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Колекція орхідних Ботанічного саду ім. Фоміна КНУ ім. Т. Шевченка містить велику кількість
видів рослин і становить значний практичний та
науковий інтерес. Ураження цих рослин вірусними
хворобами призводить до затримки росту та роз
множення рослин, зниження їх декоративності.
За літературними даними, близько 25 вірусів
здатні уражувати представників родини Orchidaceae,
але найбільш розповсюдженими є вірус мозаїки
цимбідіуму (Potexvirus) та вірус кільцевої плямис
тості одонтоглосуму (Tobamovirus). їх розповсюдженість обумовлена легкістю передавання цих ві
русів механічним шляхом, при контакті рослин в
теплицях, використанні нестерильного інструмент}'.
ВМЦ викликає утворення мозаїк, хлоротичних та
некротичних ділянок на листках, зміну забарвлення
та деформацію квітів. ВКПО індукує появу некро
тичних кілець на листках і некрозів на квітах [5].
Метою даної роботи було виявлення та ідентифіка
ція збудників, вірусних інфекцій орхідей і визначен
ня найбільш уражених видів цих рослин у колекції
Ботанічною саду ім. Фоміна КНУ ім. Т. Шевченка.
Матеріали та методи. Об'єктами досліджень

були такі види рослин родини Orchidaceae: Dorinopsis
"Erphurt", Cattleya hybr., Cymbidium hybr., Stangopea
tigrina, Paphiopedilum insigne, Dendrobium kingianum,
Coelogine flaccida, Gongora armeniaca, Calanta sp.,
Coelogina cristata, Syngonim macrophyllum. Листя
рослин з характерними симптомами вірусного ура
ження гомогенізували в 0,1 Μ фосфатно-буферно
му розчині (ФСБ, рН 7,4). Гомогенат віджимали
крізь капроновий фільтр та проводили низькошвидкісне

центрифугування

(4000 об./хв.)

протягом

20 хв. Ідентифікацію вірусів проводили методом
непрямого імуноферментного аналізу (ІФА). Для
діагостики використовували власну поліклональну
сироватку до ізолятів ВМЦ та ВКПО.
Оптичну густину зразків визначали на рідері
марки "Multiscan" МСС, модель 340 Ρ при довжині
хвилі 492 нм. Паралельно сік розглядали під елект
ронним мікроскопом (JEM-1200), при інструмен
тальному збільшенні в 40 000.
Результати та їх обговорення. Електронномікроскопічні дані показали наявність вірусів (ВМЦ
та ВКПО) в досліджуваному матеріалі. В препара
тах спостерігали два типи частинок з різною мор
фологією: перші — жорсткі палички
довжиною 480—540, другі — щ у ч к и
нитки довжиною 280—350 нм (рис. 1).
За цією ознакою можна припустити їх
належність

до

родів

Potexvirus

та

Tobamovirus.
Дані, отримані за допомогою ІФА,
підвердили, що досліджуваний матері
ал містив ВМЦ та ВКПО. Також було
встановлено різний ступінь ураження
вірусами ВМЦ та ВКПО представни
ків родини орхідних у колекції Ботаніч
ного саду ім. Фоміна КНУ ім. Т. Шев
ченка (рис. 2). Так, у рослин Cymbidium
hybridum,

Cattlea

hybr.,

Dorinopsis

"Erphurt", Stangopea tigrina, Coelogina
cristata та Gongora armeniaca спостері
Рис. 1. Електронномікроскопічне зображення ВМЦ та ВКПО,
інструментальне збільшення χ 40 000.
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галася найбільша концентрація віру
сів (ВМЦ та ВКПО). Це збігається з
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Рис 2. Результати тестування представників родини Orchidaceae методом непрямого ІФА
із застосуванням сироватки до ВМЦ та ВКПО: 1 — сік здорової рослини, 2 — Dorinopsis
"Erphurt", 3 — Cattlea hybr., 4 — Cymbidium hybr, 5 — Stangopea tigrina, 6 — Paphiopedilum
insigne, 7—Dendrobium kingianum, 8 — Coelogineflaccida, 9 — Gongora armeniaca, 10 — Calantasp.,
11 — Coelogina cristata, 12 — Syngonim macrophyllum.
літературними даними з цього питання [3,7,9]. Та

КНУ ім. Т. Шевченка уражена вірусами, а це

кі

призводить до значних втрат у колекції. Лише

орхідеї,

як

Coelogine

flaccida та Dendrobium

kingianum містили менше вірусів, а більшість зразків

при дотриманні правил роботи з рослинами в теп

Paphiopedilum Pfitz та Syngonim macrophyllum були

лицях, використанні сучасних методів діагнос

взагалі вільні від вірусів. Позитивними вважалися

тики вірусної інфекції, вибракуванні уражених

результати, значення оптичної густини для яких було

рослин та застосуванні ефективних методів те

в 3 рази більше, ніж значення негативного контролю.

рапії можливе збереження та підтримання колек

Таким чином, наші дослідження виявили, що

ції орхідей Ботанічного саду ім. Фоміна К Н У
ім. Т. Шевченка.

більшість орхідей Ботанічного саду ім. Фоміна
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