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СТРЕПТОМИЦЕТ ТОПУРАК БАКТЕРИЯЛАРЫНЫН FUSARIUM OXUSPORUM 

ФИТОПАТОГЕНДИК КОЗУ КАРЫНЫНА КАРШЫ АНТОГАНИСТТИК 

АКТИВДҮҮЛҮКТӨРҮ 

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ 

СТРЕПТОМИЦЕТОВ НА ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ FUSARIUM OXUSPORUM 

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF SOIL BACTERIA STREPTOMYCETES ON 

PHYTOPATHOGENIC FUNGI FUSARIUM OXUSPORUM 

Аннотация: Streptomyces бактериялары фитопатогендик козу карындардын 

биоконтроль катары ферменттерин - хитиназа, протеаза, глюконазаларды пайда 

кылышат. Бул метаболиттер синергиялык түрдө таасир этишип, актиномицеттердин 

антоганистик активдүүлүгүн күчөтүшөт. Бул аларды өсүмдүктөрдү коргоо максатта, 

өндүрүштө колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Айыл-чарба өсүмдүктөрүн фитопатогендерден 

коргоо максатында Streptomyces уруусуна кирген актиномицеттердин 11 штаммынын 

антоганисттик активдүүлүгү изилденди. Бул штаммдар Кыргызстандын техногендик 

аймактарынын ар кандай типтеги топурактарынан бөлүнүп алынган. Ошентип, Fusarium 

oxusporum фитопатогенине өзгөчө күчтүү антоганисттер катары: Streptomyces 

viridogenes Nı/Mk3, Streptomyces griseostramineus III-OR-K штаммдары тандалып алынды. 

Аннотация: Streptomyces продуцирует ферменты биоконтроля фитопатогенных 

грибов к которым относятся хитиназы, протеазы, глюконазы. Эти метаболиты 

действуют синергически, усиливая антагонистическую активность актиномицетов, что 

позволяет использовать их в производстве препаратов для защиты растений. С целью 

защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов изучена антагонистическая 

активность 11 штаммов актиномицетов, принадлежащих к роду Streptomyces. Эти 

штаммы были выделены из различных типов почв техногенных территорий Кыргызстана. 

Штаммы Streptomyces viridogenes Nı/Mk3, Streptomyces griseostramineus III-OR-K были 

выбраны как особо сильные антагонисты для фитопатогена Fusarium oxusporum. 

Annotation: Streptomyces produces biocontrol enzymes of phytopathogenic fungi, which include 

chitinases, proteases, gluconases. These metabolites act synergistically, enhancing the antagonistic 

activity of actinomycetes, which allows them to be used in the production of plant protection 

products. In order to protect agricultural crops from phytopathogens, the antagonistic activity of 11 

strains of actinomycetes belonging to the genus Streptomyces was studied. These strains were 

isolated from various types of soils in the technogenic territories of Kyrgyzstan. Strains 

Streptomyces viridogenes N '/ Mk3, Streptomyces griseostramineus III-OR-K were chosen as 

particularly potent antagonists for the phytopathogen Fusarium oxusporum. 
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Көпчүлүк актиномицеттер фитопатогендик козу карындардын активдүү 

антоганисттери болуп саналышат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнө орчундуу зыяндарды алып 

келген Fusаrium козу карындары бир нече микотоксиндерди бөлүп чыгараары аныкталган. 

Алардын коркунучтуулугу адамдарга жана жаныбарларга нефротоксиндик, гепатоксиндик, 

иммунодепрессивдик жана канцерогендик таасирлери болуп саналат.  

Streptomyces – чыныгы актиномицеттердин эң чоң уруусу, облигаттык аэробдук 

топурак организмдери болуп саналат. Алар медицинада, айыл-чарбада жана өнөр жайларда 

колдонулуучу антибиотиктерди пайда кылышат. Актиномицеттердин субстраттык мицелийи 

ар түрдүү оору козгогучтарын жабыркантып өсүмдүк ткандарына кирбестен, жабыркаган 

өсүмдүктөрдүн калыбына келтирүүчү эффект менен камсыздаган кээ бир метаболиттерди 

бөлүп чыгарышат. Белгилүү болгондой, актиномицеттер тарабынан бөлүнүп чыккан 

антибиотикалык заттар өсүмдүктөрдө топтолуп, муну менен бирге өсүмдүк ширесинин 

бактерициддик касиети жогорулайт жана өсүмдүктүн инфекцияларга туруктуулугу күчөйт 

[4, 6, 13]. Бүгүнкү күндө дары препараттар жана агроактивдүү бирикмелер катары 

колдонулган антибиотиктерди, биологиялык активдүү заттарды бөлүп чыгарган 

актиномицеттерге, айрыкча стрептомицеттерге көп көнүл бөлүнүүдө [2, 10, 11]. Талаа 

культураларынын агроценоздоруна пестициддик басымды азайтуу максатында приоритеттүү 

болуп негизин бактериялар, козу карындардын антагонисттери, антибиотиктер түзгөн 

биопрепараттарды колдонуу эсептелинет [5]. Бир учурда био жер семирткичтик, 

фунгициддик жана инсектициддик касиети бар комплексттик таасирге ээ биопрепараттарды 

ойлоп табуу өсүмдүктөрдү коргоодогу бир топ маселелерди чечүүгө жана акыркы 

продуктунун (жемиштердин, жашылчалардын, мөмөлөрдүн, чөптөрдүн жана жаныбарларга 

тоюттардын) сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет, ошондой эле кыртыштын абалын 

жакшыртууга б.а. түшүмдүүлүктү жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Ɵз учурунда бул 

өсүмдүк-гербициддерди коргоодо химиялык каражаттарды, фунгициддерди, ошондой эле 

минералдык жер семирткичтерди колдонууну азайтат же алып салууга шарт түзөт. 

Натыйжада, кыртышка, айрыкча агропайдалуу микроорганизмдерге химиялык каражаттар 

менен болгон басым азаят. Ошондой эле бул пайдалуу микрофлоранын санын 

жогорулатуудан улам топурактын биологиялык активдүүлүгүн, буга ылайык түшүмдүүлүгүн 

арттырат [7, 8, 9, 12]. 

Изилдөөнүн максаты. Streptomyces культураларынын Fusarium oxusporum 

фитопатогендик козу карынына антагонисттик таасирлерин изилдөө, өзгөчө эффективдүү 

штаммдарды тандоо.  

 

ИЗИЛДӨӨНҮН ОБЬЕКТИСИ ЖАНА МЕТОДДОРУ 

Изилдөөнүн объектиси катары лаборатордук коллекциядан Streptomyces уруусуна 

кирген актиномицеттердин 11 штаммы колдонулду (табл. 1). Колдонулган штаммдар 

Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайлары (Мин-Куш, Орловка, Кажы-Сай комбинаттары) жана 

ага жакын жайгашкан калдыктар сакталган (хвостохронилища) аймактардан алынган ар 

кандай типтеги топурактардан бөлүнгөн актиномицеттердин таза культуралары болду. 

Актиномицет бактерияларынын Streptomyces уруусунун штаммдары оор 

металлдардын жогорку концентрациясына туруктуу индикаторлор катары тандалып алынып, 

Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Биология институту, Экологиялык 

микробиология лабораториясынын коллекциясында сакталган. 

Стрептомицеттердин культуралдык-морфологиялык жана биохимиялык касиеттери 

сулу агарында жана крахмалл-аммиактык агарында (КАА) өстүрүлүп аныкталды [3]. 
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Streptomyces бактерияларынын идентификациясы Гаузенин жана Бергинин аныктагычтардын 

жардамы менеен аныкталды [1, 6].  

Оорулуу капуста тамырынан тазалоо методу менен пептон-декструддук агар (ПДА) 

азыктык чөйрөсүнө өстүрүлүп, Fusarium oxusporum культурасы бөлүнүп алынды. 

Изилденүүчү Streptomyces штаммдарынын антоганисттик касиеттери 

перпендикулярдык штрихтер методу (Рудаков, 1971) менен текшерилди. Streptomyces 

штаммдары  азыктык чөйрөгө 3төн кайталоо менен, Петринин чөйчөктөрүнө бир тилке 

кылып отургузулуп, термостатта (28°С) 5 сутка өстүрүлүп алынды. Андан сон штрих болуп 

өсүп чыккан культуралардын тилкелерине перпендикуляр кылып тест-культуранын 

(Fusarium oxusporum) суспензиялары киргизилди. 

 

 

 

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫН ТАЛКУУЛОО 

 

Антагонисттик активдүүлүктөрүн эффективдүү көрсөтүү үчүн актиномицеттердин 

штаммдарына да, ошондой эле  тест-культуранын өсүүсү үчүн дагы оптималдуу шарттарды 

түзүү максатта азыктык чөйрөлөрдү тандоо менен изилдөө жүргүзүлдү.  

Изилденген стрептомицет бактерияларынын идентификациясы тууралуу маалымат 1-

таблицада көрсөтүлдү. 

Таблица 1. 

Streptomyces уруусуна кирген бактерия штамдарынын түрдүк курамы 
 

№ Штаммдар 

 

Түрдүн аталышы Секция Серия 

1 Nı / Mk3 Streptomyces 
viridogenes  

Cinereus Chrysomallus 

2 III-OR-K Streptomyces 

griseostramineus 

Cinereus Aureus 

3 mst-8 Streptomyces 

recifensis 

Cinereus Achromocenes 

4 N1KЖ3 Streptomyces roseus Roseus Lavandulae- roseus 

5 N3MK-7 Streptomyces 

carputicus 

Cinereus Chromogenes 

6 N4-Mk1 Streptomyces 

chrysomallus 

Helvolo-Flavus Helvolus 

7 N6KЖ2 Streptomyces candides Albus Albus 

8 NV/13 Streptomyces levoris Helvolo-Flavus Helvolus 

9 N4-Mk5 Streptomyces felleus Helvolo-Flavus Helvolus 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

10 N1-KS1 Streptomyces albus Albus Albus 

11 2/45/7 Streptomyces coralus Albus Albus 

 

Эксперименталдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн 

фузариоз илдетин чакырган Fusarium oxusporum фитопатогендик козу карынына антоганист 

катары колдонулган стрептомицет бактерияларынын 11 штаммынын ичинен 2 штамм 

(Streptomyces griseostramineus III-OR-K (Сүр.1B) жана Streptomyces viridogenes Nı/Mk3 

(Сүр.1A) антоганисттик активдүүлүгүн көрсөтө алгандыгы белгилүү болду (табл2):  

Streptomyces griseostramineus III-OR-K штаммы тест-культуранын өсүүсүн бир кыйла 

басаңдатып, лизис зонасынын радиусу 15-17 мм түздү. Ошондой эле, изилденген күндөрдүн 

аралыгында (6, 8, 10, 15, 21) тест-культуранын аба мицелийлеринин жукарып, өсүү 

активдүүлүгүнүн начарлоосу белгиленди. Streptomyces viridogenes Nı/Mk3 штаммы 

изилдөөнүн 6-күнүндө эле Fusarium oxusporum козу карынынын клеткаларында 

морфологиялык өзгөрүүлөрүн чакыра алды: мицелийинин ичкергени жана макро, микро 

конидиялардын өлчөмдөрүнүн кичирейүүсү жана азайганы байкалды. 

Ал эми Streptomyces recifensis mst-8 штаммы (Сүр.1 C) тест-культураны өзүнө өткөргөн жок. 

Лизис зонасы 8 мм түздү,  орточо антагонисттик активдүүлүгүн көрсөтө алды. 

Streptomyces roseus N1KЖ3 (Сүр.1D) жана Streptomyces carputicus N3MK-7 

штаммдарынын (Сүр.1E) субстраттык мицелийлери культурага тиешелүү пигменттин 

активдүү бөлүп чыгаруу менен өсүүсү белгиленди. Мындай пигменттин көп бөлүнүп 

чыгуусу штаммдын күчтүү антибиотик бөлүп чыгаруусу менен түшүндүрүлөт. Бирок бул 

штаммдар фитопатоген козу карынына карата орточо антагонисттик активдүүлүгүн көрсөтө 

алышты: N4-Mk1, N6KЖ2 , NV/13 (Сүр. 1F, J, I) штаммдарынын  лизис зонасы 8-10мм түздү 

(табл 2). 

 

Таблица 2. 

Streptomyces бактерияларынын Fusarium oxusporum фитопатогендик козу карынына 

антагонисттик активдүүлүгү  

№ Streptomyces 

культуралары, 

лизис зонасынын 

радиусу (мм) 

Изилденген күндөр-сутка менен (КАА азыктык чөйрөсү)  

6 8 10 15 21 

1 Nı / Mk3 3 4 6 10 15 

2 III-OR-K 3 3 5 12 17 

3 mst-8 1 2 3 5 8 

4 N1KЖ3 1 2 3 4 7 

5 N3MK-7 - - - - - 

6 N4-Mk1 2 2 3 5 8 

7 N6KЖ2 4 4 6 6 8 

8 NV/13 3 4 4 5 10 

file:///C:/Users/User/Desktop/%20Streptomyces%20griseostramineus%20III-OR-K
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9 N4-Mk5 - - - -- - 

10 N1-KS1 - - - - - 

11 2/45/7 - - - - - 

 

Белгилөө “-“ антагонисттик активдүүлүк жок. 

 

 Ошентип, стрептомицет штаммдарынын антагонисттик активдүүлүктөрүн изилдөөдө 

Streptomyces viridogenes Nı/Mk3, Streptomyces griseostramineus III-OR-K штаммдары Fusarium 

oxusporum  микромицеттик козу карынга күчтүү антагонист катары тандалып алынды. 

   

       

                                                                                                                         

                          
 

Сүрөт 1. Стрептомицет штаммдарынын Fusarium oxusporum 

фитопатогендик козу карынына антоганисттик таасирлери. А - Nı / Mk3 ; В - III-OR-K; C -  

mst-8; D - N1KЖ3; E - N3MK-7; F - N6KЖ2 ;J - N4-Mk1; I - NV/13. 

 

     Тандалган Streptomyces штаммдары келечекте экологиялык таза препарат чыгаруу үчүн 

биотехнологиялык потенцияларды күчтүү штаммдар катары айыл-чарба өндүрүшүндө 

өсүмдүктөрдү коргоо максатта колдонууга сунуштооого болот.                                                                                  
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