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Биотехнология -  жаратылыстану ғылымдарының бірден-бір маңызды  саласы. 

Биотехнология   саласынанң негізгі пәні ӛмір  сүру мен  қоршаған ортаның  сапасын 

арттыратын   тірі огранизмдер мен олардың компоненттерін  жаңа ӛнімдер жасап шығаруға 

пайдалану болып табылады.  

Биотехнологияның негізгі зерттеу саласының бірі саңырауқұлақтар – экологиялық 

гетерогенді топтың организмдері  және  орманның биогеоценозының маңызды және қажетті 

элементі болып табылады.Табиғатқа саңырауқұлақтардың  тек қанажақсы жағынан үлесі 

тимейді, сонымен қатар саңырауқұлақтар  зиянды жағынанда ӛз әсерін тизізеді.   

Ауылшаруашылығының культурасына   зиянкестер мен  әртүрлі вирусты, 

бактериалды және саңырауқұлақ ауруларынан болатын жылсайынғы шығын азық-түлік және 

ауылшаруашылық саласында БҰҰ-ның кӛрсеткіштері бойынша  потенциальды   әлемдік   

ӛнімнің азық-түлік  культурасының  шамамен  20-25 %  құрайды. Сондықтан ӛсімдіктерді 

қорғаудың ролі ӛнім  ӛндіру  мен  ауылшаруашылық ӛнімдерін сақтап қалуда ӛте үлкен [1].  

Қалалардағы декоративті ӛсімдіктерінің интродукцияланған түрлерінің кӛбеюі аталған 

аймақта фитопатогенді микромицеттердің түрлік құрамының күрделене түсуіне, таралуына 

үлкен септігін тигізеді. Бұлардың ішінде басымдылық кӛрсететіні – микроскопиялық 

патогенді саңырауқұлақтар. Бұл зиянды организмдер жасыл желектің сәндік кӛркін 

тӛмендетіп қана қоймай, ӛсіп тұрған ағаш-бұталардың эксплуатациялық мүмкіндігін 

нашарлатып, жасын қысқартады, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына шыдамдылығын 

азайтады. Сондықтан елді мекендерді кӛгалдандыруға пайдаланылған декоративті 

ӛсімдіктердің күйін, жағдайын дер кезінде бағалап, ауруын, зиянкестерін анықтап, олардың 

даму деңгейін, таралуын, биологиясын сол аймақтың климаттық жағдайына сай зерттеу осы 

зиянды организмдердің таралуының алдын алуға, олармен тиімді күрес шараларын жүргізуге 

негіз болмақ. Негізгі шығынды  фитопотогенді саңырауқұлақтар тобына жататын әртүрлі 

шіріктер,  теңбілдер, жапырақтардың бұралуы, солу және басқада аурулардың 

тудырушылары, олар: Fusarium,  Bipolaris, Penicillium және т.б.[2]. Фитопотогендерді  in vitro 

жағдайында биологиялық    бақылау әлі күнге  практикалық  пайдалы штаммдарды 

сұрыптаудың  негізгі критерий болып табылады. 

  Ӛсімдіктерді қорғау саласында даму тенденциясының анализыныңкӛрсеткіштері  

бойынша  Ресей, АҚШ және басқада мемлекеттерде фитопотогенді организмдерге қарсы 

болашағы зор биологиялық әдісті, соның ішінде, микроорганизм-антогонистер мен 

индустриленген  ӛсімдіктердің тұрақтылығын пайдаланатынын кӛрсетті. Кӛптеген елдердің 

ғалымдарыбактериальды және саңырақұлақты түрлерді биологиялық препарат ретінде  

қолдануды дұрыс кӛреді[3]. Сондықтан биологизация және экологизация  мен байланысты 

ауылшаруашылық ӛндірісте ӛсімдіктерді қорғайтын биопрепарттарды ойлап табу бағыты 

әліде ӛзекті мәселе болып тұр. Микроорганизмдердің метоболиттерінің әртүрлі 

қозғалысының  биосинтезін жүзеге асыруға  бағытталған кӛптеген биологиялық 

функциялары бар. Агробиотехнологияның потенциальды обьектісі болып ризосфералы   
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PGPR (Plant Growth Promotion Rhizobacteria)табылады. Ол ӛсімдіктерді фитопотогендерден 

қорғайтын биологиялық зат ӛндіруде, сонымен қатар ӛсімдіктердің ӛсуін күшейту мен 

ӛнімділігін арттыру үшін биопрепарат ретінде  кеңінен қолданылады[4]. 

Микроорганиздердің фитопотогендерге әсер ету механизмі қорек кӛздеріне деген 

бәселекестікті, ризосфераның эффективті коллония түзілуін, антибиотиктер мен ӛсуді 

реттейтін заттардың синтезін тудырады[5,6]. Микробты культураның фитопотогендердің  

микроорганизм-антогонистері негізінде қолданылуы тек қана барлық вегетациялық периодта 

бактериальды және саңырауқұлақты инфекцияның дамуын ғана емес сонымен бірге 

ауылшаруашылық ӛнімдерін  немесе  егу материалдарын сақтауда сенімді бақылауға 

мүмкіндік береді[7]. 

Топырақтың 60-90% тірі биомассасын белсенділігі жай микроорганизмдерден 100-

1000 есе  жоғары топырақ-микроорганизмдер құрайтыны белгілі.  Топырақ    микроорганизм-

антогонистер фитопотогенді микромицттердің дамуын тежеуге қабілетті. Соның ішінде 

триходермалар фитопатогенді саңырауқұлақтарына қарсы, антибиотикалық активті 

экзометоболиттерді ортаға бӛлуі, сонымен қатар саңырауқұлақ гифтерінің  ферментативті 

бұзылуы және тіршілік  кеңістігі мен  қоректік субстрат үшін бәсекелестік бойынша  

олардың дамуын тежейді.   Бактерия тобының ӛкілі  Bacillus-тың  биоагент ретінде 

қолданылуы бірқатар артылықшылықтарға ие: аталған микроорганизм оңай 

культивирленеді, ұзақ уақыт сақталынады, сонымен қатар егу материалының инокуляциясын 

жеңілдететін спора күйінде қолданылады және табиғи ортада биопрепараттың әсерін 

ұзартады [8]. Ресейлік  ғалымдарӛсімдіктерді қорғау үшінбактериялардың Pseudomonas,  

Basillusтобының қолданылуына үлкен кӛңіл бӛледі [9]. 

   Trichoderma  саңырауқұлағы биологиялық активті байланыстардың  перспективті  

кӛзі болып табылады [10]. Бұл микромицеттер  ӛсіретін организмнің  метоболизміне қажетті  

ӛсу факторларын (ауксин, цитокинин, этилен), органикалық қышқылдарды, клеткаішілік 

аминқышқылдарын, витаминдерді, антибиотикалық заттарды  бӛледі [11,12].  Trichoderma 

туысының ӛкілдерін барлық топырақтан табуға болады.Қазіргі уақытта олардың 

биологиялық бақылауының екі түрлі механизімі белгілі: ризосфералық басымдылығы және  

ӛсімдіктерді ұзақ уақыт қорғалуын қамтамасыз ететін индуцирленген жүйелі резистенттілік. 

Trichoderma ӛкілдерінің практикалық және экологиялық маңыздылығы  оларға деген  

қызығушылықты арттырды. Trichoderma- ның  түрлері  целлюлаза, хитиназа, пектиназа, 

ксиланаза, күкіртке тәуелді протеиназа ферменттерінің продуценттері болып табылады.  

Саңырауқұлақтардың бұл ӛкілінің бӛлетін токсиндері, антибиотиктері, ферменттерінің  

негізінде  ауруларды биологиялық бақылайтын және ӛсімдіктердің ӛсуін жақсартатын, 

трансгенді ӛсімдіктер алуға кӛмектесетін препараттар  жатыр.  Сонынмен қатар  Trichoderma  

топырақты биологиялық тазалау мен биокомпостар  алуда пайдаланылады. Trichoderma-ның  

ризосферасы  инвертаза, каталаза, амилаза, уреаза,  ферменттерін активтендіреді,  тотығу-

тотықсыздандыру процесінің интенсивтілігін, фотосинтезді, тамыр  жүйесінің қоректік 

элементтерінің сіңуін күшейтеді, ересек түрлердің дамуы мен ӛсуін күшейтеді [13].  Осы 

құнды қасиеттері  микромицеттің  екіншілік метоболиттерін фиторегуляторларға  тасуға 

мүмкіндік береді және  олардың экологиялық таза ӛнімдер алу мен ӛсімдіктердің ӛсуін 

жақсартуда  практикалық түрде  кеңінен қолдануына   жол ашады.  

Тrichoderma –  ӛсімдіктерді фитопатогенді микромицеттерден болатын альтернариоз, 

антракноз, аскохитоз, ақ шірік, вертициллез, питиоз, ризоктониоз, сұр шірік, фитофротоз, 

фомоз және т.б. аурулардан қорғайтын биологиялық фунгицид.  Тrichoderma-ның әсер ету 

механизмі гипокрейндік топтың саңырауқұлағының фитопотогендердің дамуын тежеуіне 

негізделген.  Бұл тежеу  тікелей паразиттеумен, субстратқа бәсекелестік  және биологиялық 

белсенді заттардың бӛлінуі арқылы  ауру тудырушы қоздырғыштардың дамуы мен 

репродуктивті қабілетін  тежеу арқылы жүзеге асады. 

Зерттеу материалдары мен зерттеу әдістері. 

Зерттеу материалдары ретінде 2014-2015 жылдар аралығында Астана қалаларының 

ағаш-бұталы және гүлді декоративті ӛсімдіктерінің паразитті саңырауқұлақтары мен 
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олардың зақымданған мүшелерінен жиналған гербарилар мен саңырауқұлақтардың жемісті 

денелері және споралары алынды. Ауруға шалдыққан ӛсімдік үлгілері Астана қаласының 

Жерұйық саябағынанвегетациялық мерзім кезінде, маршруттық әдіспен жиналды.  

Тәжірибелер 2013-2015 жылдар аралығында зертханалық жағдайларда Л. Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті жалпы биотехнология және микробиология 

кафедрасының зертханасында жүргізілді. 

Жасанды қоректік ортада изоляция жасалды, ол үшін 0,5 см ұзындықта немесе  0,5 см² 

кӛлемінде кесілген ӛсімдік ұлпасының бӛлшегін 1%-тік NaOCl да  1 мин. дезинфекцияланып 

және стерильді таза суға салып құрғатқыш қағаздарда құрғатқаннан кейін қоректік ортаға, 

яғни картоп глюкозды агарға орналастырылды.  

Оларды  термостатта 30
0
С температурада бір апта  бойы ӛсірілді. Бірнеше рет алынған 

нәтижелер бойынша потогенді саңырауқұлақтардың Fusarium, Phoma, Аlternaria, Mucor, 

Aspergillus  және Penicillium туыстарының саңырауқұлақтары алынды [1,2,3-суреттер]. 

 

 
              1-сурет. Септориоз ауруының үйеңкі жапырағындағы көрінісі 

 

 
              2-сурет. Петри табақшасындағы саңырауқұлақ коллониясы 

 
 

3-сурет. Septoria туысының саңырауқұлағыныңспоралары 
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  Отандық биологиялық фунгицидтердің туындысы ӛте аз болғандықтан Қазақстан 

түгелдей    шетелден әкелінген пестицидтер мен биофунгицидтерге  тәуелді, сондықтан 

аталған мәселе қазіргі уақытта қызығушылық тудыруда. 

Қорытындылай келе анықталған қаламыздың жасыл желегінің ӛсімдіктеріне зақым 

келтіруші          патогендердің анықталған түрлерімен биологиялық жолмен күресу шаралары 

ұйымдастыру жоспарлануда. 

      Ӛсіп шыққан түрлер дәстүрлі әдістер бойынша анықталып, сипатталуда және 

олардың ДНҚ-cын бӛлудің тиімді жолдары қарастырылуда.  
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