоній знижується (рис. 5.11).  

 
 

Сорт 
винограду 

Кількість 
вирослих 
колоній 

агробактерій 
до 

термообробки 

Кількість 
вирослих 
колоній 

агробактерій 
після 

термообробки 

 
ipt – 

позитивні 
проби до 

термообробки 

 
ipt – позитивні 

проби після 
термообробки 

Каберне 
Совіньйон 

37 10 10 2 

Одеський 
чорний 

40 8 5 2 

Піно нуар 40 15 6 0 

Рислінг 
рейнський 

15 5 5 0 

Мускат 
Магарача 

17 8 4 0 

Мерло 34 12 7 3 
Шардоне 40 12 5 1 

Одеський 
севенір 

32 6 4 0 

Кеша 15 4 3 0 

Молдова 27 8 6 1 
Берландієрі х 

Ріпарія 
Кобера 5 ББ, 
клон 211161 

40 23 4 0 
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Рис. 5.11. Вплив термотерапії виноградних чубуків на концентрацію 

R.vitis: 1 – концентрація клітин агробактерій до термообробки; 2 – 

термообробка +30 °С протягом 10 годин; 3 - термообробка +40 °С протягом 5 

годин; 4 - +50 °С термообробка протягом 30 хвилин   

 

Як видно із рисунка 5.11, концентрація клітин бактерій значно 

знижувалась при двох режимах термообробки: +40 °С протягом 5 годин і       

+50 °С протягом 30 хвилин. Проте, обробка при температурі +50 °С протягом 

30 хвилин негативно впливала на фізіологічні показники виноградних 

рослин, що призвело до загибелі вічок. Тому режим термообробки +40 °С 

протягом 5 годин виявився найбільш оптимальним для оздоровлення 

виноградних рослин від збудника бактеріального раку. Вибраний 

температурний режим не тільки зменшує кількість агробактерій, а й на нашу 

думку, знищує Ti плазміду, яка і відповідає за патогенність бактерій.  

Термообробку виноградної лози і саджанців винограду можна 

рекомендувати виробництву для захисту виноградних рослин від 

бактеріального раку. В прищеплюваному комплексі ЗАТ «Одеський завод» 

було успішно запровадженно термотерапію для знезараження саджанців при 

заладанні нових насаджень і виноградної лози, яку використовували для 
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виробництва садивного матеріалу. Термотерапія була рекомендована для в  

КП «Агрофірма радгосп Білозерський» Херсонської області для 

оздоровлення виноградної лози при масовому виробництві саджанців, 

результатом якої було значне скорочення кількісті сортів рослин, уражених 

збудником бактеріального раку винограду. 

 

5.3. Оздоровлення цінних сортів і клонів методом апікальних 

меристем in vitro 

 

Одним із аспектів виробництва садивного матеріалу винограду є 

застосування методів культури in vitro для отримання вихідного матеріалу 

сортів і клонів винограду, вільних від хвороб. Серед методів, 

рекомендованих до застосування стандартом ЕППО [OEPP/EPPO 21 

Boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS Европейська організація захисту 

рослин] центральне місце займає культура апікальної меристеми. На 

сьогоднішній день це один із найбільш перспективних напрямків 

оздоровлення цінних сортів рослин, уражених системними і хронічними 

хворобами винограду.  

Система оздоровлення рослин in vitro включала наступні процеси: 

1. Тестування рослин на наявність збудника бактеріального раку. 

2. Відбір експлантів, їх стерилізація і культивування на поживному 

середовищі.  

3. Мікророзмноження і укорінення погонів. 

4. Адаптація мікросаджанців до ґрунтових умов шляхом висадки їх на 

спеціальний субстрат (цеоліт) за контрольованих умов (температура, 

вологість, освітлення, тривалість фотоперіоду).  

5. Тестування рослин на вміст збудника бактеріального раку методом 

ПЛР у реальному часі після мікророзмноження. 

6. Вирощування рослин в умовах теплиці. 
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Тестування рослин на ураження збудником бактеріального раку 

проводили методом ПЛР у режимі реального часу з гибридаційно-

флуоресцентною детекцією, в якості позитивного контроля використовували 

референтний штам R.vitis Fa-2.  

Матеріалом для дослідження були рослини винограду Vitis vinifera L.  

сорти і клони сортів  Одеський чорний, клон 11, Каберне Совіньйон, клон 15, 

Шардоне, клон 96, Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 ББ, клон 211161,  уражені 

збудником бактеріального раку (рис. 5.12). 

 

 

 

Рис. 5.12. Детекція збудника бактеріального раку винограду методом 

ПЛР у режимі реального часу. 1 – ПКЗ, позитивний зразок (референтний 

штам R.vitis Fa-2; 2 – зразок з рослини сорту Каберне Совіньйон, клон 15; 3 - 

Одеський чорний, клон 11; 4 – Шардоне, клон 96, 5 - Берландієрі х Ріпарія 

Кобера 5 ББ, клон 211161; 6 – НКЗ (1хПЛР-буфер) 

Для оздоровлення рослинного матеріалу використовували метод 

культури апікальних меристем розміром 0,2 - 1,0 мм у поєднанні з 

термотерапією in vitro і аналізували інтенсивність регенераційних процесів 

росту рослин. В якості експлантів використовували одновічкові мікрочубуки 

1 

2 

3 

4 

5 
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верхівок пагонів. Показано, що від вибраного розміру експланту залежить не 

лише ймовірність оздоровлення від бактеріальної інфекції, а й регенераційна 

здатність експланту, а також генетична стабільність регенерантів.  

У більшості випадків повне оздоровлення садивного матеріалу, 

отриманого з інфікованих культур, відбувалось тільки при комбінації методів 

культури апікальних меристем з термотерапією при +38 ºС протягом 7 діб. 

Одразу після цього відділяли верхівки. Після оздоровлення проводили 

додаткове тестування на наявність в рослинах R.vitis методом ПЛР. 

Тестування показало відсутність патогенів в цих рослинах. Мікросаджанці 

вирощували в культуральному боксі протягом 28-30 днів.  

Аналіз інтенсивності регенераційних процесів апікальних меристем 

показав, що найбільш успішно етап введення в культуру in vitro був для 

експлантів розміром 0,5-1,0 мм порівняно з експлантами меньшого розміру 

(табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Залежність розвитку мікроклону від розміру експланта в умовах in vitro 

на прикладі сорту Одеський чорний (60 діб культивування) 

Розмір 

експланту, мм 

Біометричні  параметри 

Частота 

регенерації, % 

Висота основного 

пагона, мм 

Кількість 

пагонів, шт. 

0,2-0,3 31,1±2,3 3,3±0,24 1,21±0,21 

0,5-0,7 42,5±4,8 5,4±0,18 1,43±0,18 

0,8-1,0 48,0±3,5 6,2±1,4 1,30±0,12 

 

Аналіз даних дозволяє простежити пряму залежність частоти 

регенерації експлантів від їх розміру. Використання апікальних меристем 

розміром 0,8-1,0 мм було більш ефективним, рівень регенерації експлантів 

був вищим, ніж при використанні апікальних меристем 0,2-0,3 мм. Слід 

зазначити, що висота пагонів при використанні експлантів розміром 0,5-1,0 
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мм була значно вищою, ніж при використанні меристем меншого розміру, 

суттєвих відмінностей між варіантами використання експлантів розміром 0,5-

0,7 та 0,8-1,0 мм не виявлено.  

Таким чином, найбільш доцільним було культивування апікальних 

меристем розміром 0,5-0,7 мм, при якому частота регенерації та основні 

біометричні показники вищі, ніж при використанні експлантів меншого 

розміру (0,2-0,3 мм), а ймовірність проникнення бактерії нижче, ніж під час 

використання експлантів більшого розміру (0,8-1,0 мм). 

Основним фактором, що визначає особливості процесів морфогенезу є 

живлення. Мікроклони винограду in vitro  культивували на  штучному 

субстраті - цеоліті мілкої фракції (рис. 5.13).  

 

 

 

Рис. 5.13. Вирощуваня мікроклонів винограду in vitro на штучному 

субстраті - цеоліті мілкої фракції (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2018 р.) 

 

Завдяки вдалим структурним якостям, хімічному складу і 

багаторазового використання субстрат забезпечував оптимальне живлення 

мікроклонів винограду і був економічно вигідним. 
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Оптимізацію умов освітлення культуральних приміщень здійснювали 

шляхом застосування фітоламп з максимумом випромінювання в 

помаранчево-червоній ділянці спектру (620 нм). Контролем були лампи 

денного світла. Результати досліджень виявили, що культивування 

мікроклонів винограду за умов освітлення фітолампами при інтенсивності 

світлового потоку 2400-2600 лк активує процеси розвитку рослин. 

Дослідження показали, що застосування даних прийомів – 

культивування мікроклонів на оптимізованому субстраті і освітлення 

культуральних приміщень фітолампами з максимальним випромінюванням у 

помаранчево-червоній ділянці спектру сприяє підвищенню коефіцієнту 

розмноження клонів на 17-20 %. Так, за таких умов культивування 

коефіцієнт розмноження перспективного клону 15 сорту Каберне Совіньйон 

вдалось підвищити до 1,5ˑ103. 

Проведено порівняльний аналіз даних продуктивності клонів сортів в 

умовах in vitro і in vivо. У польових умовах основним показником 

продуктивності клонів сортів є вихід чубуків з куща. Дані досліджень 

свідчать, що існують відмінності за показником продуктивності клонів у 

польових умовах. Найвищій вихід чубуків з куща – у клонів: 211161 

підщепного сорту Берландієрі х Ріпарія Кобера 5 ББ і 15 прищепного сорту 

Каберне Совіньйон.  

Одержані результати дозволяють припустити можливість проведення в 

культурі in vitro клонового відбору за продуктивністю на ранніх стадіях 

виділених клонів. Результати досліджень особливостей розмноження клонів 

винограду in vitro мають велике значення за умови впровадження їх у процес 

прискореного розмноження і вирощування здорового садивного матеріалу, 

вільного від збудника бактеріального раку.  

Адаптовані рослини культивували в адаптаційному боксі до моменту 

висадки в теплицю (квітень). Для подовження літнього періоду висадки 

мікроклонів винограду в теплицю розробляли прийоми поступової адаптації 
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надземною частини і кореневої системи рослин. Для цього одновічкові 

мікрочубуки висаджували в культиваційні ємкості більшого діаметру (d=5.5 

см) на цеолітовий субстрат. Після проліферації нового листка, кришки 

ємкостей поступово розкривали протягом 10 днів. Дослідження показали що 

такий прийом поєднання вирощування мікроклонів з одночасною адаптацією 

сприяє кращому розвитку листового апарату і формуванню кутикулярного 

епідермісу. Це сприяє кращому пристосуванню рослин до умов нестабільної 

вологосі. Інтенсивність розвитку кореневої системи визначали за кількістю 

коренів і їх загальної довжини через 15 діб. 

Мікроклони перед висадкою на постійне місце в теплицю, витримували 

в культуральних ємкостях у адаптаційному боксі впродовж 10 днів для 

пристосування рослин до інтенсивного сонячного світла і високих 

температур повітря та субстрату (рис. 5.14).  

 

 

 
Рис. 5.14. Адаптація оздоровлених рослин перед посадкою в теплицю 

(2019 р). 
 
Адаптовані мікроклони перед висадкою на постійне місце в цеолітовий 

субстрат, витримування в культуральних емкостях у теплиці впродовж 10 
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днів для пристосування рослин до інтенсивного сонячного світла і високих 

температур повітря та субстрату. Підготовлені мікроклони висаджували в 

теплицю протягом червня-серпня. Приживлюваність рослин була на рівні 95-

97 %, що на 22-25 % більше, ніж при проведенні адаптації за 

загальноприйнятою методикою. Через 10-14 днів після початку адаптації 

рослини висаджували для дорощування на постійне місце в тепличній секції 

в цеолітовий субстрат (фракція 5-7 мм), дотримуючись схеми посадки 10 х 25 

см. При цьому коренева система зазнавала мінімальних пошкоджень. 

Приживлюваність була на рівні 92-95 %. До них застосовувався комплекс 

агротехнічних заходів в тепличному комплексі Центру клонової селекції 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України. 

Підготовлені мікроклони висаджували в теплицю протягом червня-

серпня. Приживлюваність рослин була на рівні 95-97 %, що на 22-25 % 

більше, ніж при проведенні адаптації за загальноприйнятою методикою (рис. 

5.15). 

 

   
 
Рис. 5.15. Клони сорту Каберне Совіньйон після оздоровлення і 

адаптаціїї (2019-2020 рр.)  

 

Таким чином, можливо подовжити період висадки рослин на постійне 

місце до 5-6 місяців і збільшити загальний річний об’єм виробництва 
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здорового, вільного від бактеріального раку вихідного садивного матеріалу 

винограду. За два роки було оздоровлено таким методом 25 клонів 12 сортів 

винограду, вирощено 11,5 тис. шт. адаптованих мікроклонів. Оздоровленим 

таким способом садивним матеріалом, вільним від бактеріального раку було 

закладено маточник в теплиці Центру клонової селекції на площі 0,55 га. 

Проведені дослідження показали доцільність застосування методу культури 

in vitro для оздоровлення виноградних саджанців від бактеріального раку 

винограду. 

*Ця частина роботи виконана спільно з відділом розсадництва, 

розмноження та біотехнології винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН 

України, якому автор висловлює свою вдячність за неоціненну допомогу й 

плідне співробітництво. 

 

Висновки до розділу 5 

Виділено і досліджено антагоністичні властивості ізолятів бактерій, які 

б могли бути використані в якості біологічних препаратів для захисту 

винограду від бактеріального раку винограду для попередження вторинного 

зараження рослин із ґрунту, який може бути джерелом цієї інфекції і сприяти 

поширенню хвороби.  

Встановлено, що ці ізоляти за морфологічними і біохімічними 

показниками відповідають характеристикам виду R. vitis. Методом 

триплексної РЧ-ПЛР, а також за допомогою тест-рослин було встановлено, 

що два ізоляти агробактерій ІЛВМ1, ІЛВМ2 мали антагоністичні властивості.  

Для оздоровлення виноградної лози і саджанців хворих на 

бактеріальний рак різних сортів винограду було підібрано температурний 

режим для оздоровлення рослин за допомогою водної терапії. Встановлено, 

що температурний режим 40 °С - 5 годин є оптимальним для зменшення 

кількості ізолятів патогенних агробактерій і негативно не впливає на 

фізіологічні показники дослідних сортів винограду. Доказано, що поєднання 
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вакуумінфільтрації з різними температурними режимами негативно впливає 

на фізіологічні показники виноградних рослин, а саме: не утворюється калюс 

і не на всіх чубуках розпускаються вічка.  

Досліджена інтенсивність розмноження in vitro клонів підщепних і 

прищепних сортів винограду, як метод оздоровлення рослин від 

бактеріального раку. Розроблені прийоми підвищення коефіцієнту 

розмноження клонів винограду in vitro за рахунок оптимізації складу 

поживного середовища, іонітного  субстрату, умов освітлення культуральних 

боксів.  

Доведено, що оптимізація умов культивування рослин дозволяє 

збільшити коефіцієнт розмноження на 17-20 %.  

Розроблено прийоми оптимізації процесу адаптації мікроклонів 

винограду in vivo, які підвищують життєздатність оздоровлених від 

бактеріального раку рослин і забезпечують їх приживлюваність на рівні 95-

97 %, яким було закладено базові маточники в теплиці. 

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 

13 наукових і науково-методичних  праць (Мулюкина Н.А., Конуп Л.А., 

2009; Гадзало Я.М., Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Тулаєва 

М.І., Чісніков В.С., Ковальова І.А., Герус Л.В., Конуп Л.О., Зеленянська 

Н.М., 2015; Конуп Л.А., Бойко О.А., Конуп А.И., 2008; Конуп Л.А., 

Мулюкина Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В., Конуп А.И., 2009; Конуп 

Л.О., Мулюкіна Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В., 2010; Конуп Л.О., 

Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І, 2014; Конуп Л.А., Чистякова В.Л., 

Конуп А.И., Николаєва Н.И., 2015; Власов В.В., Конуп Л.О., 2016; V.V. 

Vlasov, L.O. Konup, N.A. Muljukina, R.V. Geretskij, 2018; Власов В.В., Конуп 

Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І., 2014; Власов В.В., Конуп 

Л.О., Конуп А.І., Чистякова В.Л., 2015; Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова 

В.Л., 2016; Власов В.В., Мулюкина Н.А. Конуп Л.А., 2012). 
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РОЗДІЛ 6  

АНТИМІКРОБНА І ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ КРАУН-

ЕФІРІВ. ПЕРСПЕКТИВА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ВІД 

ЗБУДНИКА БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ 

 

У літературі періодично з’являються повідомлення про синтез нових, 

іноді дуже оригінальних краун-ефірів і постійно розширюється галузь їх 

практичного застосування (Андронати, 1990).  

 

6.1. Первинний скринінг антимікробної активності краун-ефірів. 

Аналіз структурно-функціональних закономірностей прояву 

антимікробних властивостей в досліджених рядах краун-ефірів 

6.1.1. Антимікробна активність різних груп краун-ефірів 

 

Для визначення антимікробних властивостей циклополіетерів і їх 

похідних (краун-ефірів) з різними функціональними групами провели 

скринінг різних груп цього. Скринінг  антимікробної активності групи 

незаміщених  краун-ефірів по відношенню використанних тест-культур   

показано в таблиці (табл. 6.1).               

Таблиця 6.1 

Антимікробна активність незаміщених краун-ефірів 

Сполуки  Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 
25922 

Bacillus 
cereus 
АТСС 
10702 

Staphylococ
cus aureus 
ATCC 
6538P 

1 2 3 4 5 

1.     

OO

O O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 
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                                                                                         Продовження таблиці 6.1 

2.    

O

OO

OO

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

3.    
O

O

O

O

O

O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

4.  

OO

O O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

5.  

O

O

O

O
O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

6.  
O

O

O

O

O

O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

7.  
O

O

O

O

O

O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

8.  
O

O

O

O

O

O

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

9.  
OO

OO

OO

OO

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

10.
OO

OO

OO

OO

 

>1000 >1000 >1000 >1000 

11. 

O

O

O O

O

O

O

 

>1000 250 188 13 

12. 
O

O O

O O

O O
O

 

750 >1000 94 375 

 

Як видно із таблиці 6.1, досліджена група незаміщених краун-ефірів не 

проявляла антимікробну активність по відношенню як до грампозитивних, 

так і грамнегативних мікроорганізмів, за винятком сполук 11 (дибензо-21-

краун-7 (C22H28O7)) і 12 (дибензо-24-краун-8 (C24H32O8)). 

 

6.1.2. Антимікробна активність моно - і дибензокраун-ефірів з 

різними функціональними групами 
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Значну зацікавленність має порівняльне вивчення впливу різних 

функціональних груп у краун-ефірів: нітро-; аміно-; галоген-; гідроксі-; 

альдегідної (формильної); карбоксильної, ацетільної, кетонової; дієнових 

фрагментів; ароматичних (фенільної і бензильної) і амідінових на потенційно 

можливі  антимікробні властивості. Результати скрінінгу їх антимікробної 

активності наведено в таблицах 6.2 – 6.6. Показано, що більшість з них, 

мають високу антимікробну дію.  

                                                                                               Таблиця 6.2 

Антимікробна активність похідних дібензо-18-краун-6 

 

O

O

O

O

O

OR

R'

 

Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 

coli ATCC 

25922 

Bacillus 

cereus АТСС 

10702 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

6538P 

1 2 3 4 5 

1. -NO2 (цис) >1000 >1000 >1000 >1000 

2. -NO2 (транс-) >1000 >1000 >1000 >1000 

3. -NH2 (цис-) 800 >1000 200 180 

4. -NH2 (транс-) 900 >1000 200 180 

5. -NH-COH >1000 >1000 >1000 >1000 

6. -NH-COCH3 >1000 >1000 >1000 >1000 

7. -N(C5H11)2 210 >1000 350 250 

8. –OH >1000 >1000 >1000 >1000 

9. –COH 200 >1000 200 120 

10. –COOH >1000 >1000 >1000 >1000 

11. -CH=CH-COOH >1000 >1000 >1000 >1000 

12. -CH(OH)-CH3 250 >1000 150 300 

13. -CO-CH3 >1000 >1000 72 54 

14. -CO-C8H17 >1000 >1000 400 500 
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Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 5 

15. -C(CH3)3 93 200 5 0,3 

16. -C(C2H5)(CH3)2 85 150 0,3 2 

17. -C12H25 >1000 >1000 >1000 >1000 

18. -CH2-C6H5 >1000 >1000 25 4 

19. -CH(CH3)(C6H5) >1000 >1000 19 1 

20.-CH(C2H5)(C6H5) >1000 >1000 10 0,7 

21.-CH(C3H7)(C6H5) >1000 >1000 12 2 

 

Встановлено, що антимікробна активність грампозитивних 

мікроорганізмів у рядах показників МІК кожної конкретної активної сполуки  

змінюється в межах одного порядку. Слід відмітити особливу чутливість 

грамнегативних бактерії E.coli і  R.vitis Fa-2, які мали високу антимікробну 

активність до сполук 15 і 16. 

Як видно із табл. 6.2, антимікробний ефект досліджуванних сполук 

істотно залежить від їхньої структури і носить функціональний характер, що 

піддається класифікації. Встановлено, що аліфатичні і незаміщені ароматичні 

краун-ефіри навіть в дуже великих концентраціях (1000 і більше мкг/мл)  не 

впливають на ріст використаних тест-культур (табл.6.1-6.6). Всі ці краун-

ефіри сильно відрізняються за своїма фізико-хімічними властивостями: 

ліпофильності, поверхневої активності, комплексоутворюванням з лужніми і 

лужньоземельними металами, які впливають на іх біологічні характеристики 

і прояв антимікробних властивостей як самих краун-ефірів, так і іх похідних з 

різними функціональними групами. Встановлено, що навіть сучасні методи  

моделювання структурно-функціональних закономірностей не можуть 

передбачити прояв антимікробної активності цих сполук (Овчинников та ін. ,  

1974). В такій ситуації на перший план виступає структурно-функціональний 

аналіз масиву емпіричних чисел, отриманих в ході скринінгової роботи.  
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Основним етапом такого підходу є покрокове виділення ключового 

фрагменту молекулярної структури відповідного максимальному прояву 

антимікробних властивостей в ряду досліджуваних сполук. 

Порівняння МІК відомих антибіотиків і антисептиків (0,5-500 мкг/мл) 

(Ланчини, Паренти,  1985) і деяких галогенозаміщених краун-ефірів(табл.6.3) 

дозволяє розглядати їх як специфічні антимікробні агенти із средньою 

активністю. Активні краун-ефіри цього ряду (сполуки 1-8, табл.6.3) мають 

середню активність по відношенню до грамнегативних бактерій, зокрема до 

R.vitis Fa-2 і Escherichia coli ATCC 25922.  

                                                                                             Таблиця 6.3 

Антимікробна активність галогеновмісних краун-ефірів 

 
Сполуки 

Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 

АТСС 10702 

Staphyloco
ccus aureus 

ATCC 
6538P 

1 2 3 4 5 

      

O

O

O

O
O

R
1

R
2

 

 

1. R1 = H, R2 = Br 900 >1000      375 73 

2. R1 = H, R2 = I 1000 >1000      375 300 

3. R1 = H, R2 = Cl 900 >1000      420 420 

4. R1 = R2 = Cl 900 >1000      390 370 

    

O

O

O

O

O

OR
1

R
2

 

 

5. R1 = H, R2 = Br 940 >1000 320 188 

6. R1 = H, R2 = I 940 >1000 375 146 

7. R1 = H, R2 = Cl >1000 >1000 420 420 

8. R1 = R2 = Cl 940 >1000 480 250 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 3 4 5 

   

O

O

O

O

O

O

R R

 

 

9.  R = Br >1000 >1000 >1000 >1000 

10. R = I >1000 >1000 >1000 >1000 

  
OO

OO

OO

OO

R R

 

 

11. R = Br >1000 >1000 >1000 >1000 

12. R = I >1000 >1000 >1000 >1000 

 

Як видно з таблиці 6.3, антимікробный ефект цих сполук суттєво 

залежить від їхньої структури. Пригнічують ріст мікроорганізмів тільки 

галоїдпохідні монобензо-краун-ефіри. Активність цих сполук практично не 

залежить від розміру порожнини досліджуваних краун-ефірів. Як видно із 

таблиці 6.3 МІК у межах кожної із тест-культур мало відрізняється для 

галоїдпохідних монобензо-15-краун-5 і монобензо-18-краун-6 (сполуки  1-8). 

Бром- і йодопохідні цих краун-ефірів також виявляють однакову 

антимікробну активність. На основі скринінгу цих сполук можна зробити 

висновок, що введення в макроциклічне кільце краун-ефірів галогенів в 

якості замісників призводить до появи антимікробних властивостей  тільки у 

монобензо-15-краун-5 і монобензо-18-краун-6. Порівняння отриманих 

результатів із загальноприйнятими фактами про ліпофільність дибензокраун-

ефірів можна стверджувати, що активність синтезованих сполук мало 

залежить від кільця краун-ефірів і характеру замісника, проте сильно 

залежить від їх ліпофільності. 

Скринінг похідних іншої групи краун-сполук амінобензокраун-ефірів 
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показав, що представники цього класу не мали високу антимікробну 

активність і їх не можна розглядати, як потенційні антимікробні препарати  

(табл. 6.4).  

                                                                                              Таблиця 6.4 

Антимікробна активність похідних амінобензокраун-ефірів 

Сполуки Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 
АТСС 

10702 

Staphylococ
cus aureus 

ATCC 

6538P 
1 2 3 4 5 

            

O
O

O

O
O

R

 

 

1.R=-NH2 >1000 >1000 >1000 >1000 

2.R=-N=CH-N(CH3)2 >1000 >1000 750 >1000 

3.R=-NH-CO-C6H5 >1000 >1000 >1000 750 

4.R=-NH-CH=N

O

O

O

O
O

 

900 >1000 900 90 

5.R=-NH-CO-CH3 >1000 >1000 >1000 >1000 

          

O

O

O

O

O

O
R

R

R1
2

2

 

 

6.R1=-NH-CO-CH3 Транс-    

   R2=-NH-CO-CH3 >1000 >1000 >1000 750 

7.R1=-NH-CO-CH3 Цис-    

  R2
=-NH-CO-CH3 >1000 >1000 >1000 >1000 

8.R1=R2=-N=MeC-NMe 750 >1000 750 23 

9.R1=R2=-N=HCNC5H10 940 >1000 94 188 

10.R1=R2=-NHCNC4H8O >1000 >1000 850 750 
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Продовження таблиці 6.4 

1 2 3 4 5 

11.R1=R2=-NCHN(CH3)2 >1000 >1000 >1000 >1000 

12.R1=R2=-NHCH=NOH >1000 >1000 >1000 >1000 

   

O

O

O

O

O

OR

R
2

1

 

 

13.R1=R2=-NH2 >1000  

14.R1=R2=-NCHN(CH3)2 >1000 >1000 

   
OO

OO

OO

OO

R R
1 2

 

 

15.R1=R2=-N=CH-NMe2 >1000 >1000 >1000 >1000 

 

Як випливає із аналізу проведеного скринінгу краун-ефірів і їх 

похідних, для незаміщених аліфатичних краун-ефірів характерно відсутність 

антимікробної активності, в той час як інші представники цієї групи 

органічних сполук проявили високі показники на рівні з відомими 

антибіотиками (групи пеніцилінів, похідні 8-оксіхінолину та інші) (табл. 6.5).  

                                                                                           Таблиця 6.5 

Антимікробна активність алкілзаміщених аліфатичних краун-ефірів 

               Сполуки Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 

АТСС 10702 

Staphylococcus 
aureus ATCC 

6538P 

1.Гексил-18-краун-6 540 >1000 23 23 

2.Октил-18-краун-6 12540 >1000 23 23 

3.Децил-18-краун-6 20 1000 4 3 

4.Хлортетрациклін-  

контроль 

100 100 11 2 
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Досліджені краун-ефіри мали дуже високі показники по відношенню до 

грампозитивних мікроорганізмів. Серед цих циклополіетерів можна виділити 

децил-18-краун-6, який проявив високу активність до збудника 

бактеріального раку R.vitis.  

 

6.1.3. Антимікробна активність в гомологічному ряду третбутил-

заміщених краун-ефірів 

 

Наявність третбутильного замісника як фактора, який визначає 

антимікробну активность досліджуємих краун-ефірів, підтвержується на 

прикладі похідних циклогексановмісних і класичних бензо- и дибензокраун-

ефірів з різним діаметром порожнини (табл. 6.6). Незаміщені попередники 

цих краун-ефірів в великих концентраціях не перешкоджають зростанню 

використаних тест-культур. 

Таблиця 6.6 

Антимікробна активність третбутилпохідних і дитретбутилпохідних  

краун-ефірів 

               Сполуки Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 

АТСС 10702 

Staphylococc
us aureus 

ATCC 6538P 
1 2 3 4 5 

1. 

OO

O O

tBu

 

375 750 375 188 

2. 

O

O

O

O
O

tBu

 

94 146 47 23 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 4 5 

3. 

O

O

O

O

O

OtBu

 

94 146 47 23 

4.

O

O

O

O

O

OtBu

 

6 8 3 1,5 

5. 

O

O

O O

O

O

O
tBu

 

39 42 30 23 

6.
OO

OO

OO

OO

tBu

 

150 150 75 29 

7.

O

O

O

O

O

OtBu tBu

 

15 35 14 0,3 

8.

O

O

O

O

O

OtBu tBu

 

34 45 5 1,5 

OO

OO

OO

OO

tBu tBu

 
9. 

70 120 67 34 

OO

OO

OO

OO

tBu tBu

 
10. 

23 25 11 7 

 

Як видно із таблиці 6.6, алкілірування третбутильними замісниками 
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всіх досліджених краун-ефірів призводить до появи значної, а у більшрсті 

випатків, дуже високої антимікробної активності. Цей факт наочно 

підтвержується значеннями МІК, представленими у таблиці 6.6. У 

типологічному ряді третбутилзаміщених краун-ефірів конкретні сполуки 

відрізняються один від одного наступними ознаками: разміром 

макроциклічної порожнини і наявності двох або одного кільця чи їх 

гидрированих аналогів. Також вивчалась залежність антимікробних 

властивостей у моно - або ди-заміщених представників більшості узятих у 

дослід краун-ефірів. За макроциклічну основу у першого представника трет 

бутилзаміщених краун-ефірів обрана теоретично мінімально можлива 

порожнина – 12-краун-4. Як видно із таблиці 6.6, ця сполука проявляла 

средню антимікробну активність. Всі інші  краун-ефіри мали  антимікробну 

активность в 10-1000 раз більше, ніж перший краун-ефір. У міру збільшення 

розмірів макроциклічної порожнини у ряду відповідних похідних бензо-12-

краун-4, бензо-15-краун-5 і бензо-18-краун-6  антимікробна  активність  

монотонно  зростає аж до значень МІК базового (дитретбутилдибензо-18-

краун-6) краун-ефіру. 

Наступним кроком структурно-функціонального аналізу було 

з’ясування переваги краун-ефірів з одним чи двома бензольними кільцами 

для максимального прояву противомікробної дії. Порівнюючи МІК сполук 3 і 

4 (табл. 6.6), які відрізняються тільки одним (незаміщеним) бензольним 

кільцем видно, що це, додаткове, бензольне кільце збільшує противомікробну 

активность в 2-15 разів (сполука 4). 

Велику теоретичну і практичну зацікавленість представляє подальше 

порівняння діаметру макроциклічної порожнини з антимікробную 

активністю похідних краун-ефірів. Із таблиці видно, що збільшення діаметру 

полиефірного кільця на одну одиницю гомологічного ряду від 18-краун-6 до 

21-краун-7 зменшує у 5-30 разів протимікробну активність відповідного 

краун-ефіру (моно-третбутилдибензо-21-краун-7, сполуки 4 і 5). Подальше 
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збільшення діаметру макроциклічної порожни на одну одиницю ряда від 21-

краун-7 до 24-краун-8 супроводжується черговим зменшенням антимікробної 

активності у 3-5 разів (соединения 5, 6). Порівнюючи приведені дані з 

протимікробною активністю в гомологічній послідовності 

монотретбутилзаміщених моно- и ди-бензокраун-ефірів з монотонно 

збільшеним діаметром макроциклічної порожнини від 12-краун-4 до 24-

краун-8 можна зробити висновок про існування оптимального розміру 

поліефірного кільця для максимальної протимікробної дії. Усі наведені дані 

свідчать про те, що максимальній антимікробній активності відповідають 18-

ти-членний полиефірний цикл. 

Для завершення комбінаторних варіантів можливих молекулярних 

структур в досліджуваном ряді краун-ефірів видається необхідним 

порівняння вивчення протимікробної активності моно- і 

дитретбутилзаміщених дибензокраун-эфиров.  

Анализуючи протимікробну активність у двох компліментарних парах 

краун-ефірів: 1-ша пара – сполуки 4 і 7; 2-га – сполуки 6 і 9 стає  ясним,  що 

показники протимікробної активності моно- і дитретбутилзаміщених 

дибензокраун-ефірів мало відрізняються один від одного для більшості тест-

культур. 

Порівняльне вивчення протимікробної активності дитрет- 

бутилзаміщених дибензо-краун-ефірів і їх гидрованих аналогів показує,  що 

гідрування призводить до збільшення антимікробної активності в 2-6 разів.  

Для з’ясування механізму антимікробної активності і визначення 

взаємозв’язку «структура-властивість» нами досліджувались їхні іонофорні 

властивості (в даному випадку вплив на провідність біслойних ліпідних 

мембран (БЛМ)). Отримані дані показані в таблиці 6.7. Встановлено, що деякі 

сполуки, що мали високі показники антимікробної активності і подавляли 

ріст мікроорганізмів  мали високі іонофорні властивості (табл. 6.7)  
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Таблиця 6.7 

Вплив аліфатичних краун-ефірівна провідність біслойних ліпідних 

мембран (БЛМ) 

                              

Краун-сполуки 

Відношення провідності контрольних БЛМ до 
провідності в присутності краун-ефіріврізних 

катіонів (мВ) 

       Na+        К+       Са2+       Mg2+ 

1. 12-краун-4          1          1          1         1 

2. 15-краун-5          1.3          1.6          1.1         1.0 

3. 18-краун-6          1.2          1.8          1.5         1 

4. Гексил-18-краун-6         20         46          3.1         2 

5. Октил-18-краун-6         20         36          6.0         1.8 

6. Децил-18-краун-6         20         52          3.9         2.2 

 

Як видно із наведених в таблиці даних, іонофорна дія краун-ефірів 1-6 

характеризується селективністю по відношенню до одновалентних катіонів, 

особливо до іонів калію. Можна припустити, що високі показники 

антімікробної дії краун-ефірів 4-6 проявляються внаслідок помітного 

підвищення їх ліпофільних властивостей порівняно з краун-ефірами 1-3, які 

добре розчиняються у воді (Хираока, 1986). 

Очевидно, що антимікробна активність представників краун-сполук у 

значній мірі пов’язано із ліпофільністю. Модифікація цих сполук, у тому 

числі синтезованих ди-, три- і тетра-алкільних похідних, повинна призвести 

до збільшення антімікробної активності і расширення спектра їх дії. 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 6.7, можна зробити висновок, що 

дитретбутил-дибензо-18-краун-6 і диалкілзаміщений краун-ефір (сполуки 15 і 

16) суттєво пригнічують ріст грамнегативних бактерій R.vitis Fa-2 і 

Escherichia coli ATCC 25922 у концнтраціях 83-200 мкг/мл, а грампозитивних 

- у концентраціях 0,3-7 мкг/мл, що можна порівнювати з дією наибільш 

ефективних антибіотиків.  
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У результаті скринінгу антимікробної активності у цих сполук можна 

виділити два найбільш активних циклополіефірів дибензо-18-краун-6: 

сполука 15 (замісник–третбутил) і сполука 16 (замісник–третаміл). 

Дитретбутилдибензо-18-краун-6 має найбільш високі показники 

протимікробної дії по відношенню до всіх тест-культур мікроорганізмів. 

Виходячи із цих характеристик, дитретбутилдибензо-18-краун-6 можна 

вважати базовим для розуміння природи антимікробної активності заміщених 

краун-ефірів.  

Визначення мінімальної інгібуючої концентрації у дослідженої групи 

краун-ефірів з різними замісниками дали змогу провести емпіричний аналіз 

антимікробної активності цих речовин в залежності від їх структури і 

встановити певний зв’язок між будовою краун-сполук, їх замісників і 

іонофорною властивістю. 

 

6.2. Антиміробна активність модельних сполук 

 

Для з’ясування молекулярного механізму антімікробної дії 

представляло великий інтерес вивчення протимікробних властивостей 

сполук, які виступають в якості модельних об'єктів по відношенню до краун -

ефірів. Такими сполуками були обрані вератрол, бензо-1,4-диоксан (сполуки 

1 і 3) та похідні дитретбутил-18-краун-6. Неважко помітити, що аналогічні 

структурні фрагменти є і в молекулах розглянутих краун-ефірів, крім того, 

вератрол і бензо-1,4-диоксан мають комплексоутворюючі властивості. 

Було встановлено, що вератрол і бензо-1,4-диоксан (сполуки 1, 3) мали 

невисоку антимікробну активність, в той час як у третбутильних похідних 

(сполуки 2, 4) вона була досить високою. Цей факт може вказувати на 

значимість фрагменту - третбутільного замісника (сполуки 2 і 4) (табл. 6.8).  
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Таблица 6.8 

Антимікробна активність модельних сполук 

Сполуки Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК, мкг/мл) 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 
АТСС 

10702 

Staphylococcus 
aureus ATCC 
6538P 

1.              

OCH
3

OCH
3  

>1000 
 

>1000 750 
 

340 
 

2.        

OCH
3

OCH
3

(H
3

C)
3

 

560 950 188 94 
 

3.               O

O

 

>1000 
 

>1000 
 

790 540 

4.        O

O
(H

3
C)

3

 

750 950 469 234 
 

 

Наявність у третбутил-вератролу більш високої антімікробної 

активності в порівнянні з бензодіоксаном очевидно пояснюється наявністю у 

першої сполуки двух метильних груп. Визначення залежності антимікробних 

властивостей модельних об'єктів від особливостей їх молекулярних структур 

суттєво доповнили і підтвердили факти, отримані при вивченні структурно -

функціональних особливостей антимікробної дії в гомологічному ряду 

третбутил-похідних краун-ефірів.  

Можна припустити, що в умовах експерименту вплив краун -ефірів на 

клітинну мембрану мікроорганізмів відбувається переважно за механізмом 

індукції транспорту катіонів безпосередньо молекулою комплексона через 

біомембрани, а не опосередковано через причинно-наслідковий ланцюг: 

мембранотропна дія молекули краун-ефіру - стресовий стан біомембран - 

пори з порушенням іонного гомеостазу клітини. Аналізуючи механізм 

антимікробної активності культур мікроорганізмів, вирослих в рідкому 

поживному середовищі (м'ясо-пептонний бульйон) із складом: 200-300 мМ 

Na+, 10 мМ KCl, 2-10 мМ Mg2+, Са 2+ краун-ефір утворює комплекс тільки з 
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іонами Na+ як мажорним катіоном поживного середовища культивування 

мікроорганізмів і в такому вигляді, а не у вільному стані, проникає через 

клітинну мембрану (Кудря та ін., 1988). Внаслідок великого надлишку іонів 

К+ в клітині мікроорганізмів відбувається процес заміни катіону (згідно з 

законами термодинаміки) і зв’язування іону К+ в комплекс з краун-ефіром у 

зворотньому напрямку, після чого цикл повторюється знову. На користь 

припущення про специфічну індукцію переносу іонів Na+ і К+ краун-ефіром 

свідчить і факт відсутності антимікробної активності у аліфатичних-, бензо- і 

дибензокраун-ефірів, що не мали іонофорних властивостей (табл. 6.8), проте 

були поверхнево-активними сполуками. 

Якщо концентрація іонів калію вирівнювалась по обидва боки 

цитоплазматичної мембрани і іони К+ не транспортувались із мікробної 

клітини, відбувалось різке сниження антимікробної активності і навіть повна 

її відсутність. Однак, з урахуванням великого надлишку у зовнішньому 

середовищі іонів Na+ (порівняно з цитоплазмою клітини), а також того факту, 

що втрата іонів К+ і накопичення іонів Na+ однаково згубна для клітини , слід 

очікувати втрату майже в два рази показників антимікробної активності 

досліджених краун-ефірів в умовах гиперкалієвого культивування (Seiichi 

Inokuma et al.,1984). 

Аналізуючи отримані результати по антимікробній активності краун-

ефірів і модельних сполук, можна зазначити, що додавання третбутільних 

замісників в краун-сполуки, які були початково неактивними, призводить до 

появи значної, а в більшості випадків, дуже високої протимікробної 

активності. Встановлено, що найбільш активною антимікробною сполукою є  

дитретбутилдибензо-18-краун-6. 

 

6.3. Вивчення іонофорних властивостей досдіджених краун-ефірів 

 

Здатність краун-ефірів утворювати комплекси з широким рядом 
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катіонів металів є одною з унікальних властивостей макроцикличних 

поліетерів (Cram and Cram,1984). Більшість із синтетичних циклополіефірів 

мають іонофорні властивості за рахунок наявності в центральній 

гідрофільній порожнині зв’язаних електронегативних або електропозитивних 

атомів із зовнішними гнучкими структурами, які є гідрофобними, і за цей 

рахунок мають здатність зв’язуватись з широким рядом катіонів і проявляти 

помітні конформаційні зміни в даному процесі. Внаслідок гідрофобного 

оточення вони можуть розчиняти іонні сполуки в неводних розчинниках і 

гідрофобній фазі мембрани клітини. У результаті сильного сріднення 

циклополіетерів до іонів лужних і лужноземельних металів і можливості 

селективного зв’язування катіонів, їх можна використовувати в біологічних і 

модельних системах (Eisenman et al., 1968; Tosteson,1968; Pressman, 1973; 

Harold et al.,1974; Stark, 1978; Ташмухамедов  та ін.,1981; Каликулов, 

Усманов,1983; Lehn, 1983; Neidhardt et al.,1984; Pannel, 1984;Theodorus et 

al.,1987; Aristotelis Xenakis et al.,1987; Reed et al, 1988; Rebek, 1990; Manabu 

Igawaet al., 1995; Maria Sakimet al., 1997;Tosteson, 1999). 

Вивчення впливу краун-ефірів, що мають високу антимікробну 

активність на біслойні ліпідні мембрани (БЛМ), показало, що ефективно 

пригнічує ріст мікроорганізмів краун-ефіри, які мають виражені іонофорні 

властивості (табл. 6.9).                                                                                                 

 Таблица 6.9 

Вплив деяких краун-ефірів на провідність біслойних ліпідних мембран 

(БЛМ) 

        Сполуки Коефіцієнт відношення провідності БЛМ-
контрольних і в присутності краун-ефірів* 

       К+       Na+       Mg2+       Са2+ 

1 2 3 4 5 

      
O

O

O

O

O

O
RR
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Продовження таблиці 6.9 

1 2 3 4 5 

1. R = -H         1         1         1         1 

2. R = -C(CH3)3       80       13         1,1         5,6 

      
O

O

O

O

O

O
RR

 
3. R = -H         1         1         1         1 

4. R = -C(CH3)3       17       16       56       40 

      
OO

OO

OO

OO

RR

 
5. R = -H         2,3          2,3          1,5          1,8 
6. R = -C(CH3)3       19        19        49        32 

      
OO

OO

OO

OO

RR

 
7. R = -H         1,8          1,6          1,9          1,5 

8. R = -C(CH3)3         1,5          2,4          3,6          1,7 

Примітка. *Відносна похибка коефіцієнтів 7-10 %  

 

Катіонна специфічність (К+, Na+, Са2+, Mg2+) іонофорної дії сполук, 

найбільш сильно інгібуючих ріст мікроорганізмів виражена по-різному для 

різних сполук (табл. 6.9). Так, сполуку 2 можна вважати калієвим іонофором,  

в той час як сполука 4 не специфічна до іонів калію, але активно транспортує 

через БЛМ іони кальцію. Однак високий внутрішньоклітинний і низький 

зовнішньоклітинний вміст іонів калію дозволяє припустити,  що іонофорні 

властивості по відношенню до цього катіону грають визначальну роль в 

механізмі антимікробної активності сполук 2 і 4. Таке припущення 

підтверджено експериментальними даними, що були отримані при визначенні 

МІК для тест-культур, вирослих у середовищі з підвищеним вмістом іонів  К+ 

(250 мМ замість 5 мМ). У цих умовах МІК зростає в 1,5-3 рази для всіх 

культур. 

Краун-ефір 8 проявляє порівняно з іншими високу антимікробну 
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активність, проте його іонофорні властивості значно менші, ніж у сполуки  2 і 

4. Разом з тим, показники іонофорної дії краун-ефіру 6 перевищує для 

останніх досліджуваних краун-ефірів. В метаболізмі мікробної клітини, окрім 

іонів К+, помітну роль грають і іони натрію, кальцію і магнію. При 

збільшенні довжини бокових замісників у бензольних кільцях збільшується 

ліпофільність комплексів краун-ефірів - іони і, як наслідок повинна зростати 

їх іонофорна активність, однак наші дослідження показали, що із 

збільшенням довжини бокових замісників в бензольних кільцях диалкіл- і 

аралкілпохідних дибензо-18-краун-6 іонофорна активність цих сполук 

знижується. Напевно із збільшенням довжини бокових замісників вона 

зменшується в результаті зниження рухливості комплексів краун-ефірів з 

переносимим катіоном. Зв’язування різних катіонів іонофорами – один із 

важливих моментів в реалізації їх мембраноактивних властивостей.  

Очевидно, рівномірне підвищення катіонної проникності має суттєве 

значення у прояві цими сполуками антимікробних властивостей. Для решти  

досліджених сполук відносно слабкій антимікробній дії відповідає низька 

іонофорна активність. 

Підтведження залежності антимікробної дії краун-ефірів і їх 

іонофорних властивостей випливає із дослідів по вивченню концентраційної 

залежності дії дибензо-18-краун-6 на кінетику росту мікроорганізмів.  

Встановлено, що інгібуюча дія дитретбутилдибензо-18-краун-6 на ріст 

R.vitis при концентрациях 0,7 – 1,8 мкМ/л пояснюється полегшеним 

транспортом калію через бактеріальну мембрану. Відомо, що 

внутрішньоклітинний калій потрібно для нормального функціонування 

процесів, які забеспечують ріст мікробів. Витік калію із клітин 

мікроорганізмів під дією краун-ефіра, напевно, є однією із важливих причин 

пригнічення росту агробактерій R.vitis. Відомо, що іонофорний ефект краун-

ефірів суттєво залежить від ліпідного складу мембрани (Seiichi Inokumaet 

al.,1984; Pressman, 1973). Можна допустити, що витік іонів калію із клітин 
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агробактерій під дією дитретбутилдибензо-18-краун-6 на клітинну мембрану 

спостерігається і при концентрації комплексону меньше, ніж 0,7 мкМ/л.  

Наведені дані дають підставу припустити, що краун-ефіри є 

перспективним класом іонофорних сполук. 

Відомо, що клітинна оболонка грамнегативних бактерій досить 

ефективно затримує ліпофільні речовини, до яких відносяться мембрано-

активні комплексони, проникненість клітинної стінки цих бактерій для 

ліпофильних сполук мала, що навіть такі високоефективні іонофори, як 

валіноміцин і нактіни, не змінюють параметрів їх росту. Можна припустити , 

що збільшення проникності клітиної оболонки агробактерій може підвищити  

її чутливість до макроциклів. Дійсно, нагрівання суспензії клітин R.vitis до  

52 °C протягом 5-ти хвилин, призводить до значної втрати ліпідів  клітинної 

оболонки і суттєво збільшує інгібуючу дію краун-ефіру. Збільшення рівня 

калію в поживному середовищі має призводити до зменшення інгібуючої дії 

росту мікроорганвзмів цими сполуками. Ми спостерігали значне збільшення 

МІК дитретбутилдибензо-18-краун-6 для мікроорганізмів, культивованих в 

гиперкалієвому середовищі (табл. 6.10).  

                                                                                              Таблиця 6.10 

Антимікробні властивості дитретбутилдибензо-18-краун-6 в умовах 

різного іонного складу в середовищі культивування 

Умови визначення 

МІК 

                         МІК, мкг/мл 

R.vitis Fa-2 Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
cereus 
АТСС 
10702 

Staphylococcus 
aureus ATCC 
6538P 

МПБ  4 5 2 0,3 

МПБ + 0,25М KCl 14 17 4 2 

МПБ + 0,25 М NaCl 3,5 3,2 2 1,4 

 

Як видно із наведених в таблиці 6.10  даних, збільшення рівня натрію в 
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середовищі посилює характерну антимікробну дію дитретбутилдибензо-18-

краун-6. При культивуванні мікроорганізмів у гиперкалієвому середовищі  

встановлено, що відбувалось зменшення дії дитретбутилдибензо-18-краун-6 

на швидкість їх росту. Відомо, що максимум активності ферментів 

мікроорганізмів зміщено в сторону збільшення концентрацій іонів натрію. 

Збільшення рівня калію в середовищі сильно послаблює інгібуючу дію цього 

краун-ефіру. У цілому, іонна залежність інгібуючої дії дитретбутилдибензо-

18-краун-6 на ріст мікроорганізмів свідчить про іонофорний механізм цієї дії.  

 

6.4. Модель механізму антимікробної дії краун-ефірів 

 

Використовуючи класичний підхід ферментативної кінетики, зокрема,  

порівняння експериментальних даних з кількісними моделями повинно 

призвести до певних висновків щодо інгібування, зокрема для ПАР 

(поверхнево-активні речовини) при інгібуючій їх дії на мікроорганізми. 

Очевидно, мова йде про концентрації цих речовин, близьких до критичних 

концентрацій міцелоутворення. Період індукції може бути зв’язано з 

використаним протягом часу інгібітором. Таким чином, система (культура) 

позбавляється від сильного інгібітора і починається активне зростання. При 

високих концентраціях спостерігається ще і інгібування процесів дихання у 

мікроорганізмів фенолом. Основна модель: «неактивний комплекс» 

утворюється з двох молекул субстрату з однією молекулою ферменту (SiЕSi) - 

не синтезує продукт, (SiE) - синтезує продукт. Починаючи з певної 

концентрації фенолу (≈0.6 г/л) до цього процесу додається інгібування 

дихання дріжджових клітин, природно, що при цьому порядок загальної 

залежності інгібування ефекту (зменшення μ) від концентрації фенолу 

зростає. Це явище цілком зрозуміле і передбачуване з точки зору 

біоенергетики і біофізики мембран, оскільки при дисоціації фенолу 

утворюються ліпофільні аніони - відомі своїми властивостями роз'єднувати 
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окисне фосфорилювання в відповідних биомембранах. 

З огляду на доведену в низці робіт (Ташмухамедов та ін. 1987) 

здатність деяких алкілзаміщених дібензо-краун-ефірівіндукувати протонну 

провідність БЛМ, модель подвійного пригнічення дуже підходить для 

пояснення антимікробної дії наших краун-ефірів. У цьому випадку краун-

ефіри не є субстратом, і в залежності від μ при великих концентраціях краун-

ефірів починає працювати модель подвійного пригнічення. Якщо крім 

іонофорного і протонофорного дії в модель інгібування краун-етерами 

зростання мікроорганізмів ввести детергентні властивості цих сполук, то в 

результаті отримаємо модель потрійного інгібування. Очевидно, що третій 

механізм почне працювати при високій концентрації краун-ефіру, при цьому 

порядок залежності μ від концентрації краун-ефіру ще більше зростає. 

Не виключено, що одним з найважливіших факторів, що впливають на 

антимікробну дію краун-сполук, можуть бути їх поверхнево-активні 

властивості. Як відомо, ряд краун-ефірів мають такі властивості (Rawn, 1989; 

Wug-Wai and Wai-Ping,1980). Добре відомо, що антимікробну дію 

поверхнево-активних речовин (в тому числі нейтральних, до яких можна 

віднести деякі краун-ефіри) обумовлено їх солюбілізуючою (або руйнуючою) 

дією на клітинні мембрани. Для оцінки такого впливу (і можливого 

включення цих факторів в обговорювану модель) з усією очевидністю 

потрібно визначення поверхнево-активних властивостей вивчених сполук, що 

є метою наших подальших досліджень. Підводячи підсумок обговорення 

цього розділу, треба зазначити, що механізмом антимікробної дії краун-

ефірівє взаємозв'язок між антимікробною активністю краун-ефірів, їх 

будовою і фізико-хімічними властивостями.  

 

6.5 Токсичність краун-сполук 

 

Відомо, що достатня кількість вже широко вживаних препаратів 
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(гентаміцин, лінкоміцин, стрептоміцин, хлортетрациклин, все похідні 8-

оксихіноліну та інші) мають досить високу токсичність (Hendrixon et al.,1987; 

Islam and Chimni, 2017) і за кількісними показниками LD50 потрапляють в 

розряд умовно токсичних або навіть токсичних речовин.  

Встановлено, що краун-ефіри, що мають тільки прості ефірні зв’язки,  

можна віднести до малотоксичних сполук. Наприклад, LD5 0  для 15-краун-5 

перевищує відповідну величину для аспірину. Крім того, краун-ефіри не 

акумулюються в организмі (Takayama et al.,1977). 

Токсичність краун-ефірів зростає при збільшенні розміру циклу і 

зменшується при введенні в нього складноефірних груп (Darvish,1998). У 

роботах деяких авторів (Gad et al.,1988, Wung-Wai et al.,1981) наводяться дані 

про токсичну дію краун-ефірів: 12-краун-4, 15-краун-5, 18-краун-6. Однак 

узагальнюючих робіт по цій темі немає.  

 

6.6. Використання краун-ефірів для захисту виноградних рослин 

від бактеріального раку 

 

Засоби біологічного захисту рослин починають користуватися більшим 

попитом через потреби екологізації сільського господарства. Хімічних 

препаратів, які б мали бактерицидний ефект проти збудника, немає. Це 

пояснюється, перш за все тим, що на відміну від інших хвороб рослин, 

доводиться вести окремо боротьбу зі збудником і окремо з пухлинами. Два ці 

підходи різко відрізняються своїми методами. Якщо для інших бактеріальних 

хвороб досить знищити або створити умови, які пригнічували б 

життєдіяльність збудника, щоб припинився інфекційний процес, то для 

бактеріального раку винограду цього недостатньо, тому що бактерії 

трансформують в рослинну клітину генетичний матеріал, який передається у 

спадок і забезпечує їй безконтрольний розподіл.  

Обробка бактерицидами вбиває збудника на зовнішніх ділянках, але не  
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вбиває її в провідній системі рослин. Останнім часом основними засобами 

захисту рослин з бактеріальним раком є попередження та обмеження його 

поширення, за умови комплексного застосування різних методів (санітарна  

селекція, термотерапія, обробка хімічними і бактеріологічними препаратами). 

Високий рівень агротехніки забезпечує зниження порога ураження 

бактеріальним раком. Що стосується препаратів проти бактеріального раку, 

вони також нерідко застосовуються виноградарями і в сукупності всіх заходів 

дають непоганий результат.  

У результаті скринінгу великої кількості краун-сполук антимікробної 

активності iv vitro було знайдено ефективний препарат проти бактеріального 

раку на основі дослідження протимікробної дії  і встановлення його 

механізму. Враховуючи високу протимікробну активність краун-ефірів 

завдяки їх високій ліпофільності використовували в дослідах in vivo у вигляді 

олійних препаратів. Випробовувані препарати: дитретбутил-дибензо-18-

краун-6, купролон, юглон. Для визначення протипухлинної активності цих 

препаратів ми проводили обробку пухлин цими препаратами на кущі. 

Препарати готували різних концентрацій і в різних розчинниках.  Лікування 

виноградних рослин проводили місцево. Досліджувані препарати проявили 

позитивний вплив на відсутність пухлин після їх обробки (табл. 6.11).  

Таблиця 6.11 

Випробування препаратів на протипухлинну активність 

Варіант/ 
Препарат 

Концентрація 
препарату, % 

Кількість 
пухлин до 

обробки, шт 

Вегетуючі 
пухлини після 
обробки, шт. 

Відсутність 
пухлин після 
обробки, шт. 

1 2 3 4 5 

Купролон  
(спиртовий 

розчин) 

10 25 5 20 

8 25 8 17 

Юглон 
(олійний 
розчин) 

4 25 2 23 
3 25 2 23 
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Продовження таблиці 6.11 

1 2 3 4 5 

15-краун-5 1 25 10 15 

18-краун-6 1 25 5 20 

Дитрет-
бутил-

дибензо-18-
краун-6 

1 25 1 24 

Контроль. 
Вазелінова 

олія 

 25 25 - 

Контроль. 
Етанол  

70  25 - 

 

Встановлено, що препарати юглон, купролон і дитретбутил-дибензо-18-

краун-6 мають протипухлинну дію. 

Всі перераховані вище препарати надають системну і місцеву дію, але 

головне є відмінною профілактикою проти збудників бактеріальних хвороб. 

 

Висновки до розділу 6 

Вперше проведено систематичне вивчення антимікробної активності 

для широкого ряду аліфатичних, циклоаліфатичних, ароматичних краун-

ефірів, що містять в якості замістників алкільні, аралкільние, нітро-, аміно-,  

ацильні групи, атоми галогенів і інші сполуки, загалом понад 200 краун-

ефірів. З чималого числа краун-ефірів, які проявляють значну антимікробну 

активність, нами встановлені 2 сполуки, які мали досить високу 

антимікробну активність, що перевищує таку для найбільш ефективних 

природних антибіотиків. Діапазон МІК цих краун-ефірів для R.vitis становить 

83-200 мкг/мл.  

Вивчено протимікробну дію модельних сполук. В якості моделей 

обрані бензодіоксан, вератрол і їх третбутилпохідні. Не будучи краун-
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ефірами, ці сполуки «включені» як структурні фрагменти в молекули 

досліджуваних краун-ефірів. Крім того, бензодіоксан і його похідні (як і 

вератрол зі своїми похідними) є комплексонами. Нами встановлено, що 

антимікробну активність бензодіоксана і вератрола виражена дуже слабо. 

Вставка замісників у ці сполуки призводить до появи значної протимікробної 

активності. Таким чином, модельні експерименти однозначно вказують на 

важливість структурно-функціонального фрагменту: алкільний 

(третбутільний) замісник; бензольне кільце; кисневі атоми простих ефірних 

зв'язків в діоксанові гетероцикли або метоксильних груп вератрола - 

нециклічного «аналога» досліджуваних краун-ефірів. Важливо, що у 

модельних сполук комплексоутворюючі властивості визначаються, як і у 

краун-ефірів, кисневими атомами у простих ефірних зв'язках, хоча механізм 

комплексоутворення дещо відрізняється від такого у краун-ефірів. 

Отриманий експериментальний матеріал дозволяє зробити висновки 

про структурно-функціональних закономірності антимікробної активності 

краун-ефірів. Показано визначальну роль «комплексонових» фрагментів в 

молекулах заміщених бензо (дибензо-) краун-ефірів і їх циклоаліфатичних 

аналогів, в першу чергу третбутильного і інших замісників для появи високої 

антимікробної активності. 

Мала токсичність порівняно з природними антибіотиками-

комплексонами досліджуванних високоактивних краун-ефірів дозволяє 

розраховувати на створення ефективних препаратів на основі цих сполук. 

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 

16 наукових  праць (Конуп І.П., Котляр С.А, КонупЛ.О., 2005; Богатский 

А.В., Лукьяненко Н.Г., Сечняк Л.К., Киндрук Н.А., Слюсаренко О.К., 

Захариева З.Е., Конуп И.П., Олешко А.Я., Портная Л.А. (Конуп Л.А)., 1984; 

Конуп И.П., Конуп Л.А., 1985; Конуп И.П., Скляр В.Е., Косенко К.Н., 

Городнюк В.П., Федорова Г.В., Назаров Е.И., Котляр С.А., Конуп Л.А., 1989; 

Котляр С.А., Городнюк В.П., Конуп И.П., Конуп Л.А.,1989; Федорова Г.В., 
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Иванов Э.И., Конуп Л.А., 1995; Е.И. Назаров, И.П. Конуп, Л.А. Конуп., 1985; 

Konup I.P., Konup L.A., Gorodnyuk V.P., Klimova E.I., 1990; Fedorova G.V.,  

Ivanov E.I., Konup L.A., 1994; Конуп І.П., Котляр С.А., Григораш Р.Я., Ткачук 

В.В., Городнюк В.П., Камалов Г.Л., Конуп Л.О., 2001; Котляр С.А., Конуп 

И.П., Камалов Г.Л., Конуп Л.А., 2002; Kotlyr S.A., Grygorash R.Ya., Tkachyk 

V.V., Chuprin G.N., Konup I.P.,  Yakshin, Kamalov G.L., Konup L.A., 2002; 

Конуп И.П., Григораш Р.Я., Ткачук В.В., Плужник-Гладырь С.М., Котляр 

С.А., Камалов Г.Л., Конуп Л.А., 2003; Муратов Е.Н., Артеменко А.Г., 

Кузьмин В.Е., Камалов Г.Л., Котляр С.А., Григораш Р.Я., Конуп И.П., Конуп 

Л.А., 2003; Котляр С.А., Конуп Л.А., Конуп И.П., Камалов Г.Л., 2003; Котляр 

С.А., Конуп Л.А., Конуп И.П., Климова Е.И., 1990; Котляр С.А., Конуп Л.А., 

Конуп И.П., Климова Е.И., 1990). 
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РОЗДІЛ 7 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗДОРОВИХ САДЖАНЦІВ 

ВИНОГРАДУ, ВІЛЬНИХ ВІД БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ 

 

Виробництво садивного матеріалу, вільного від бактеріального раку 

винограду засноване на відборі здорових рослин з метою їх подальшого 

розмноження. При тотальному зараженні, сорти рослин оздоровлюють від 

збудника бактеріального раку за допомогою термотерапії та культури 

апікальних меристем, проте існуючі методи оздоровлення не гарантують 

позбавлення від патогена, оскільки безбактеріальне рослинництво співіснує з 

традиційними технологіями при розмноженні оздоровлених рослин, 

зважаючи на високий інфекційний фон, не виключено їх повторне зараження. 

Цілком очевидно, що для відбору здорових рослин, контролю 

оздоровлення, сертифікації садивного матеріалу та постійного моніторингу 

бактеріального зараження з метою своєчасного виявлення та ліквідації 

осередків інфекції, обмеження розповсюдження бактеріального раку і 

попередження епіфітотій необхідно мати чутливі методи для масової 

діагностики хвороб винограду. Найважливішу роль у попередженні 

розповсюдження бактеріального раку грає санітарний контроль продукції 

рослинництва, особливо імпортованого садивного матеріалу.  

 

7.1. Розробка заходів санітарного контролю бактеріального раку на 

маточниках та шкілках винограду 

 

Європейська система санітарного контролю садивного матеріалу 

винограду селекційних (біологічних) категорій призначена для забезпечення 

якості  вегетативно розмножуваного садивного матеріалу в умовах, які 

відповідають санітарним вимогам.  Проте ця система не включає до переліку 

хвороб бактеріальний рак винограду, оскільки хвороба рідко проявляється на 
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виноградниках країн Євросоюзу, а контроль латентного ураження, відповідно 

до стандарту ЕРРО (EPPO Standards, 2003; English. Bull. OEPP/EPPO, 2010),  

«мусить проводитися, але при цьому латентне  ураження може зустрічатися», 

що фактично унеможливлює ефективний санітарний контроль та призводить 

до проблем із садивним матеріалом, навіть категорії «сертифікований» при 

закладанні їм виноградних насаджень в кліматичних умовах України. 

У  системі санітарного контролю у виноградних розсадниках України 

бактеріальний рак є одним з центральних об’єктів, котрі контролюються, про 

що йдеться у чинному стандарті щодо методів контролю вірусних і 

бактеріальних хвороб винограду (ДСТУ 8562:2015 Маточники та садивний 

матеріал винограду. Методи виявлення збудників вірусних хвороб і 

бактеріального раку). Певні аспекти санітарного контролю відображено 

також у чинному ДСТУ 4390:2005. Саджанці винограду та чубуки 

виноградної лози. Технічні умови. Цей документ вперше в Україні дає 

визначення та встановлює категорії маточних насаджень і садивного 

матеріалу винограду. ДСТУ 4390:2005 регламентує аспекти контролю 

бактеріального раку винограду. Проте цілісної системи  контролю цієї 

хвороби досі не було розроблено. Створення подібної системи повинно 

включати не лише стандартні для усіх інших хвороб заходи санітарного 

контролю (візуальний та лабораторний, із визначенням періодичності та 

обсягів тестування), але й додаткові методи, як от  хімічна обробка, 

термотерапія тощо. Періодичність заходів санітарного контролю була 

визначена на підставі результатів  спостережень за санітарним станом 

маточників і шкілок винограду біологічних  категорій (базові та 

сертифіковані) (табл. 7.1). 
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Таблиця   7.1 

Визначення етапності та частоти перевірок на ураження 

бактеріальним раком у системі санітарного контролю виробництва 

садивного матеріалу селекційних категорій 

Показники 
перевірок 

Походження матеріалу та маточних насаджень 

 Матеріал клонового 
походження 

Матеріал генеративного 
походження 

Імпортований 
садивний 
матеріал 

Етапність 
контролю 

Клонодослідні 
ділянки (КДД),  

банк клонів, базові 
та сертифіковані 

маточники, шкілки  

Гібридний розсадник,  
селекційний розсадник, 

конкурсне 
випробування, 

маточники 

Садивний 
матеріал за 
ввезення 

 

Частота 
контролю 

1 раз на 2, 3, 5 та  8 
років – залежно від 

категорії 
насадження та 

патогену 

Одноразово на кожному 
етапі  після вступу в 

плодоносіння, 
маточники  

Одноразово 
при ввезенні 

 

Принцип 
вибірки 

На КДД та банку 
клонів – 

індивідуальний 
покущовий 

контроль, базові 
маточні насадження 
– повне обстеження 
у збірних пробах,  

сертифіковані 
маточники  - 

вибірково у збірних 
пробах 

Вихідні сіянці – 
індивідуальний 

покущовий контроль, 
селекційний розсадник 

та конкурсне 
випробування - 

повне обстеження у 
збірних пробах,  

маточники  - вибірково 
збірними пробами 

Вибірково від 
100 рослин на 
партію (від 10 

до 250 тис. 

шт.) до 1 % від 
партії 

 

Відповідно до технології виробництва садивного матеріалу винограду в 

Україні маточні насадження прищепних і підщепних сортів  діляться на ряд 

послідовних категорій за ступенем віддаленості від маточного куща -

родоначальника клону і клонодослідної ділянки: банк клонів; базовий; 

сертифікований. 

 Всі маточні насадження об’єднує клонове походження та однаковий 
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санітарний статус у відношенні до ураження бактеріальним раком винограду. 

Банк клонів. Санітарні заходи контролю бактеріального раку винограду 

на цьому етапі є найбільш ретельними порівняно з іншими типами маточних 

насаджень. Щорічно проводиться візуальний санітарний контроль, 

тестування на латентне ураження збудником бактеріального раку – 1 раз на 2 

роки.  

Базові маточники. Контроль бактеріального раку на базових 

маточниках  включає щорічний візуальний санітарний контроль (один раз на 

рік) на базових маточниках і шкілках, а також вибіркову лабораторну 

перевірку. Лабораторне тестування на ураження збудником бактеріального 

раку здійснюється кожні 2 роки. На базових насадженнях за умов невеликої 

кількості кущів одного клону (площі до 0,5 га) можливе проведення 

тестування всіх кущів маточника за п’ять років з тестуванням 20 % кущів 

щорічно. 

Сертифіковані маточники. На сертифікованих маточниках прищепних 

і підщепних сортів щороку один раз на рік проводять візуальну санітарну 

оцінку,  один раз на два роки – лабораторну перевірку на латентне ураження  

бактеріальним раком. При цьому обсяг вибірки за невеликої площі 

насадження (до 3 га) має складати  не менше 1 % від загальної кількості 

рослин на ділянці. У разі великої кількості кущів (від 10 до 250 тис.) 

достатнім є тестування вибірки із 100 окремих рослин. Допускається 

тестування рослин у збірних пробах (від 5 до 10 на пробу). 

Санітарний контроль на шкілках проводять щорічно (візуально) на 

відсутність  ураження бактеріальним раком. У разі необхідності (за виявлення 

симптомів бактеріального раку винограду) проводять лабораторну перевірку 

саджанців. Бактеріальний рак виявляється оглядом місця спайки та п’ятки 

саджанця на відсутність пухлин. Обсяги вибірки за тестування саджанців зі 

шкілки складають 1 %, якщо їх кількість  менше 10 тис. та 100 саджанців у 

разі їх кількості  від 10 до 250 тис. Розроблена нами схема методів та етапи 
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контролю бактеріального раку винограду,  яка включає щорічне: 

1. Одноразовий візуальний санітарний відбір (контроль) клонів 

підщепних сортів винограду (покущово, на всіх етапах, від клонодослідної 

ділянки до базових маточників) на наявність уражених зразків та їх 

відбраківку. 

2. Одноразовий візуальний санітарний відбір (контроль) клонів 

прищепних сортів винограду (покущово, на всіх етапах, від клонодослідної 

ділянки до базових маточників), яку доцільно проводити  разом із другим 

санітарним контролем (оцінкою) на ураження вірусними хворобами 

наприкінці липня – початку серпня. 

3. Контроль латентного ураження бактеріальним раком винограду  

доцільно проводити вибірково, охоплюючи таку кількість рослин: на банку 

клонів – по 20 % щорічно (усі рослини банку клонів повинні 1 раз на п’ять 

років пройти перевірку на збудника бактеріального раку); на базових 

маточниках – вибірково 1 раз протягом 5 років (обсяг вибірки – 1 % від 

загальної кількості кущів). 

Додаткові заходи контролю бактеріального раку винограду на 

маточниках зводяться до використання агротехнічних заходів обмеження 

поширення хвороби та оздоровлення цінних сортів і клонів методом культури 

апікальних меристем, термотерапії рослинного матеріалу і використання 

бактерій-антагоністів для попередження вторинного ураження ґрунтовою 

інфекцією. 

 

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 

10 наукових  праць (Конуп Л.А., Гайдай А.Е., Милкус Б.Н., 2001; 

Кульмінська Л.О., Конуп Л.О., 2008; Мулюкина Н.А., Конуп Л.А., 2009; 

Конуп Л.О., Мулюкіна Н.А., Чистякова В.Л., Конуп А.І.,  Щербина А.В.,  

2010; Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., Ковальова І.А., Зеленянська Н.М., Лосєва 

Д.Ю., 2010; Конуп А.І., Чистякова В.Л., Конуп Л.О., 2014; Конуп Л.О., 



242 

 

Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І., 2014; Гадзало Я.М., Власов В.В., 

Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Тулаєва М.І., Чісніков В.С., Ковальова І.А., 

Герус Л.В., Конуп Л.О., Зеленянська Н.М., 2015; Конуп Л.А., Мулюкина 

Н.А., Конуп А.И., Чистякова В.Л., Николаева Н.И., 2018;  V.V. Vlasov, L.O. 

Konup, N.A. Muljukina, R.V. Geretskij, 2018; Конуп Л.О., Мулюкіна Н.А., 

Чистякова В.Л., Конуп А.І.,  Щербина А.В., 2010). 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Однією з найбільш шкідливих хвороб винограду є бактеріальний рак, 

який викликається фітопатогенною пухлиноутворюючою бактерією 

Rhizobium vitis. Яка  є третьою за шкідливістю фітопатогенів. Бактеріальний 

рак винограду поширений на всій території України. Останнім часом відсоток 

інфікованих ним рослин значно зріс і становить на деяких виноградниках     

25 % і більше. Це пов'язано з масовим завезенням зараженого садивного 

матеріалу з-за кордону: Франції, Югославії, Німеччини, Італії,  де симптоми 

ураження на винограді не виявляються. 

Щорічна загибель виноградних кущів від бактеріального раку, 

починаючи з трирічного віку, становить 10-15 %, що призводить до сильного 

зрідження промислових виноградників. Зростання хворих кущів пригнічений, 

окремі рукава відмирають, знижується продуктивність і довговічність кущів. 

Особливо небезпечна хвороба для широкорядних штамбових посадок, де 

поразки штамба викликає загибель всього куща. Ремонт насаджень не 

вдається, тому що здорові саджанці, які потрапили в інфікований грунт, 

заражаються і потім гинуть.  

Для проведення моніторингу ураження  бактеріальним раком 

виноградних насаджень проводили обстеження виноградників  на території 

Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Природно-кліматичні умови 

півдня України сприятливі для адаптації збудника хвороби, тому й імовірність  

розповсюдження останньої дуже висока. Обстеження виноградників показало 

наявність відсоткового ураження різних сортів і клонів бактеріальним раком 

вітчизняного та імпортного виробництва.  

Для визначення латентної форми зараження бактеріальним раком 

винограду використовували рослинний матеріал: пасоку винограду, 

здерев’янілі чубуки з виноградної лози та коріння для дослідження в 

лабораторних умовах. Виділення бактерій проводили на напівселективне 
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поживне середовище Рой і Сассер з подальшою ідентифікацією патогенних 

агробактерій біохімічним, серологічним і молекулярно-біологічними 

методами. Для оздоровлення хворих на бактеріальний рак виноградних 

рослин використовували метод культури тканин in vitro, термообробку, 

бактерії-антагоністи і хімічні заходи захисту. 

Для діагностики бактеріального раку винограду проводили 

ідентифікацію ізолятів агробактерій, виділених із пухлин, різних частин 

виноградних рослин та ґрунту методом ПЛР з електрофоретичною та з 

гібридизаційно-флуоресцентною детекцією у режимі реального часу, а також 

із  попередньою оптимізацією таких параметрів, як температура, тривалість 

циклів відпалу праймерів і елонгації, загальної кількісті циклів, концентрацій 

дезоксінуклеотідтріфосфатов (DNTP), Для ідентифікації виділених ізолятів 

агробактерій була розроблена мультіплексна ПЛР з використанням трьох пар 

тест-систем до pehA, virF, і virD2 генів, за допомогою якої можна одразу в 

одній реакції виявити різні патогенні штами ізолятів агробактерій всіх трьох 

типів Ti-плазмид.  

Було встановлено, що у більшості  агробактерій, виділених із зразків 

виноградних рослин, відібраних на виноградниках Одеської, Миколаївської і 

Херсонської областей було ідентифіковано наявність фрагментів virD2 і virF 

генів одночасно, що свідчить про октопіновий і вітопінового тип Ті-плазміди, 

про високу вірулентність агробактерій у цих зразках або наявності змішаної 

інфекції 

Для розробки заходів захисту рослин від бактеріального раку було 

протестовано на патогенність 50 інокулятів і у 2-х виявлено антагоністичні 

властивості, які використовували для попередження вторинного інфікування 

рослин грунтовою інфекцією. 

Для оздоровлення садженців і виноградної лози уражених рослин 

досліджували різні температурні режими термотерапії. Було встановлено, що 

при використанні термообробки в режимі 40° С 5 годин у штучно заражених 
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рослин значно знижувалась кількість агробактерій і пригнічувалась їх 

патогенність. Також проводили оздоровлення цінних сортів і клонів методом 

культури апікальних меристем розміром 0,2 - 1,0 мм в поєднанні з 

термотерапією in vitro і аналізували інтенсивність регенераційних процесів 

росту рослин. Проведені дослідження показали доцільність застосування 

методу культури in vitro для оздоровлення виноградних саджанців від 

збудника бактеріального раку винограду. 

В якості хімічних заходів захисту виноградних рослин від 

бактеріального раку провели пошук антимікробних властивостей іn vitro 

скринінгом більш ніж 200 сполук представників перспективного класу 

циклополіефірів (краун-ефірів) і їх похідних з різними функціональними 

групами в якості замісників. Після визначення речовин з високими 

показниками антимікробної активності провели їх дослідження  на пухлинах 

рослин in vivo на виноградинках. Було встановлено, що дитретбутилдибензо-

18-краун-6 має найбільш високі показники протимікробної дії по відношенню 

до всіх синтезованих і досліджених сполук. Виходячи із цих характеристик, 

дитретбутилдибензо-18-краун-6 можна вважати базовим для розуміння 

природи антимікробної активности заміщених краун-ефірів. Визначено 

механізм антимікробної дії краун-ефірів і показано його модель. Пухлини на 

виноградних рослинах обробляли препаратами юглон, купролон і 

дитретбутіл-дибензо-18-краун-6, було встановлено, що вони мають високу 

протипухлинну дію. 

Розроблена технологія виробництва здорових виноградних саджанців, 

вільних від збудника бактеріального раку, і заходи санітарного контролю 

бактеріального раку на маточниках та шкілках винограду. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлені результати вивчення бактеріального 

раку винограду, його поширення у південному регіоні України, діагностики і 

заходів захисту. На підставі проведених експериментальних досліджень 

встановлено:  

1. У районі проведення досліджень бактеріальний рак винограду 

характеризується широким ареалом. За результатами фітосанітарного 

обстеження Одеської, Миколаївської і Херсонської областей встановлено, що 

в Одеської області поширення бактеріального раку на виноградниках  

становило 0,3-35 % (сорти: Каберне Совіньйон, Мерло і Шардоне),  

Миколаївській області -  0,6-2,5 % (сорти Каберне Совіньйон, Одеський 

чорний, Мерло, Рислінг рейнський), Херсонській області - 0,3-1,4 % (сорти: 

Каберне Совіньйон, Шардоне, Мускат Адда, Преображеніє). Садивний 

матеріал для закладки виноградників в перелічених областях був переважно 

імпортований із Франції, Німеччини, Сербії і Італії.  

2. Показано, що кліматичні зміни за роки проведення досліджень, а саме 

зниження температури (до -20 ºС) взимку, весняні приморозки в травні, 

істотно впливали на збільшення кількості кущів сортів неукривної культури 

винограду з симптомами бактеріального раку і значне його поширення на 

виноградниках півдня України. 

3. Досліджено 46 клонів технічних сортів і 47 технічних сортів рядового 

садивного матеріалу, 13 клонів столових сортів і 7 столових сортів рядового 

садивного матеріалу; 10 клонів підщепних сортів винограду.  Найбільшу 

кількість кущів із симптомами бактеріального раку було виявлено на сортах 

Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне імпортного походження. 

4. Показано, що ураження рослин збудником бактеріального раку 

спричиняє зменшення рівня урожаю сорту Каберне Совіньйон клон 15 (на 

26,7 % з гектару)  і сорту Шардоне клон 96 (на 22,1 % з гектару), середньої 
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маси грона (приблизно на 20 %), кількості пагонів виноградної лози (майже 

на 10 %), об’єм однорічного  приросту (на 6 %), значне зниження масової 

концентрації цукру в ягодах (до 15-19 %) і збільшення масової концентрації 

титрованих кислот (11,2 г/дм3) порівняно з контрольною групою здорових 

рослин. 

5. Встановлено, що при виробництві на саджанцях (у місцях щеплення) 

утворюються пухлини, як інфекційного (внаслідок ураження R.vitis), так і 

фізіологічного (розростання калюсної тканини у місцях пошкодження 

чубуків). Вперше в Україні нами застосовано метод виділення Ті-плазмід для 

ідентифікації пухлин інфекційного і фізіологічного походження, які не 

можливо візуально відрізнити. 

6. Удосконалено метод ідентифікації збудника бактеріального раку 

винограду за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у 

режимі реального часу (РЧ-ПЛР) з використанням трьох тест-систем: 

PGF/PGR, VIRD2A/VIRD2C і VIRFF1/VIRFR2, які кодують фактори 

вірулентності. Оптимізовано температурно-часові режими ПЛР з 

видоспецифічними праймерами.  

Розроблена мультиплексна ПЛР у режимі реального часу дозволяє 

оперативно аналізувати різні штами патогенних ізолятів агробактерій. У них  

виявлено ген pehA, що свідчить про їх належність до R.vitis. Проаналізована 

структура популяції R.vitis Одеської, Миколаївської і Херсонської областей з 

використанням тест-систем VIRD2A/VIRD2C і VIRFF1/VIRFR2. Показано, 

що популяція збудника хвороби є гетерогенною і за типом Ті-плазмід 

складається з 80 % ізолятів з октопіновим і нопаліновим і 20 % – вітопіновим 

типом плазміди.  

7. Досліджено стійкість різних прищепних і підщепних сортів до 

зараження збудником бактеріального раку. Встановлено, що деякі сорти 

(Піно нуар клон 667, Голубок клон 4656, Піно чорний, Мечта клон 244,  

Берландієрі х Рипарія СО4, клон 1791 і Рипарія х Рупестріс 101-14, клон 
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1182) були більш стійкими в умовах штучного зараження референтним 

штамом R. vitis порівняно із сприйнятливими сортами: Каберне Совіньйон, 

Мерло, Одеський чорний. Це дає можливість контролювати популяцію R.vitis 

за допомогою стійкості сортів. 

8. Показано, що виділені непатогенні ізоляти агробактерій ІЛВМ1 та 

ІЛВМ2 уповільнювали активність розвитку бактеріального раку in  vit ro і in  

vivo на тест-рослинах Solánum lycopérsicum і Helianthus annuus мають 

антагоністичні властивості по відношенню до збудника бактеріально, що го 

раку винограду, що надає можливість використати ці штами як потенційні 

біологічні препарати для запобігання вторинного ураження саджанців 

ґрунтовим інокулюмом R. vitis. 

9. Досліджено вплив різних режимів термотерапії виноградної лози та 

саджанців на кількісний вміст і патогенні властивості агробактерій, а також 

на фізіологічні показники матеріалу Vitis vinifera L. при підготовці його до 

щеплення: калюсоутворення, проростання вічок.  Доведено, що використання 

термотерапії  з режимами: 30° С 10 годин, 40° С 5 годин, 50° С 30 хвилин  в 

поєднанні з вакуумом у камері згубно впливає на розпускання вічок і 

калюсоутворення. Підібрано оптимальний режим для проведення водної 

термотерапії виноградної лози та саджанців, який становить 40º С протягом 5 

годин без використання вакууму.  

10. Доведено, що метод культури апікальних меристем (0,2 - 1,0 мм) 

сприяє оздоровленню рослин, уражених збудником бактеріального раку і 

було використано для закладення «банку» клонів цінних сортів винограду в 

теплиці.  

11. Вперше проведено систематичне вивчення антимікробної 

активності для широкого спектру аліфатичних, циклоаліфатичних, 

ароматичних краун-ефірів (понад 200 сполук) для визначення активності 

препаративної форми захисту виноградних рослин від бактеріального раку. 

Досліджені сполуки мали досить високу антимікробну активність, яка 
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перевищувала таку для найбільш ефективних природних антибіотиків. 

Показано визначальну роль «комплексонових» фрагментів у молекулах 

заміщених бензо- (дибензо-) краун-ефірів і їх циклоаліфатичних аналогів, в 

першу чергу третбутильного і інших замісників для появи високої 

антимікробної активності. Доведено, що на механізм дії впливає їх 

ліпофільність і іонофорні властивості, з підвищенням цих показників зростає 

їх протимікробна активність. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для запобігання поширення бактеріального раку на виноградниках  

півдня України, отримання здорових саджанців і зменшення втрат врожаю  

сформульовано пропозиції для виробників садивного матеріалу різних форм 

власності і лабораторій, які мають уповноваження на проведення діагностики 

бактеріального раку. 

У виноградарських розсадникам пропонується профілактичні заходи:  

- регулярне візуальне обстеження виноградних насаджень з метою 

виявлення кущів із симптомами бактеріального раку і знищення, або 

внесення їх в карантинну групу;  

- для оздоровлення цінних сортів і клонів проводити термообробку 

рослинного матеріалу, використовуючи оптимальний режим водної 

термотерапії (40º С протягом 5 годин); ретельно відбирати маточний 

матеріал, який використовується для  щеплення;   

- для запобігання ураження ґрунтовим інокулюмом рекомендувати 

виробникам біологічних і хімічних засобів захисту доопрацювати 

препаративні форми непатогенних агробактерій (ІЛВМ1 і ІЛВМ2) і краун-

ефірів провести їх випробування, передбачені чинним законодавством 

України для включення їх у Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених 

до використання в Україні.  

Перед придбанням імпортного або вітчизняного садивного матеріалу і 

контролю фітосанітарного стану виноградників необхідно проводити  

перевірку наявності латентної форми бактеріального раку в лабораторіях 

фітосанітарних служб з використанням серологічних і молекулярно-

біологічних методів діагностики. Використання мультиплексної ПЛР у 

режимі реального часу з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією значно 

скоротить тривалість діагностики. 
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ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБУДНИКА 

БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДА   

 

Враховуючи широке поширення та присутність A. vitis у 

навколишньому середовищі, для виноградних розсадників буде складно 

закладати та підтримувати чистими маточниками, вільні від 

бактеріального раку. На теперішній час бактеріальний рак дуже важко 

видалити з розсадника, а потенціал для можливого повторного 

(вторинного) зараження у польових умовах високий. Розповсюдження 

бактеріального раку на винограднику пов'язана з біотичними факторами 

навколишнього середовища, що сприяють зараженню рослин 

бактеріальним раком – це насамперед різні пошкодження штамбів 

морозами. Виробники можуть звести до мінімуму вплив бактеріального 

раку, дотримуючись наступних рекомендацій: 

1. Уникати ушкодження рослин, а саме: перед закладанням 

виноградника необхідно вибирати ділянку, на якій не було б застою 

морозного повітря, проводити укриття місця щеплення при посадці 

щеплених саджанців в зимовий період, це захистить його від коливань 

температури і попередить розтріскування лози і штамбу.  

2. Проводити своєчасні агротехнічні і захисні заходи на виноградниках. 

Кущі із збалансованим ростом, правильним навантаженням пагонами та 

врожаєм зазвичай менш схильні до ураження бактеріальним раком. 

3. Перед посадкою у грунт проводити візуальний огляд кожного 

саджанця на наявність пухлин. Уражені кущі підлягають підлягають 

розкорчуванню, і знищенню коріння хворої рослини.  

4. Підрізку лози слід проводити в лютому, на початку березня до 

сокоруху, щоб не допустити розповсюдженню бактерій, збудників 

бактеріального раку через інструмент. Інструменти для щеплення та 
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підрізання лози регулярно потрібно дезенфікувати 70 % розчином 

етилового спирту або    5 % розчином формаліну. 

5. Використовувати при виробництві саджанців стійкі до збудника 

бактеріального раку підщепи, такі як Ріпаріа х Рупестріс 101-14, це знижує 

ймовірність прояви хвороби на місці щепленні. 

6. Купувати саджанці та чубуки виноградної лози рекомендується у 

перевірених постачальників. 

7. Проводити профілактичну обробку протигрибковими препаратами, 

які допоможуть не допустити ослаблення рослини.  

8. З метою ліквідації очкрету інфекції на молодих виноградниках зі 

ступенем ураження бактеріальним раком понад 5 % не варто робити 

ремонт після загибелі кущів. На насадженнях з ураженням кущів нижче     

5 % посадку рослин можливо робити через рік після викорчовування 

хворих кущів і проводити дезінфекції лунок 10 % формаліном з 

розрахунку 10 л на лунку. Закладка виноградників проводиться на площах, 

де раніше не вирощували виноград.  

9. При оздоровленні земель від збудника бактеріального раку 

необхідно включити в сівозміну рослини, які сприяли б знищенню 

збудника бактеріального раку або благотворно б впливали на ріст і 

розвиток бактерій-антагоністів. До їх числа відносяться однодольні 

рослини (овес, жито, ячмінь, пшениця), а також рослини, які виділяють 

фітонциди (цибуля, часник). Посіви люцерни значно знижують 

захворювання. Період оздоровлення грунту за допомогою сівозміни 

повинен становити не менше 5-ти років. Використання оздоровлених 

таким чином земель дозволить попередити зараження рослин і запобігти  

подальше поширення бактеріального раку. 

Профілактика та якісний догляд за виноградником є ефективними 

засобами контролю цієї хвороби. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії 

1. Мулюкина Н.А., Конуп Л.А. Система санитарного контроля 

посадочного материала винограда в Украине. Виноградарство Северного 

Причерноморья: монография. Арциз, 2009. 112 с. (Здобувачем проведені 

дослідження, узагальнено результати, написано розділи щодо моніторингу 

бактеріального раку винограду). 

2. Мілкус Б.Н., Лиманська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.О. Вірусні, 

бактеріальні і фітоплазмові хвороби винограду: монографія. Одеса, 2012. 296 

с. (Здобувачем проведені дослідження, узагальнено результати, написано 

розділ щодо діагностики бактеріального раку винограду). 

3. Гадзало Я.М., Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Тулаєва 

М.І., Чісніков В.С., Ковальова І.А., Герус Л.В., Конуп Л.О., Зеленянська 
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дослідження, узагальнено результати, написано розділ: Поширення і 

діагностики вірусних, фітоплазмових хвороб і бактеріального раку 

винограду). 
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Астропринт, 2018. С.315-347. (Здобувачем проведені дослідження, 
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фітоплазмових хвороб і бактеріального раку винограду). 
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синтетических и природных соединений. Кислород- и серусодержащие 

гетероциклы: монография /под ред. Карцева В.Г., Том 1. Москва: IBS PRESS, 
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міжнародних наукометричних баз даних 

6. Конуп Л.А., Гайдай А.Е., Милкус Б.Н.. Бактериальный рак винограда в 

Украине. Вісник ОНУ. 2001. № 6(4).  С. 181-183. (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження виноградних насаджень та визначення 

протипухлинної дії краун-ефірів). 

7. Лиманская Н.В., Жунько И.Д., Конуп Л.А., Милкус Б.Н.. Применение 
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Виноградарство и виноделие. 2003. №3. С. 14-16. (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження виноградних насаджень). 

8. Конуп І.П., Котляр С.А, КонупЛ.О. Протимікробна активність 

перфторалкил-бензо- і дибензо-краун-ефірів. Одеський медичний журнал. 

2005. № 5(73). С.14-17. (Здобувачем проведено визначення антимікробної дії 

краун-ефірів). 

9. Ліманська Н.В., Жунько І.Д., Мілкус Б.Н., Конуп Л.О. Виявлення ipt-

позитивних штамів агробактерій у тканинах винограду методом ПЛР. Вісник 

ОНУ. 2005. №3 (10). С.143-148. (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження). 

10. Милкус Б.Н., Лиманская Н.В., Жунько И.Д., Конуп Л.А. ,  Бойко О.А.. 

Выявление возбудителя бактериального рака в почве виноградника в разные 
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научных трудов. 2007. Т.XXXVII. С. 66-68. (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження виноградних насаджень, відібрано зразки для 

досліджень). 

11. Милкус Б.Н., Конуп Л.А., Конуп А.И., Бойко О.А. Термотерапия 

винограда в борьбе с фитоплазменной инфекцией. «Магарач». 

Виноградарство и виноделие. 2007. №1. С. 6-7. (Здобувачем підібрано умови 

проведення термообробки рослинного матеріалу винограду). 

12. Клечковський Ю.Е., Кульмінська Л.О., Конуп Л.О. Бактеріальне 

в’янення винограду. Карантин і захист рослин. 2008. № 4(142). С.  26-27. 

(Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження виноградних насаджень 

та написано частину статті). 

13. Конуп Л.А., Бойко О.А., Конуп А.И. Испытание отечественных 

препаратов против возбудителя бактериального рака – биотип 3 

(Agrobacterium vitis) в условиях in vitro и in vivo. Виноградарство и 

виноделие. Сборник научных трудов. 2008. Том. XXXVIII. С. 35-37. 

(Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження виноградних насаджень, 

виявлено і досліджено антагоністичні властивості агробактерій та 

написано  статтю). 

14. Конуп Л.А., Мулюкина Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В., Конуп 

А.И. Бактериальный рак и фитоплазменная инфекция винограда: 

диагностика, идентификация, меры борьбы. Виноградарство і виноробство. 

2009. №46(2). С. 41-43. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження 

виноградних насаджень, узагальнені експериментальні дані і написано 

статтю). 

15. Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Конуп А.І. 

Ідентифікація деяких хвороб винограду сучасними методами діагностики. 

Виноградарство і виноробство. 2009. С. 136-140. (Здобувачем узагальнені 

експериментальні дані і написано статтю). 
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16. Конуп Л.О., Мулюкіна Н.А., Чистякова В.Л., Щербина А.В. 

Використання штамів антагоністів агробактерій щодо захисту винограду від 

збудника бактеріального раку винограду. Виноградарство і виноробство. 

2010. 47. С. 84-89. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано 

статтю). 

17. Конуп Л.О., Щербина А.В., Чистякова В.Л., Конуп А.І. Вірусні, 

бактеріальні і фітоплазмові хвороби винограду на півдні України. 

Виноградарство і виноробство. 2011. Вип. 48. С. 92-96. (Здобувачем 

узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

18. Конуп Л.О. Виявлення збудників почорніння деревини і бактеріального 

раку винограду на півдні України. Наукові доповіді НУБіП України. 2011. № 5 

(27). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11klo.pdf  

19. Конуп Л.О. Почорніння деревини винограду і його поширення на 

півдні України. Наукові доповіді НУБіП України», 2011. № 2(24).  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11klo.pdf 

20. Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І. Виявлення 

латентної форми збудника бактеріального раку в деяких сортах виноградних 

рослин. Виноградарство і виноробство. 2013. Вип. 50.     С. 132-134. 

(Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

21. Клечковський Ю.Е., Кульмінська Л.О., Конуп Л.О. Почорніння 

деревини винограду.  Карантин і захист рослин. 2013. №3(200). С. 6-9. 

(Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження виноградних насаджень 

та написано частину статті). 

22. Конуп А.І., Чистякова В.Л., Конуп Л.О. Вірусні і фітоплазмові хвороби 

винограду. Діагностика. Біоресурси і природокористування. 2014. №3 -4. Т.6. 

С. 77-80.  (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, узагальнено 

експериментальні дані, написана стаття). 

23. Конуп А., Чистякова В., Конуп Л. Вірусні, бактеріальні і фітоплазмові 

хвороби винограду на півдні України. Вісник Львівського університету. Серія 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11klo.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11klo.pdf
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біологічна. 2015. Вип. 70. C. 206-212.   (Здобувачем проведено фітосанітарне 

обстеження виноградних насаджень та написано  частину статті). 

24. Конуп А.І., Чистякова В.Л., Ніколаєва Н.І., Конуп Л.О.  Виявленння і 

ідентифікація вірусу скручування листя виноградної лози на виноградниках 

Одеської області. Карантин і захист рослин. 2019. №3-4(254). С. 13-16. 

(Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написана стаття). 

25. Конуп А.І., Мулюкіна Н.А., Конуп Л.О. Виявлення вірусних, 

бактеріальних і фітоплазмових хвороб виноградних рослин на виноградниках 

Одеської області та їхня діагностика. Вісник аграрної науки. 2019. № 4. С.24-

29. (Здобувачем узагальнено експериментальні дані, написана стаття).  

 

Статті у наукових виданнях іншої держави 

26. Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л, Конуп А.І. Виявлення 

вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду на півдні 

України//Матеріали конференції «Актуальные вопросы в современной науке» 

Aktualne problemy w współczesnej nauki. (28.06.2013 - 30.06.2013) - Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. - 148 st r. ,  секція біологія. 

2013. С. 6-8. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і написано 

статтю). 

27. Власов В.В., Конуп Л.О., Конуп А.І., Чистякова В.Л. Бактеріальний рак 

і заходи щодо захисту винограду від цього збудника. Збірник наукових праць 

«Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теория» “Nauka, 

problem, osiagniecia, innowacyjnose, praktyky,teoria” (29.04.2015 - 30.04.2015 ) - 

Wroclaw: Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 124 

str., секція біологія.- 29-30 квітня 2015 року, Лодзь, С. 42-45. (Здобувачем 

узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

28. Власов В.В., Конуп Л.О. Бактеріальний рак винограду і біологічні 

заходи щодо захисту від нього. East European Scientific Journal, Warszawa. 
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2016. Vol.2(16). P. 149-153. (Здобувачем узагальнені експериментальні дані і 

написано статтю). 

29. Конуп Л.А., Конуп А.И., Власов В.В., Чистякова В.Л. Диагностика и 

идентификация возбудителей вирусных, бактериальных и фитоплазменных 

болезней винограда в Украине "Scientia. Химия. Биология. Медицина". 2016.  

№2. С. 29-33. (Здобувачем проведено фітосанітарне обстеження, проведена 

діагностика, узагальнені експериментальні дані і написано статтю). 

30. Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л. Бактеріальний рак винограду 

і біологічні заходи щодо захисту від нього. East European  Scientific Journal, 

Warszawa. 2016. Vol.2(16). P. 149-153.  (Здобувачем проведено 

фітосанітарне обстеження, діагностика, узагальнені експериментальні 

дані і написано статтю). 

31. Vlasov V.V., Konup L.O., Muljukina N.A., Geretskij R.V. Sanitary 

Certification in the Production of Grapevine Planting Material Biological 

Categories: Europen Experience and Ukrainian Realities//Bulletin (Scientific 

Papers). 1/(39) Publisher “ Agro” Tbilisi-2018.2018. Р. 83-86. (Здобувачем 

узагальнені експериментальні дані і написано статтю, доповідь на 

міжнародній конференції ). 

 

Статті в інших наукових виданнях 

32. Богатский А.В., Лукьяненко Н.Г., Сечняк Л.К., Киндрук Н.А., 

Слюсаренко О.К., Захариева З.Е., Конуп И.П., Олешко А.Я., Портная Л.А. 

(Конуп Л.А). 15-краун-5 – новый стимулятор роста растений. Физиология 

растений. 1984. Том. 31. Вип.6. С.1180-1185.( Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, узагальнено експериментальні дані). 

33. Лукьяненко Н.Г., Богатский А.В., Назаров Е.И., Портная Л.А. (Конуп 

Л.А.), Сторчило О.В., Конуп И.П. Повышение   гербицидной активности 

эптама с помощью 15-краун-5.Физиология и биохимия культурных растений. 
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1985. Том.17. №5. С. 497-501. (Здобувачем опрацьовано літературні 

джерела, проведені експериментальні досліди). 

34. Конуп И.П., Скляр В.Е., Косенко К.Н., Городнюк В.П., Федорова Г.В., 

Назаров Е.И., Котляр С.А., Конуп Л.А. Антимикробная   активность 

алифатических и ароматических краун-эфиров. Химико-фармацевтический 

журнал. 1989. №5. С. 578-583. (Здобувачем опрацьовано літературні 

джерела, проведено визначення антимікробної дії краун-сполук). 

35. Котляр С.А., Городнюк В.П., Конуп И.П., Конуп Л.А.  Синтез и 
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