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ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87
ТА АВТОЛIЗАТУ БАКТЕРIЙ ERWINIA CAROTOVORA
ZM1 НА IНФЕКЦIЙНIСТЬ ЗБУДНИКIВ М’ЯКОЇ ГНИЛI
Проведено вивчення впливу молочнокислих бактерій Lactobacillus
plantarum ONU 87 та автолізату Erwinia carotovora ZM1, що містить
бактеріофаги та макромолекулярні бактеріоцини, на інфекційність 10
штамів збудників бактеріальної гнилі Erwinia carotovora. Iнфекційний
процес моделювали на бульбах картоплі (Solanum tuberosum L.), коренеплодах моркви (Daucus carota L.) та на проростках рослин томатів
(Lycopersicon esculentum Mill.). Показано, що ступінь пригнічення
інфекційної активності застосованих окремо молочнокислих бактерій
Lactobacillus plantarum ONU 87 та автолізату бактерій Erwinia
carotovora ZM1 залежить від природи тест-об’єкта. За сумісної дії
Lactobacillus plantarum ONU 87 і автолізат бактерій Erwinia carotovora
ZM1 повністю пригнічують інфекційність фітопатогенних ервіній в
дослідах на коренеплодах моркви, бульбах картоплі та проростках
рослин томатів.
К л ю ч о в і с л о в а : Erwinia carotovora, фітопатогени, інфекційність,
Lactobacillus plantarum, автолізат Erwinia carotovora.

Фітопатогенні бактерії, що вражають важливі сільськогосподарські
культури, обмежують ріст рослин і, відповідно, знижують їх врожайність
[8, 9, 10]. Альтернативними хімічним методам для боротьби з фітопатогенами та перспективнішими є методи, що базуються на застосуванні
бактерій-антагоністів, бактеріофагів та бактеріоцинів [7, 9, 11].
Бактерії Lactobacillus plantarum є нормальними мешканцями філосфери та ризосфери рослин. Їх антагоністичні та адгезивні властивості
забезпечують селективну перевагу у конкуренції з патогенними мікроорганізмами [13]. Антагоністична активність лактобактерій зумовлена дією
неспецифічних (органічні кислоти, низький окисно-відновний потенціал,
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конкурентність за поживні речовини) та специфічних (антибіотики та
бактеріоцини) факторів. Синтез лактобактеріями бактеріоцинів полегшує
виживання штамів-продуцентів за умов змішаних популяцій [1].
Характерною рисою фітопатогенних бактерій Erwinia carotovorа є
дефектна полілізогенія, внаслідок чого вони утворюють значну кількість
дефектних фагових часток – хвостових відростків, базальних пластинок,
окремих капсидів [6]. В попередніх дослідженнях проведено детальний
аналіз лізатів цих бактерій. Встановлено, що їх кілерна дія на споріднені
бактерії зумовлена макромолекулярними бактеріоцинами типу дефектних
фагових відростків з широким спектром антибактеріальної активності
[2, 3, 12, 14].
Метою даної роботи було вивчення впливу молочнокислих бактерій
Lactobacillus plantarum ONU 87 та автолізату клітин Erwinia carotovora
ZM1, що містить бактеріофаги та макромолекулярні бактеріоцини, на
інфекційність збудників м’якої гнилі.
Матеріали і методи
В роботі використано 10 фітопатогенних штамів E. carotovora subsp.
carotovora (Есс): 48А, 48А/74b, ZM1, 18, 10, J2, 18-40, 50RI, 5297, 5195
збудників м’якої гнилі рослин, штам E. carotovora subsp. carotovora
ZM1 (Есс ZM1) – продуцент бактеріофагів та макромолекулярних
бактеріоцинів і штам-антагоніст L. plantarum ONU 87 (ОL87). Бактерії
E. carotovora, для моделювання інфекційного процесу м’якої гнилі, культивували на середовищі LB до концентрації 108 КУО/мл. Молочнокислі
бактерії L. plantarum ONU 87 вирощували на рідкому середовищі MRS
та використовували у концентрації 108 КУО/мл.
Автолізат клітин штаму Есс ZM1 одержували шляхом спонтанної
індукції [6]. Для цього на чашку з твердим середовищем LB висівали бактерії штаму Есс ZM1 та вирощували 24 год при 28 °С. Добову культуру
висівали у рідке оптимізоване мінімальне середовище (Na2HPO4 – 8,2 г/л;
KH2PO4 – 1,48 г/л; (NH4)2SO4 – 2,7 г/л, меляса – 0,2%) та культивували впродовж 18 год при 28 °С (180 об/хв на шейкері-інкубаторі Innova
43R NewBrunswick) до досягнення культурою стаціонарної фази росту.
Бактерії відокремлювали центрифугуванням при 9000 g впродовж 5 хв,
ресуспендували у рідкому оптимізованому середовищі без меляси та для
синхронізації поділу клітини бактерій витримували за температури 4 °С
впродовж 24 год.
Для стимуляції процесу автолізу синхронізовані клітини (у концентрації 1½1010 КУО/мл) вносили у кількості 1,0% до об’єму у поживне середовище з мелясою та інкубували впродовж 36 год при 28 °С на шейкеріінкубаторі Innova 43R NewBrunswick при 180 об/хв. Iнактивацію клітин
ервіній, що залишилися після автолізу та центрифугування, здійснювали
прогріванням при температурі 60 °С впродовж 15 хв. Автолізат звільняли
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від уламків клітин шляхом їх осаджування при 9000 g впродовж 15 хв.
Після цього автолізат перевіряли на наявність зон лізису та визначали
ступінь їх прозорості на газоні чутливої культури штаму Есс 18 [5].
Вплив бактерій L. plantarum ONU 87 та автолізату на інфекційний
процес, зумовлений збудником м’якої гнилі, визначали на бульбах картоплі (Solanum tuberosum L.), коренеплодах моркви (Daucus carota L.) за
методикою, що була модифікована авторами [4], та на паростках томатів
(Lycopersicon esculentum Mill.).
Бульби картоплі і коренеплоди моркви стерилізували фламбуванням та УФ-опроміненням впродовж 30 хв з кожної сторони. На поверхні
половини бульби стерильним скальпелем робили лунки глибиною та діаметром приблизно 1 см. Моркву асептично розрізали на диски товщиною
1,5–2 см, посередині робили лунку глибиною і діаметром приблизно 1 см
та поміщали у стерильні чашки Петрі. Усі дослідні варіанти виконували
у 5 повторах. В лунки вносили дослідні препарати, після чого бульби
герметично запаковували у стерильні поліетиленові пакети, а чашки
Петрі з морквою перекривали парафільмом та залишали на 48 год при
температурі 25 °С.
Для моделювання зараження та розвитку інфекції м’якої гнилі (позитивний контроль) в лунки на бульбі і коренеплодах вносили 0,25 мл
суспензії клітин 10 штамів ервіній (кожна у концентрації 3½108 КУО/мл) у
середині логарифмічної фази росту [13]. У дослідні варіанти за одну годину
після або до інфікування вносили окремо 0,25 мл суспензії L. plantarum
ONU 87 (у концентрації 108 КУО/мл) або 0,25 мл автолізату, або разом
суспензію молочнокислих бактерій та автолізат по 0,25 мл.
Ступінь ураження ервініями бульб картоплі і коренеплодів моркви
оцінювали за таким чином: «–» – негативний результат, зразки не відрізняються від інтактних; «0–25%» – зразки частково мокрі, розм’якшені;
«25–50%» – зразки повністю мокрі, розм’якшені; «50–75%» – зразки
повністю мокрі, розм’якшені, частково почорнілі до 50%; «75–100%» –
зразки повністю мокрі, розм’якшені, почорнілі на 50–100%.
На паростках рослин L. esculentum дію двокомпонентного препарату
та окремих компонентів перевіряли після появи третьої пари листків.
Для цього кореневу систему паростків занурювали у дослідні препарати
з такими ж концентраціями компонентів, як і у попередніх дослідженнях
на бульбах картоплі та коренеплодах моркви, на 1 год, а потім повертали
у ґрунт. На третю, п’яту та сьому добу обраховували результати. Кожний
варіант досліду виконували у семи повторах.
Позитивним контролем слугували тест-об’єкти, оброблені суспензією клітин 10 штамів ервіній, негативним – стерильною дистильованою
водою, лактобактеріями, автолізатом ервіній та стерильними поживними
середовищами, використаними в дослідженнях.
Статистичне опрацювання результатів здійснювали загальноприйнятими методами варіаційного та кореляційного аналізу з застосовуванням
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2007. Вірогідність відмінностей отриманих результатів оцінювали на рівні значимості не менше 95%.
Результати та їх обговорення
Дослідження показали, що у варіантах негативного контролю молочнокислі бактерії, автолізат ервіній, дистильована вода, оптимізоване
мінімальне середовище, поживні середовища LB та MRS не виявили негативного впливу на бульби картоплі і коренеплоди моркви.
Як видно із рис. 1 і 2 на бульбах картоплі патогенність ервіній була
високою. В середньому на дослідних зразках ступінь ураження становив 62,5%. Показано, що в досліді, в якому бульби картоплі спочатку
обробляли культурами патогенних ервіній, а потім автолізатом ервіній,
інфекційність збудників знизилася в середньому до 27,5%. А після обробки лактобактеріями прояви інфекційності зменшилися в середньому
до 24,5%. За одночасного внесення лактобактерій і автолізату, проявів
інфекційного процесу на дослідних зразках не виявлено.
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зразкибульб
бульб
картоплі
і коренеплодів
(Б)
інфіковані фітопатогенними ервініями та оброблені лактобактеріями
інфіковані фітопатогенними ервініями та оброблені лактобактеріями і
і автолізатом ервіній Есс ZM1
автолізатом
ZM1 фітопатогенними
а – внесені лактобактерії та
автолізат Ессервіній
ZM1, б Есс
– інфіковані

ервініями, в – інфіковані фітопатогенними ервініями, а через годину внесені
лактобактерії та автолізат Есс ZM1, г – внесені лактобактерій та автолізат Есс
ZM1, а через годину інфіковані фітопатогенними ервініями.
Fig. 1. Test samples of potato tubers (A) and carrot roots (B) infected with
phytopathogenic erwinias and treated with lactobacteria and autolysate of Есс ZM1

a – treated with lactobacteria and autolysate of Есс ZM1, б – infected with
phytopathogenic erwinias, в – infected with phytopathogenic erwinias and an hour
later – with lactobacteria and autolysate of Есс ZM1; г – treated with lactobacteria
and autolysate of Есс ZM1 and an hour later – with phytopathogenic erwinias.
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Рис. 2. Вплив L. plantarum ОНУ 87 та автолізату E. carotovora ZM1
на інфекційність збудників бактеріальної гнилі в дослідах на коренеплодах
моркви (А) і бульбах картоплі (Б)

1 – фітопатогенні ервінії, 2 – фітопатогенні ервінії, через годину внесено
автолізат ервіній, 3 – фітопатогенні ервінії, через годину внесено лактобактерії,
4 – фітопатогенні ервінії, через годину внесено автолізат ервіній та лактобактерії,
5 – автолізат ервіній, через годину внесено фітопатогенні ервінії, 6 –
лактобактерії, через годину внесено фітопатогенні ервінії, 7 – автолізат ервіній та
лактобактерії, через годину внесено фітопатогенні ервінії.
Fig. 2. Effect of L. plantarum ОНУ 87 and autolysate of E. carotovora ZM1
on infectivity of soft rot pathogens in the experiments on carrot roots (A)
and potato tubers (B)

1 – phytopathogenic erwinias, 2 – phytopathogenic erwinias, one hour later
– autolysate of erwinias applied, 3 – phytopathogenic erwinias, one hour later
–lactobacteria applied, 4 – phytopathogenic erwinias, one hour later – autolysate
of erwinias and lactobacteria applied, 5 – autolysate of erwinias, one hour later
– inoculated with phytopathogenic erwinias, 6 – lactobacteria, one hour later
– inoculated with phytopathogenic erwinias, 7 – autolysate of erwinias and
lactobacteria, one hour later – inoculated with phytopathogenic erwinias.
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У разі, коли на бульби картоплі попередньо наносили культури лактобактерій і/або автолізат, а через годину патогенні ервінії, інфекційність
останніх зменшилася в середньому до 20%. Одночасна дія лактобактерій
і автолізату повністю пригнічувала процес пошкодження бульб патогенними ервініями.
Дослідження інфекційності патогенних штамів E. carotovora на коренеплодах моркви, показало (рис. 1 і 2), що вже на другу добу після
внесення збудника на всіх без виключення дослідних зразках моркви виявлено появу зон м’якої чорної гнилі діаметром 2–2,5 см і пом’якшення
тканин глибиною 0,5–0,7 см. Отже, патогенність дослідних штамів ервіній
на дисках коренеплодів моркви була дуже високою, прояви інфекційного
процесу встановлено на 100% дослідних зразків. Таку високу патогенність і тропність до тканин моркви може пояснити той факт, що ці штами
ервіній були ізольовані із уражених коренеплодів цієї рослини.
Внесення автолізату ервіній на дослідні зразки моркви через годину після інфікування фітопатогенними бактеріями зменшило ураження
коренеплодів до 71,4%, а за обробки лактобактеріями інфекційність в
середньому складала лише 9,5%. За одночасної обробки молочнокислими
бактеріями та автолізатом клітин ервіній через годину після зараження
коренеплодів фітопатогенами патогенного ураження дослідних зразків
виявлено.
У досліді, в якому через годину після нанесення автолізату диски
моркви інфікували штамами ервіній, ураження моркви складало в середньому 57,2%. Попередня обробка дослідних зразків молочнокислими
бактеріями знижувала інфекційність ервіній до 7,6%. Автолізат ервіній
та лактобактерій одночасно внесенні за годину до зараження повністю
пригнічували інфекційний процес ервіній на коренеплодах моркви.
Дослідження на проростках томатів L. esculentum показало, що у
варіантах негативного контролю (суспензія молочнокислих бактерій, автолізат ервіній, дистильована вода, оптимізоване мінімальне середовище,
поживні середовища LB та MRS) не виявлено негативного впливу на
рослини (рис. 3).
Серед рослин томатів, оброблених ервініями, на третю добу після
обробки кореневої системи патогенними ервініями загинуло 40% рослин
(рис. 4, табл. 1). На сьому добу інфекційність дослідних штамів ервіній
на рослинах томату досягла високого рівня, при цьому загинуло 80%
рослин.
Дослідні паростки томатів, які спочатку інфікували суспензією бактерій 10 штамів ервіній, а потім вносили окремо або разом автолізат і
лактобактерії, не виявили симптомів ураження рослин.
Симптомів ураження ервініями не було також виявлено у рослин, які
спочатку обробляли окремо або разом автолізатом і лактобактеріями, а
через годину фітопатогенними ервініями.
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Рис. 3. Рослини томату L. esculentum за обробки стерильною водою (1),
мінімальним оптимізованим середовищем (2), середовищем LB (3) та MRS (4),
автолізатом ервіній (5), лактобактеріями (6), автолізатом ервіній
та лактобактеріями (7, 8).
Fig. 3. Tomato plants L. esculentum treated with sterile water (1), minimal
optimized medium (2), LB medium (3), and MRS medium (4), autolysate of
erwinias (5), cells of lactobacteria (6), autolysate of erwinias
with lactobacteria (7, 8).

Як видно із табл. 1, на тлі ураження на сьомий день 80% паростків
у позитивному контролі, автолізат ервіній та L. plantarum ONU 87 повністю пригнічують інфекційність ервіній та забезпечують захист усіх
дослідних рослин.
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Рис. 4. Рослини томату L. esculentum за обробки фітопатогенними ервініями,
лактобактеріями та автолізатом ервіній (7 доба)

1 – рослини, інфіковані фітопатогенними ервініями; 2 – рослини, інфіковані
фітопатогенними ервініями, а через годину оброблені лактобактеріями та
автолізатом ервіній; 3 – рослини, оброблені лактобактеріями та автолізатом
ервіній, а через годину інфіковані фітопатогенними ервініями.
Fig. 4. Tomato plants L. esculentum treated with phytopathogenic erwinias,
lactobacteria and autolysate of erwinias (7th day).

1 – plants treated with phytopathogenic erwinias; 2 – plants treated with
phytopathogenic erwinias and an hour later – with lactobacteria and autolysate of
erwinias; 3 – plants treated with lactobacteria and autolysate of erwinias, and an
hour later – with phytopathogenic erwinias.
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Таблиця 1
Вплив L. plantarum ОНУ 87 та автолізату E. carotovora ZM1 на інфекційність
збудників бактеріальної гнилі в дослідах на рослинах томату L. esculentum

Table 1
Influence of L. plantarum ONU 87 and E. carotovora ZM1 autolysate on the
infectivity of soft rot pathogens in the experiments on tomato plants L. esculentum
Варіанти досліду

E. carotovora*
E. carotovora, через годину внесено
автолізат ервіній**
E. carotovora, через годину внесено
L. plantarum ОНУ 87
E. carotovora, через годину внесено
L. рlantarum ОНУ
����������������������
87 і автолізат ервіній
Автолізат ервіній, через годину внесено
E. carotovora
L. plantarum ОНУ 87, через годину
внесено E. carotovora
L. plantarum ОНУ 87 і автолізат ервіній,
через годину внесено E. carotovora

К-ть рослин з ознака�������
ми захворювання
за 3 доби, %

К-ть рослин з ознаками захворювання
за 7 діб, %

40

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітка: * – суспензія бактерій 10 фітопатогенних штамів E. сarotovora;
** – автолізат бактерій Erwinia carotovora ZM1.

Таким чином, проведені дослідження показали, що молочнокислі
бактерії L. рlantarum ОНУ 87 та автолізат ервіній, який містить бактеріофаги та бактеріоцини, пригнічують інфекційність фітопатогенних
ервіній. Високу пригнічувальну активність досліджуваних лактобактерій
можна, очевидно, пояснити здатністю їх конкурувати з фітопатогенними
бактеріями за місця адгезії та продукувати антагоністичні речовини, що
негативно впливає на процеси життєдіяльності збудників м’якої гнилі [10,
12]. Лактобактерії та бактеріофаги і бактеріоцини автолізату ервіній у
випробуваннях на бульбах S. tuberosum, коренеплодах D. carota та рослинах L. esculentum доповнюють дію один одного і повністю інгібують
інфекційність збудників мякої гнилі.
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ВЛИЯНИЕ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 И
АВТОЛИЗАТА БАКТЕРИЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА
ИНФЕКЦИОННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МЯГКОЙ ГНИЛИ
Реферат
Проведено изучение влияния молочнокислых бактерий Lactobacillus
plantarum ONU 87 и автолизата клеток Erwinia carotovora ZM1, который
содержит бактериофаги и макромолекулярные бактериоцины, на инфекционность 10 штаммов возбудителей бактериальной мягкой гнили Erwinia
carotovora. Инфекционный процесс моделировали на клубнях картофеля
(Solanum tuberosum L.), корнеплодах моркови (Daucus carota L.) и на
проростках томатов (Lycopersicon esculentum Mill.). Показано, что степень угнетения инфекционной активности использованными отдельно
молочнокислыми бактериями Lactobacillus plantarum ONU 87 и автолизатом бактерий Erwinia carotovora ZM1 зависит от природы тест-объекта.
При совместном действии Lactobacillus plantarum ONU 87 и автолизат
бактерий Erwinia carotovora ZM1 полностью подавляют инфекционность
фитопатогенных эрвиний на клубнях картофеля, корнеплодах моркови и
на проростках томатов (Lycopersicon esculentum Mill.).
К л ю ч е в ы е с л о в а : Erwinia carotovora, фитопатогены������������
������������������������
, инфекцион����������
ность, Lactobacillus plantarum, автолізат ервіній.
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INFLUENCE OF LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87
AND AUTOLYSATE OF BACTERIA ERWINIA CAROTOVORA
ZM1 ON INFECTIVITY OF SOFT ROT DISEASE
PATHOGENS
Summary
Influence of lactic acid bacteria Lactobacillus plantarum ONU 87 and
autolysate of Erwinia carotovora ZM1 cells containing bacteriophages
and macromolecular bacteriocins on infectivity of ten Erwinia carotovora
strains (soft rot disease pathogens) has been studied. Infectious process
has been modeled on potato tubers (Solanum tuberosum L.), carrot roots
(Daucus carota L.) and tomato plantlets (Lycopersicon esculentum Mill.).
The level of inhibition of infective activity by separately used Lactobacillus
plantarum ONU 87 and Erwinia carotovora ZM1 autolysate depends on
the origin of active substance and test-object. Coeffect of Lactobacillus
plantarum ONU 87 and cell autolysate of Erwinia carotovora ZM1 results
in complete inhibition of infectivity of phytopathogenic erwinias on all the
test-objects.
K e y w o r d s : Erwinia carotovora, phytopathogens, infectivity,
Lactobacillus plantarum, autolysate of erwinias.

28

ISSN 2076–0558. Ì³êðîá³îëîã³ÿ ³ á³îòåõíîëîã³ÿ. 2012. № 4

