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Annotation. The content of proline was determined in the Phlox paniculata L. plants in conditions of the Forest-Steppe of Ukraine. It was detected what the level of prolin in the researched plants is in the limits of 0,006˗0,034 mmol/ml. Hypothesis was expounded about connection between the content of prolin and plant’s resistance to mildew. 
Розпочато комплексне дослідження впливу борошнистої роси на фізіологічний стан та біохімічні показники рослин сортів Phlox paniculata L. Одним із основних біохімічних показників, за допомогою якого можна оцінити реакцію рослин на стресові фактори оточуючого середовища ‒ вміст амінокислоти проліну в рослинних тканинах. Накопичення проліну допомагає рослинам адаптуватися до несприятливих умов, захищаючи від інактивації білки, ДНК, цілий ряд ферментів та інших важливих клітинних компонентів [Шихалеева, 2014]. В умовах Лісостепу України рослини Phlox paniculata значно уражуються збудниками хвороб, зокрема борошнистою росою (гриб Erysiphe cichoracearum D.C. f.phlogis Jacz.), що негативно позначається на декоративності та функціональному стані рослин впродовж вегетаційного періоду.
Мета досліджень полягала у визначенні вмісту проліну у рослин Phlox paniculata в Лісостепу України. Об’єктами досліджень були нові та старі сорти вітчизняної й іноземної селекцій колекційного фонду відділу квітниково˗декоративних рослин НБС імені М.М. Гришка НАНУ з різним ступенем стійкості до ураження збудниками борошнистої роси. Стійкіcть до ураження визначали відповідно до методики державного сортовипробування [Методика 1968]. Рівень проліну ‒ за методикою визначення проліну в рослинних обʼєктах [Шихалеева 2014].
Виявлено, що вміст проліну у досліджених рослин Phlox paniculata перебуває у межах від 0,006 до 0,034 ммоль/мл. На цей показник, вірогідно, впливає збудник борошнистої роси, призводячи рослини до стану певного стресу. Рівень цього стресу пов’язаний із сортом та стійкістю рослин. Отримані результати потребують глибшого дослідження та додаткових тестувань залежно від вегетаційних фаз та метеорологічних умов. 


