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Овочеві культури уражуються багатьма вірусами. Деякі з них є 

серйозною проблемою для урожайності та якості продукції 

овочівництва. Бобові культури мають велике значення в 

сільськогосподарському секторі всього світу, оскільки з сої та квасолі 

одержують цінні харчові продукти, які є джерелом білку [3].  

Вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК) належить до родини 

Potyviridae роду Potyvirus. ВЖМК розповсюджений у всьому світі і 

викликає захворювання багатьох бобових і декоративних рослин [5, 

7]. Він спричиняє мозаїку (вузьколистість) люпину, звичайну мозаїку 

кормових бобів і конюшини, жовту мозаїку сої, мозаїку буркуну 
білого. Порівняно з іншими вірусами родини Potyviridae, ВЖМК має 

широке коло рослин-хазяїв [7, 8]. Передача вірусу від рослини до 

рослини відбувається різними шляхами: за допомогою комах, 

насіння, щепленням і контактно [1].  

Віріони ВЖМК звивисті, ниткоподібні, довжиною 750 нм і 

шириною 15 нм. Геном представлений одноланцюговою (+)РНК [6].  

Симптоми захворювання, які спричиняє ВЖМК на рослинах, 

досить різноманітні й значною мірою залежать від сорту, екологічних 

умов тощо. Основною ознакою є мозаїка у вигляді зелених і блідо -

зелених плям на листках, що чергуються [2, 4]. 

Метод, який оснований на використанні полімеразної 

ланцюгової реакції є високоспецифічним, чутливим методом 

діагностики та ідентифікації вірусів у біологічному матеріалі. Метою 

наших досліджень було створення ПЛР-систем для діагностики та 

ідентифікації ВЖМК. 

Нами проведено біоінформативний аналіз нуклеотидних 

послідовностей генів ВЖМК та встановлено консервативні ділянки. 

Розроблено та підтверджено ефективність роботи  діагностичної тест-

системи на основі полімеразної ланцюгової реакції для ідентифікації 

ВЖМК. В процесі лабораторних досліджень було оптимізовано умови 

полімеразної ланцюгової реакції, шляхом експериментального підбору 

оптимальної температури відпалу праймерів та концентрації іонів 

Mg2+.  

Було відібрано рослини квасолі з симптомами ураження ВЖМК 

в навчально-дослідному господарстві «Агрономічна станція» Київської 

області. При проведенні ПЛР аналізу зразків  встановлено наявність 

смуг ампліфікації очікуваного розміру (266 п.н.) і показана наявність 

ВЖМК.  
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Дослідження проводилися на базі проблемної лабораторії 

фітовірусології та біотехнології національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 
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