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Азық-түлік саласына арналған өсімдіктердің генетикалық ресурстары тұрақты ауыл
шаруашылығы өндірісінің негізгі факторы болып табылады жəне кез келген елдің азық-
түлік қауіпсіздігі мен тіршілігін қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда сорттардың генетикалық
алуандылықтың  азаюы,  аурулар  мен  жəндіктерге  иммунитеттің  төмендеуі  астық
дақылдарының өнімділігінің төмендеуіне алып келеді.  2020 жылға дейін дамушы елдер
дəнді  дақылдарға  деген  қажеттілікті  80%-ға  арттыруды  жоспарлаған.  Соңғы  бірнеше
жылдаорташа бидай өндірісі жылына 590-600 млн. т. сəйкес келді. 2020 жылы бұл көлем
жылына 840 млн. тоннаға жетуі тиіс деп жоспарланған. Бидай түсімінің одан əрі ұлғаюы
ең алдымен патогенді аурулардың əсерінентөмендеуі мүмкін. 

Қоңыр тат ауруы астық сапасын төмендетіп, елеулі экономикалық залал келтіретін
бидайдың  негізгі  ауруларының  бірі.  Қазақстанда  осы  аурумен  зақымдану  салдарынан
бидай  түсімінің  жыл  сайынғы  шығыны  3,5%  жəне  4,5%-ға  жетеді,  ал  эпидемия  ерте
дамып, инфекция бидай толық піскенге дейін сақталса, шығын өнімнің 40-60%-ға дейін
артады. Қоңыр тат ауруымен күресудің экономикалық тиімді жəне экологиялық қауіпсіз
əдісі  –  төзімді  сорттарды өсіру болып табылады.  Осындай сорттарды өсірудің  бірінші
этапы ауруға төзімділікті қамтамасыз ететін эффективті гендердің донорларын іздестіру.
Селекцияға  неғұрлым Lr  гендері  байытылған  гендофондқа  ие  жəне  бірнеше  ауруларға
топтық  төзімділік  көрсететін  өсімдіктердің  түрлерін  алу  мүмкіндігі  жоғары  болады.
Селекциялық бағдарламаларға молекулалық маркерлерді пайдалануға негізделген қазіргі
заманғы  биотехнологиялық  тəсілдер  осы  мəселені  шешудің  тиімді  жолы.Молекулалық
маркерлер  материалдың  алғашқы  скринингін  жүргізуді  едəуір  жеңілдетеді  жəне  Lr
гендерді жекелей идентификациялауға мүмкіндік береді. 

Зерттеуге  шығу  тегі  отандық  жəне  ресейлік  бес  жұмсақ  бидай  сорттары
(Казахстанская  19,  Жеңіс,  Ирень,  Новосибирская  29,  Дамсинская  90,  Дамсинская
янтарная, Дамсинская юбилейная, Дамсинская 2017, Лавина, Корона) алынды. Жоғарыда
аталған бидай үлгілерінің төзімділігін зерттеу мақсатында төрт Lr10,  Lr22а,  Lr34,  Lr67
гендері  таңдалып,  молекулалық-генетикалық  талдау  жүргізілді.  Зерттеу  нəтижесінде
барлық зерттеуге алынған жаздық жұмсақ бидай сорттары төзімділік гендеріне ие болды.
Ал,  Lr34  гені  бойынша  Новосибирская  29,  Жеңіс  сортында  рецессивті  аллель,  ал
Казахстанская  19  жəне  Ирень  сорттарының  доминатты  аллельді  тасымалдайтыны
анықталды. Қалған сорттар бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы жалғасуда.
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