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Қарабаева І.Ж. (Алматы, КазҰУ) 

 

ТҮЙЕЖОҢЫШҚА ӨСІМДІГІНЕ  БАКТЕРИЯЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШ АЛУ 

ҮШІН ЦЕЛЛЮЛОЛИТИКАЛЫҚ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ ШТАММЫН 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Қазіргі таңда өсімдіктердің өсуін ынталандыратын қасиеттерге ие 

және ауыл шаруашылығы өсімдіктері ауруларының әртүрлі 

қоздырғыштарының дамуын тежеуге қабілетті целлюлолитикалық 

бактериялар негізінде биопрепараттарды дайындау ерекше өзекті мәселе 

болып отыр. Микроорганизмдер дақылдарын биопрепараттар ретінде 

пайдалану ризофера мен ризоплананы олардың ассоциативті 

азотфиксацияға қабілеттілігіне және өсімдіктерге қатысты биологиялық 

белсенді заттардың өндірілуіне байланысты екендігін айтуға болады.  

Елімізде екінші ретті тұзданған аймақтар жыл санап артуда. Мұндай 

аймақтарда  тұзға төзімді өсімдік жақсы бейімделген. Олардың бірі– 

түйежоңышқа алынды. Осы мәселелерді шешу мақсатында екінші ретті 

тұзданған топырақтарды биологиялық жолмен құнарын арттыру көзделіп 

отыр. Сондай аймақтардағы өсімдіктерге бактериялық тыңайтқыш ретінде 

целлюлолитикалық бактериялардың штаммдары алынды пайдалану, ол 

тұқымдардың өнгіштігін тиімді арттыруға, түйежоңышқа өсімдігінің өсуі 

мен дамуын ынталандыруға және тамырлы шірік тудыратын 

фитопатогенді саңырауқұлақтардан қорғауға қабілеттігі анықталды. 

Жұмыстың мақсаты – зертханалық жағдайда түйежоңышқа 

дақылының өсіп-өнуін ынталандыратын целлюлолитикалық бактериялар 

штамын сұйық органикалық қоректік орталарды өсіріп биологиялық 

препарат ретінде қолданғандағы әсерін зерттеу. 

Жұмыстың барысында топырақ үлгісінен дәстүрлі әдіс арқылы 

жалпы микроб саны анықталынды. Анықталынып алынған 

микроорганизмдер колониясынан целлюлолитикалық белсенділігі жоғары 

штамдары бөлініп алынды. Целлюлолитикалық бактерияларды өсіру үшін 

арнайы Виноградский және Гетчинсон қоректік ортасы қолданылады. 

Целлюлолитикалық бактериялар штамдарының белсенділігі түйежоңышқа 

тұқымдарының инокуляциясы кезінде Wacek, Brill (Burns, Slater, 1982) 

әдісімен анықталды. Зерттеу жұмысы барысында 8-13 Bacillus atropalus 

целлюлолитикалық белсенділігі жоғары штамм ретінде нәтижелер 

көрсетті. Зертханалық жағдайда 8-13 Bacillus atropalus  тиімділік әсерін 

бақылау үшін Ковровцева қоректік ортасында 28-30
0
С-та 220айн/мин 

шайқағыш шкафта 5-6 тәулікте 100мл колбаларда инкубацияланды. 
Зерханалық жағдайда түйежоңышқа тұқымдарын 1,5-2 сағат 

целлюлолитикалық бактерия штамымен өңдеп, вегетациялық ыдыстардағы 

топырақтарға отырғызылды. 8-13 Bacillus atropalus штаммының 

тұқымдардың өнгіштігін арттыру қабілеті, тұқымның қатты қабығын 
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бұзатын целлюлаза ферменттерінің синтезімен негізделген және сол 

арқылы су мен онда ерітілген минералдық және қоректік заттардың ұрық 

эндоспермасына қол жеткізілуін жеделдетеді. Өсуді ынталандыру 

тиімділігінің бір себебі целлюлолитикалық бактериялар атмосферадағы 

молекулалық азотты сіңіріп, өсімдіктерді олармен қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар бұл штамм өсімдіктердің одан әрі өсуі мен дамуына 

ынталандырушы әсер ететін қажетті биологиялық белсенді заттарды 

өндіреді. Тұқымдарын себу алдында 8-13 Bacillus atropalus өңдеуден кейін  

түйежоңышқа  өскіндерінің ұзындығы 1,5-3,0 см, ал  жасыл массасының 

түсімін бақылаумен салыстырғанда орташа есеппен 87 % жоғарылауына 

әкеледі.  

Қорыта келсек, 8-13 Bacillus atropalus штамм патогенді емес және 

фитотоксикалық қасиеті жоқ, оны пайдалану экологиялық қауіпсіз және 

қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес келеді, топырақтың 

ластануына және биологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеп 

соқтырмайды, өйткені целлюлолитикалық бактерия топырақ 

микрофлорасының пайдалы өкілдері болып табылады.  

  


