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Annotation. Biotic elicitors activate the non-specific immunity in plants. Kojic acid as a potential biotic elicitor decreased the level of hydrogen peroxide and damage under Septoria tritici leaf blotch infection in Triticum aestivum L.

При взаємодії рослина-патоген ключову роль відіграють системи неспецифічного захисту, які можливо активувати екзогенно біотичними еліситорами. Їх застосування є екологічно безпечним засобом для зниження втрат врожаїв, однак пошук нових речовин з підвищеною ефективністю триває. Коєва кислота здатна інгібувати синтез меланіна, накопичення якого в апресоріях грибів є важливою складовою інфекційного процесу.
Мета роботи – вивчення впливу коєвої кислоти за дії біотичного стресу на рослини пшениці та можливості використання в якості біотичного еліситора. Об’єкт досліджень– сорти пшениці озимої пшениці Triticum aestivum L. Легенда Миронівська та Економка миронівська. Оригінатор – Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України.
У польовому досліді рослини пшениці обприскували 0,1 мМ водним розчином  коєвої кислоти  у фазі виходу в трубку, на третю добу після чого проводили інокуляцію збудником септоріозу Septoria tritici Rob. et Desm. В якості маркера індукованої стійкості визначали в прапорцевих листках вміст пероксиду водню за реакцією з сульфатом титану. Оцінку ураження та ступеня розвитку хвороби проводили у фазу молочно-воскової стиглості зерна, використовуючи шкалу Саарі та Прескотта. У цей же період визначали морфометричні параметри – висоту рослин, довжину колоса та прапорцевого листка. Після дозрівання зерна проводили аналіз структури врожаю. Повторність досліду триразова. Результати обробляли статистично. Показано, що у обох сортів пшениці озимої вміст пероксиду водню у листках інфікованих Septoria tritici рослин за дії коєвої кислоти достовірно знижувався. Встановлено, що обробка коєвою кислотою зменшувала негативний вплив збудника септоріозу на ростові процеси та реалізацію потенційної продуктивності пшениці. Таким чином, коєва кислота може бути використана як біотичний еліситор для індукування стійкості Triticum aestivum L. до грибних фітопатогенів.


