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Р Е Ф Е Р А Т

Пояснювальна записка: 119 с., 29 рис., 10 табл., 176 посилань.
Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  впливу

мікроцистинів  на  збудника  фітофторозу  томатів  та  можливості  профілактики
фітопатології.  Здійснені  дослідження  та  отримані  результати  несуть  наукову
цінність  та  мають  значення  для  сільськогосподарського  комплексу.  Адже
фітофтороз  культурних  рослин  загалом,  і  томатів  безпосередньо,  є  дуже
поширеним явищем. Це є рушійною силою, яка з року в рік наносить значні
збитки  сільськогосподарському  комплексу.  Тому  пропозиції  вирішення  цієї
проблеми  є  актуальними,  особливо  якщо  вони  сприятимуть  зменшенню
хімізації  галузі.  Застосування  мікроцистинів  для  профілактики  фітофторозу
томатів  може  бути  ефективним  з  огляду  на  фітофторостатичні  властивості
токсинів  та  біологічне  походження  речовини.  Варто  зауважити,  що  будь-яка
можливість  раціонального  використання  токсинів  синьо-зелених  водоростей
сприятиме екологічній чистоті та безпечності світових водних систем.

Реалізується дослідження впливу мікроцистинів на Phytophthora infestans
у лабораторних і натурних умовах розвитку фітопатології. У першому випадку
використовувалась  чиста  культура  Ph.  infestans,  яка  отримана  шляхом
лабораторних маніпуляцій. У натурному експерименті були використані томати
сорту «кімнатний» на яких діагностувалися ознаки захворювання фітофторозом
різної  форми.  Рослини  оброблялися  суспензією синьо-зелених  водоростей  із
мікроцистинами двома шляхами: обприскуванням і поливанням ґрунту.

Також  здійснено  біотестування  експериментальних  рослин  на  Achatina
fulica. Вибір саме цього тест-об’єкта зумовлено чутливістю організму стосовно
зовнішнього впливу та  швидкістю реакції.  Отримані  результати свідчать,  що
кількість мікроцистинів, яка необхідна для інгібування мікрогрибкових колоній
Phytophthora infestans при розвитку фітофторозу томатів у природніх умовах,
можна припускати безпечною для біооб’єктів.
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A B S T R A C T

Explanatory statement: 119 pp., 29 figures, 10 tables, 176 references.
Master’s  qualification  work  is  devoted  to  the  study  of  the  influence  of

microcystins on the causative agent of tomato blight and the possibility of preventing
phytopathology.  The  studies  carried  out  and the  results  obtained  are  of  scientific
value and are of value to the agricultural sector. After all, the blight of cultivated
plants in general, and tomatoes themselves, is very common. This is a driving force
that  causes  significant  damage  to  the  agricultural  complex  from  year  to  year.
Therefore, suggestions for solving this problem are relevant, especially if they help
reduce the chemicalisation of the industry. The use of microcystins for the prevention
of tomato blight may be effective in view of the blight properties of toxins and the
biological  origin of  the substance.  It  is  worth noting that  any opportunity for  the
rational use of blue-green algae toxins will contribute to the ecological cleanliness
and safety of the world's water systems.

Investigation  of  the  influence  of  microcystins  on  Phytophthora  infestans  in
laboratory  and  in  situ  conditions  of  the  development  of  phytopathology  is  being
realized. In the first case, pure culture of Phytophthora infestans, which is obtained
through laboratory manipulation. In a field experiment were used tomatoes of the
«room» variety and the signs of the disease were diagnosed with different forms of
blight. Plants were treated with a suspension of blue-green algae with microcystins in
two ways: spraying and watering the soil.

Biotesting  was  performed  of  experimental  plants  on  Achatina  fulica.  The
choice of this test object is  conditioned by the sensitivity of the body to external
influences and the speed of reactions. The results obtained indicate that the amount of
microcystins required to inhibit the microbial colonies of Phytophthora infestans in
the development of tomato blight in natural conditions can be assumed to be safe for
biological objects.
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