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АНТЫБIЯТЫЧНАЕ УЗДЗЕЯННЕ 

СТРЭПТАТРЫЦЫНАВЫХ АНТЫБIЕТЫI(АУ 

НА УЗБУДЖАЛЬНIКАУ ХВАРОБ КАПУСТЫ* 

Антыбiятычныя лрэnараты у бiялаriчнай ахове раслiн ад хвароб вы
карыстоуваюцца шмат у якiх краiнах. Наnрыклад, у ЗША, Aнrлii i Яno
нii у сельекай rасnадарцы ужываюць антыбiётыкi медьщынскага nры
значэння; у нашай жа краiне у ахове раслiн яны катэгарычна забаро
нены. 

У барацьбе з хваробамi раслiн антыбiётыкi маrчыма выкарыстоу
ваць у якасцi лрафiлактычнага i лекавага сродку. Дзейнiчаючы селек
тыуна, яны лрыrнечваюць фiтаnатагенныя бактэрыi i грыбы, не уллываю
чы адмоуна на рост i развiццё раслiн. Яны добра лранiкаюць у тканкi 
раслiн, i уздзеянне ix менш залежыць ад умоу надвор'я у лараунаннi з 
фунriцыдамi [1, 3). 

Да вартасцяу антыбiётыкау i лрэларатау на ix аснове трэба эалiчыць 
выбiральнасць ix дзеяння i выкарыстанне у вельмi нiзкiх канцэнтра
цыях, што выключае таксiчнасць ix для раслiн i дазваляе nазбегнуць ix 
назаnашвання ва ураджаi i навакольным асяроддзi. Недахолам гэтых 
nрэларатау з'яуляецца лараунальна хуткае развiццё устойлiвасцi да ix 
nатагенных мiкраарганiзмау [ 1]. 

У айчыннай i зарубежнай лiтаратуры ёсць шмат лублiкацый лра nас
ляховае выкарыстанне антыбiятычных рэчывау у ахове сельскагасла
дарчых раслiн. Актыуна nраводзiцца ix nошук для nатрэб сельекай гас
ладаркi, аднак ~ыкарыстанне nрэnаратау, створаных на аснове антыбiё
тыкау, у барацьбе э хваробамi у нашай краiне вельмi абмежавана. Гэта 
абумоулена недастатковай вывучанасцю спектра i механiзма ix дзеяння, 
наяунасцю комплексу аптыбiятычных субстанцый, стратай адчуваль
насцi некаторых nатагенау да пЭ)~ных антыбiётыкау, а таксама малым 
аб'ёмам налрацоукi nрамысловасщо [4), хоць названая грула бiясрод
кау, несумненна, nерсnектыуная i уяуляе пэуную цiкавасць для аховы 
раслiн ад хвароб. 

У нашым артыкуле лрыведзены вынiкi ацэнкi антыбiятычнага дзеян-

• Работа выканана na iнiцыятыве В. М. l(авалёва (НВА «Вiятэхвалоriя:.) i 
1. А. Строев ай (YIAP). 
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ня rрызiну (300 адз/мr) * i фiталавiну (100 адз/мr) ** на узбуджальнiкау 
хвароб капусты, праведзенай у лабараторных умовах. 
Метады даследаванняу. Параунальную ацэнку таксiчнасцi грызiну j 

фiталавiну, узятага за эталон, праводзiлi на пажыуным сусла-агаравым 
асяроддзi · i на асобных iнакуляваных лiсцях капусты па методьщы (2). 
У якасцi тэст-аб'ектау выкарыстоувалi чыстыя культуры узбуджальнiкау 
шэрай rнiлi. (Botrytis ciпerea Fr.) , альтэрнарыёзу (Alterпaria brassicae 
Sacc.), фамозу (Phoma liпgam Desm.), сасудзiстага i слiзiстаrа (Xantho
monas campestris Dow. i Erwiпia са1 atovora (Jonn.) Holl.) бактэрыёзау 
капусты. Прэпараты у канцэнтрацыях 0,05, 0,1, 0,15, 0,2,' 0,3 i 0,4% па 
д. р. уводзiлi у агаравае асяроддзе, разлiтае у кубкi Петры. На асярод
дзе высявалi чыстыя культуры патаrенау i вытрымлiвалi· у тэрмастаце 
Ц-1241 пры адлаведных алтымальных тэмrtературах для кожнага узбу
джальнiка. Крытэрыем ацэнкi таксiчнасцi антыбiётыкау з'яуляуся рост 
калонiй грыбоу; дыяметр якiх вымяралi праз ляць дзён пасля сяубы. 
У кантролi чыстыя культуры высявалi на асяроддзе без канцэнтратау. 
Працэнт прыгнечання росту калонiй фiталатагенау вызначалi па фор
муле Эбата [2]. 

Адчувальнасць Erwiпia caratovora да антыбiётыкау зызначалi на 
штучна заражаных патагенам лiсцях калусть1. Лiсцевыя дыскi iнфiкава
лi трохдзённай бактэрыяльнай культурай узбуджальнiка ( 1· 109 кле
так/мл) i змяшчалi у спрыяльныя для яго развiцця умовы. Праз 5-6 
rадз iнакуляваныя лiсцi апрацоувалi прэпаратамi 0,05 i 0,1 %-най кан
цэнтрацыi i на трэцi дзень вымяралi плошчу пашкоджанай хваробай зо
ны лiста. У кантролi лiсцевыя дыскi апрацоувалi дыстыляванай вадой. 

Акрамя таго, мы праводзiлi вызначэнне уплыву антыбiётыкау на 
панiжэнне фiтапатагеннаrа патэнцыялу у насеннi пры пратраулiваннi . 

. Насенне капусты сорту Русiнаука абеззаражвалi rрызiнам i фiталавiнам 
напаусухiм спосабам з да ба у леннем ОП-7 ( 1%) за 3-5 дзён да правя
дзення доследу. У кожным варыянце было па 100 шт. насення, паутор
насць чатырохразовая. Наважкi nрэпаратау (3, 4, 5 i 6 г/кг) для абпуд
рывання бралi з разлiку на 1 кг насення. Кантроль- без пратраулiван-
ня. • 

Фiтапаталагiчны аналiз насення на rрыбную i бактэрыяльную iнфек
цыю праводзiлi па методьщы (6]. Пасяуныя якасцi вызначалi па ДАСТ 
12036-12047-66 [5]. 

Вынiкi даследаванняу. Вызначэнне таксiчнасцi антыбiётыкау лака
зала (табл. 1) , што фунгiцыдная актыунасць прэпаратау для узбу- . 
джальнiкау хвароб грыбнога паходжання павышалася пры павелiчэннi 
ix канцэнтрацыi. Паводле працэнта тармажэння росту калонiй патаrе
нау можна вызначьщь агул~ную тэндэнцыю у павышэннi адчува.(Jьнасцi 
да антыбiётыку фiталавiну у Ph. linqaш i А. Ь•-assicae, грызiну - да 
В. cinerea. Аднак рознiца па ступенi таксiчнасцi памiж антыбiётыкамi па 
ycix пазiцы~х адносна першых трох фiтапатаrенау знаходзiлася у межах 
аднаrо парадку, за выключэннем узбуджальнiка шэрай гнiлi у варыянце 
з грызiнам у 0,4% -най канцэнтрацыi, дзе прыrнечанне росту грыба дася
гала 71,3%. 
Што ж датычыцца бактэрыяльнай актыунасцi антыбiётыкау, то у 

rрызiну яна крыху мацнейшая, чым у фiтал'авiну. У адносiнах да 
Х. campestris ужо пры 0,03%-най канцэнтрацыi грызiну на трэцiя суткi 
цалкаf}1 адсутнiчау рост культуры узбуджальнiка, у той час як з фiта
лавiнам тармажэнне росту калонiй бактэрый патагену складала 80%. 
Такая заканамернасць назiралася• i у адносiнах да узбуджальнiка сл i 
з iстага бактэрыёзу капусты, кулыывуемага на лiсцевых дысках . 

Як паказалi вынiкi эксперыменту, таксiчнае дзеянне прэпаратау на 

* Грызiн- nрэnарат, атрыманы на аснове штаму 420 Streptomyces griscus i вы
раблены на Амутнiнскiм хiмiчным заводзе. 

** Фiталавiн- nрэnарат, выраблены на аснове Actinomyces Iavendulae на Унrен
скiм бiяхiмiчным заводэе. 
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узбуджальнiка cmзtcтara бактэрыёзу (рысунак) бы:ю неадназначным. 
Так, развiццё слiзiстаrа бактэрыёзу на лiсцях у варыянтах з rрызiнам 
было на 20,0-35,5% нiжэйшым, чым з фiталавiнам. Гэтая рознiца асаб
.!liва вырази а я у даследуемых канцэнтраtщях (0,05-0,1%), прьr якiх 
rрызiн стрымлiвау· пранэс rнiення ткана к лiсцяу у 1,8-2,2 раза у парау
наннi з фiталавiнам i у 4 разы- у параунаннi з кантролем, у той час як 
фiталавiн пры rэтых канцэнтрацыях памяншау пашкоджаную хваробай 
зону лiста у параунаннi з кантролем у 1,7-2,1 раза, або на 40-54,5% . 

Ynnыy антыбiётыкау 11а разеiццё 'слtзtста· 
га бактэрыёзу на iнакупяnаных пiсцях ка 
nусты: 1 - кантропь, 2 - фiтапавiн, 3 -

rрызiн 
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У доследах з пратраулiваннем насення капусты выяулена, што або
два антыбiётыкi паляпwаюць пасяуныя якасцi i панiжаюць насенны фi
таnатаrенны патэнцыял. Аднак узровень заражанасцi насення альтэр
нарыёзам з фiталавiнам быу на 2% нiжэйшы адносна rрызiну i на 3% 
нiжэйшы за кантроль. Панiжэнне бактэрыяльнай iнфекftыi абодвума 
nрэпаратамi бы:ю аднолькавым, i нiякай рознiцы у эфектыунасцi памiж 
iмi не назiралася. 

Пры фiтааналiзе на nасяуныя якасцi не адзначана nрыrнечвальнаrа 
уздзеяння rрызiну на роставыя nрацэсы. Леnшыя вынiкi з rэтым nрэпа
ратам былi атрыманы nры норме 4-5 r/кr: энерriя прарастання апраца
ванаrа насення была вышэйшай за кантрольную на 8-11%, лабаратор
ная усходжасць- на 7- 8%. У варыянце з фiталавiнам (нормы тыя ж) 
rэтыя паказчыкi былi нiжэйшыя на 3-4%. Акрамя та го, у доследным 
насеииi павялiчвалася даужыня праросткау: з rрызiнам - на 17, з фi
талавiнам -на 25% у Лараунаннi з кантрольнымi. Павелiчэнне нормы 
антыбiётыкау больш за 5 r/кr прыгнечвала nрарастанне насення. Што ж 

Т а б n i ц а 1. Таксlчнасць антыбiётыкау для узбуджапьнlкау хвароб капусты 

Прзпарат 

Гры3iн 
Фiтanaвitc 

Грызiн 
Фiтапавiн 

Грызitс 
Фiтапавiн 

Грызiн 
Фiтапавiн 

1 Тар.маж9шtе росту калонiА уэбуджальнlка$t (%) nры канцэнтрацыях, % 

0,02 1 0,03 1 0,04 1 0,05 1 0,1 1 0,15 1 0,2 1 0,3 1 0,4 

1 = 1 = 1 

Шэрих tнiль 

1
11,31 31,41 
24,5 35,4 

Альтэрнарыёз 

41,8 
40,1 

1
19,61 31,3 1 31,3 
35,4 38,9 43,0 

Фа.моз 

1
16,71 20,6 1 
19,4 44,1 

22,8 
37,6 

Сасудзiсты бактэрыёз 

1
70,1 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
75,0 80,0 100 100 100 100 

43,5 
42,2 

44,2 
49,2 

44,4 
44,1 

100 
100 

46,2 
42,2 

47,5 
53,0 

50,8 
49,8 

100 
100 

71,3 
50,2 

59,0 
54,5 

51,5 
55,7 

100 
100 
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Т а б л i ц а 2. Стыму.11юючае уздзеянне nрэnаратау на рост рас.11lн 1 nаwкодж:анасц~о 
lx чорнаА нож:каА у расадачны nсрыяд 

8ары11нт доеледу 1' ВЫWЫIIЯ 1 Сыра'! NЭС8 1 маса к•·l Пашкоджа- 1 5iялarlчllall 
раслl11, cN pacлtu, r ранЕ~ г нас~асады эфекты~насць, 

i ' хаа А,% % 

Фiталавitt: 
4 r/кг 32,6 77,7 1,4 19,6 12,5 
5 r/кr 31,3 70,3 1,4 13,5 39,7 

Грызiп: 
4 r/кr 32,8 89,3 1,6 19,5 12,9 
5 г/кг 32,3 84,0 1,8 17,4 22,3 

Кантроль (без npэna-

рата) 28,5 70,0 1,0 22,4 

3 я у в а r а. У тэблittы nрыведзены вынiкi аналiзу 35-дзённых раслiн. 

датычыць nанiжэння nашкоджанасцi nраросткау комnлексам фiтапата
rенау, то больш эфектыуна на ахову раслiн уплывау фiталавiн. Напрык
лад, пры аднолькавай норме прэпаратау (5 r/кr) аздарауленчы эфект 3 ' 
rры3iнам складау 69,2, з фiталавiнам -76,9%. 

Пратручанае антыбiётыкамi насенне напаусухiм спосабам было вы
карыстана у лабараторна-цяплiчным дослед3е 3 мэтай вызначэння эфек
тыунасцi названага аrратэхнiчнага сnосаба. Атрыманыя. даныя nаказ
ваюць, што эфект пратручвання у расадачнай культуры праяуляецца у 
nавелiчэннi вari вегетатыумай масы на 10-21%. Пры гэтым больш вы
ра3ныя стымулюючыя уласцiвасцi ад3начаны у варыянце з rры3iнам, дзе 
раслiны адрознiвалiся большай магутнасцю, добрай аблiсценасцю. 

Адрозненне расады, якая вырасла з пратручанаrа прэпаратамi на
сення, ад канчюльных раслiн па сваiм развiццi было nрыкметным да 
пiкiровачнага узросту. Затым рас.'liны еыраунавалiся. Перадпасяуная 
аnрацоука насення станоуча уплывала на каранёвую сiстэму. 

Адносна пашкоджання раслiн чорнай ножкай назiралася настулная 
залежнасць. Пры норме 4 r/I<r абодва антыбiётыкi панiжалi частату 
сустракальнасцi хваробы на 12,5-12,9, а nры норме 5 r/кr з фiталавi
нам- на 39,7 i на 22,3% 3 rрызiнам, г. 3Н. яго бiялаriчная эфектыунасць 
была нiжэйшая, чым у фiталавiну, i на 22,3% большая за кантроль. 

Вывады 

1. На падставе параунальнаrа вывучэння таксiчнасцi антыбiётыкау 
вiдаць, што rрызiн i фiталавiн nрактычна валодаюць фунriбактэрыцыд
най актыунасцю у адносiнах да узбуджальнiкау хвароб каnусты. Аднак 
мы зауважаем тэндэнцыю да узмацнення бактэрьщыднай актыунасцi 
у rрызiну. У той жа час у фiталавiну больш 'Выра3ныя фунгiцыдныя 
уласцiвасцi. 

2. Пры nратручваннi насення капусты выяулена, што аnтымальнай 
нормай даследуемых антыбiётыкау 3'яуляюцца 5 г/кг. Пры гэтай норме 
<:tдuьш<~JI<н.:н нанiжэнн~:: пашкоджанасцi праросткау насення фiтапата
генным комплексам на 69,2% 3 rры3iнам i на 76,9% 3 фiталавiнам; па
сяуныя якасцi насення паляпшалiся на 7-8%. Павелiчэнне нормы прэ
паратау больш за 5 г/кг прыгнечвае прарастанне насення. 

3. У расадачмай культуры адзначана стымулюючае уздзеянне прэ
парата на роставыя працэсы раслiн i станоучы уnлыу на каранёвую cic-. 
тэму. Бiялаriчная эфектыунасць грызiну у барацьбе 3 чорнай ножкай 
расады склала 22,3, фiталавiну- 39,7%. 

4. Даследу~мыя антыбiётыкi з'яуляюцца перспектыунымi nрэпара
тамi як бiясродак для аховы раслiн ад хвароб. Фiталавiн ужо рэкамен
даваны для шырокага выкарыстання на практьщы суnраць хвароб сель
скагасnадарчых культур. Грызiн праходзiць дзяржаунае вылрабаванне 
у сiстэме аховы раслiн. 
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