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ПОШИРЕННЯ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ 
НА НАСАДЖЕННІ ЧУТЛИВОГО СОРТУ 

Бактеріальний рак - це захворювання, поширене в усіх регіо-
нах культивування винограду. Серед сортів виділяють як більш, так 
і менш сприйнятливі до бактеріального раку, але повністю резистентні 
сорти невідомі (Burr et al., 1999). Сорт Каберне Совіньон є одним з 
найбільш чутливих до ураження бактеріальним раком в умовах 
України (Леманова, 1991). Саме тому необхідною постає своєчасна 
та високоточна діагностика захворювання на насадженнях, призначе-
них для виробництва садивного матеріалу винограду. 

Метою роботи було виявлення латентно інфікованих рослин на 
ділянці сорту Каберне Совіньон з випадками захворюваності на бак-
теріальний рак. 

Для дослідження відбирали здерев'янілі пагони рослини. Усього 
було досліджено 10 рослин виноградника Одеської області. Лозу мили, 
фламбували, нарізали на фрагменти 5 мм товщиною, заливали сте-
рильною водою і поміщали на добу у холодильник при 40С. Отри-
ману суспензію висівали на середовище Рой і Сасера (Roy, 1983). 
З колоній, що виросли, здійснювали пересів на скошений картопляний 
агар і досліджували штами методом полімеразної ланцюгової реакції 
з метою виявлення патогенних штамів ризобій. Використовували прай-
мери до ділянки ipt плазміди патогенності бактерій Rhizobium vitis та 
R. radiobacter - збудників бактеріального раку винограду (Haas, 1995; 
Милкус, 2005). 

Результати проведених досліджень показали, що збудники бак-
теріального раку були виявлені у 70% тестованих рослин. У 7 зразках 
дослідженої ДНК біомаси бактерій, вилучених на живильні середови-
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ща, було відмічено наявність гена ipt — одного з генів патогенності, 
що відповідає за синтез надлишку гормону ауксину у рослинних тка-
нинах, уражених збудником, і відповідне розростання пухлин. 

Ділянка, з якої відбиралися зразки для аналізу, була відома як 
та, на якій в останні роки реєструвалися випадки захворюваності рос-
лин бактеріальним раком. Отже, наявність на ділянці великої кількості 
рослин із пухлинами, можливо, призвела до проникнення фітопатоген-
них бактерій у здорові рослини. Крім того, можливо й те, що дослід-
жені рослини були первинно інфіковані ще під час отримання садивно-
го матеріалу, і при висадженні на виноградник самі по собі слугували 
джерелом поширення фітопатогенів. 
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