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Бул макала азык-түлүк коопсуздугуна арналган. 

Кыргызстандагы жергиликтүү жана интеграциялан-

ган картофелдин сортторунан (Solánum tuberósum) 

биотикалык факторлорго туруктуу баштапкы мате-

риалды алууда традициялык селекциянын жана биотех-

нологиянын ыкмалары колдонулду. Өсүмдүктү микро-

клоналдык көбөйтүү ыкмасы менен алынган каллустук 

культуралардан оорудан арылтылган картофелди алуу-

нун оптималдуу ыкмалары иштелип чыгып, селекциялык 

процесстин убактысы дээрлик кыскартылат. Карто-

фелдин биотикалык факторлорго туруктуулукту жо-

горулатууга багытталган селекция үчүн баштапкы ма-

териалдар жаратылып, фермерлер жана дыйканчылык 

чарбалар үчүн сунуштар иштелип чыгат. Кыргыз Рес-

публикасынын баардык дыйканчылык аймактарында 

түшүмдүүлүктүн сапатын жогорулатууга сунушта-

лат. Бул илимий изилдөө Кыргыз Республикасынын би-

лим берүү жана илим министирлигине караштуу Жусуп 

Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети-

нин биология факультетиндеги ботаника жана өсүм-

дүктөрдүн физиологиясы кафедрасына караштуу био-

технология лабораториясында жүргүзүлдү. 

Негизги сөздөр: картофель, фитофтороз, in vitro, 

микроклоналдык көбөйтүү, мериклондор, меристема-

лык культуралар. 

Статья посвящена проблеме продовольственной 

безопасности. В целях создания исходного материала из 

местных и интегрированных сортов картофеля (Solá-

num tuberósum), устойчивых к биотическим факторам, 

были использованы методы традиционной селекции рас-

тений и биотехнологии. Разрабатываются оптималь-

ные методы получения новых сортов картофеля и со-

кращения длительности селекционного процесса с помо-

щью микроклонального размножения растения.  Будут 

созданы исходные селекционные материалы, направлен-

ные на повышение устойчивости к биотическим факто-

рам и разработаны рекомендации для фермеров и крес-

тьянских хозяйств. Данное исследование проведено в ла-

боратории биотехнологии кафедры ботаники и физио-

логии растений биологического факультета Кыргыз-

ского национального университета имени Ж. Баласагы-

на при Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики. 

Ключевые слова: картофель, фитофтороз, in 

vitro, микроклональная размножения, мериклоны, мерис-

темные культуры. 

The article dedicated to food security. The traditional 

plant breeding and biotechnology methods were used to 

create the initial breeding materials, by using of local and 

integrated potato varieties (Solánum tuberósum) in Kyrgyz-

stan, resistant to biotic factors. The investigations were 

aimed to develop by microclonal propogation the optimal 

breeding methods of potato cultures and reduce the time of 

selection process. On the results of investigations the resis-

tance to biotic factors initial breeding materials and recom-

mendations for farmers and peasant farms have been deve-

loped. This study was conducted in the Biotechnology 

laboratory of Botany and Plant Physiology Department of 

Biology Faculty of Kyrgyz National University by Zhusup 

Balasagyn under Education and Science Ministry of the 

Kyrgyz Republic. 

Key words: potato, late blight, in vitro, microclonal 

propogation, mericlone, meristem cultures.  

Теманын актуалдуулугу. Кыргызстан тоо-

луу агрардык өлкө. Кыргызстанда айыл-чарба 

өндүрүшү өлкөнүн экономикасынын негизги 

көрсөткүчү болуп эсептелет. Жалпысынан алган-

да өлкөнүн ички дүң продукциясынын 24,0%ын 

айыл-чарба өндүрүшү түзөт. 2017-жылы өлкөдө 

1,67 млн тонна картофель өндүрүлгөн. Республи-

кадагы картофель өндүрүүнү анализдөөнүн жый-

ынтыгы, өндүрүлгөн продукциянын 49% ички 

пайдаланууга, 9% тоют катары, 29% үрөөндүк 

материал, 32% башка өлкөлөргө экспорттого ке-

тээрин көрсөттү. Кыргызстандын ЕАЭБ не ко-

шулушу менен бул айыл чарба культурасынын 

өндүрүшүн жогорулатуу талабы коюлду. Ага 
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ылайык экспорттоо үчүн сапаттуу картофель өн-

дүрүү маселеси келип чыкты. Жогорку сапатта-

гы үрөөндөр түшүмдүүлүктү 20-30% га жогору-

латат. Картофелди өндүрүүдө аны өстүрүүдөгү 

бардык технологиялар сакталышы керек, анын 

ичинде себилүүчү материал негизги ролду ой-

нойт. Тилекке каршы, өндүрүүчүлөр көп жылдар 

бою бир эле үрөөндү колдонушат. Биотикалык 

шарттарга туруксуз, ар кандай оорулар менен 

жабыркаган үрөөндөрдү себүү түшүмдүүлүктүн 

төмөндөшүнө алып келип, чыгымга дуушар кы-

лууда (В.А. Князев, А.П. Кучумов, Б.В. Ани-

симов, 1979). Картофель ооруларынын арасынан 

фитофтороз көп таралган. Картофелдин фитоф-

торозу - негизги ооруларынын бири, козгогучу 

phytophthora infestans – мите козу карыны. Ал 

жалбыракка жабышып, көзгө илээшкис майда те-

шикчелери аркылуу ичине кирип бузат. Өсүм-

дүктүн вегетация мезгилинде козу карын спора-

лары аркылуу тарап, өзгөчө жаан чачын мезги-

линде күчөйт. Андан тышкары топурак аркылуу 

жана механикалык түрдө (талаа иштерин жүргү-

зүүдө) тез тарап зыяны күчөйт (К.К. Джунусов, 

М.К. Джунусова, Т. Жолдошов, 2009). Картофел-

ди сактоо мезгилинде түймөктөрү жанындагы 

таза түймөктөрдө чиритүүнү пайда кылат. Илдет 

бузулган картофель түймөктөрүндө, өсүмдүк 

калдыктарында, топуракта кыштап, кийин ошо-

лор аркылуу эле жаңы өсүмдүктөргө өтөт. Бул 

илдет Кыргызстандын бардык картофель өстүр-

гөн аймактарында кезигет. Вирустук оорулар 

картофелдин түшүмдүүлүгүн 20-60% га чейин 

төмөндөтөт. Зыяны күчөгөн жылдары илдеттен 

70% жакын тамыр түймөктөрү чирийт. Илдетке 

жакшы туруштук берген картофель сорттору аз 

(J.G. Grosnier et al., 1976; И.Г. Атабеков, 1987). 

Түшүмдүүлүктүн төмөндөшү айыл-чарба өсүм-

дүктөрүнүн вирустук, бактериялык же козу ка-

рындар чакырган илдеттеринин таасири менен 

шартталат. Бул маселени традициялык методдор 

(агротехникалык, химиялык жана биологиялык) 

менен толук кандуу чечүүгө болбойт. Картофел-

ди фитопатогендерден коргоонун радикалдык 

куралы болуп алыскы гибриддештирүүнү колдо-

нуп туруктуу сортторду алуу эсептелет (Н.В. 

Вавилов, 1960; Г.Д. Карпеченко, 1971). Бул ме-

тод менен айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн көптөгөн 

сорттору алынган. Бирок бул 15-20 жылга чейин 

созулган процесс болгондуктан, бүгүнкү күндө 

селекция жүргүзүүнүн мөөнөтүн кыскартуучу 

жана генетикалык ар түрдүүлүктүн (сомаклонал-

дык вариабелдүүлүк, соматикалык гибриддеш-

тирүү, индуцияланган мутагенез, гендик инже-

нерия) спектрин кеңейтүүчү заманбап биотехно-

логиялык методдорду колдонуу эффективдүү бо-

луп эсептелет. Бул тапшырмаларды чечүү үчүн 

маанилүү орунду стрессордук факторлорго т-

уруктуу клеткалардын популяцияларын тандоо-

го жана алардан бүтүн өсүмдүк алууга негиз-

делген клеткалык селекция чоң мааниге ээ. 

Акыркы жылдардагы биотехнологиядагы же-

тишкендиктер айыл-чарба өндүрүшүндөгү жаны 

багыт – вируссуз үрөөнчүлүк, илимий проблема-

ларды чечүүгө мүмкүнчүлүк жаратты. Карто-

фелдин үрөөндөрүнүн оорулардан арылтылган 

формаларын алуу – түшүмдүүлүктүн жогорула-

шын, продуктивдүү сортту сактап калуунун не-

гизги шарты болуп саналат (М. Анварова, 1988). 

Картофелдин селекциясын тездетүүнүн негизги 

жолу болуп вегетативдик көбөйтүүнүн жаңы 

методу – микроклоналдык көбөйтүүнү колдонуу 

эсептелет. Микроклоналдык көбөйтүү – in vitro 

ыкмасын колдонуп, баштапкы материалга ок-

шош өсүмдүк алуу. Микроклоналдык көбөйтүү 

өсүмдүктөрдүн вегетативдик көбөйүүсүнө ок-

шош, бирок in vitro пробиркада өткөндүгү менен 

айырмаланат. Көбөйтүү менен катар эле өсүм-

дүктү оорудан арылтуу процесси ишке ашыры-

лат (Н.В. Лебедева, 2015). Изилденип жаткан 

ѳсүмдүктүн культурасынан каллус алуу үчүн 

туура келүүчү азыктык чөйрөнү тандап алуу ке-

рек (Сулейманова Ш.С., Колдошова Б.А., Садри-

динова А.З., 2018).  

Бул метод башка традициялык методдорго 

салыштырмалуу бир катар артыкчылыктарга ээ 

(Исаева В.К., Кубатбекова Г.К. 2018). 

 көбөйүүнүн жогорку коэффициенти; 

 себилүүчү материалдарды айдоочу аянт-

тардын көлөмүн кыскартуу жана айдоо иштерин 

жыл ичинде жүргүзүү мүмкүнчүлүгү; 

 генетикалык бир типтүү баштапкы мате-

риал алуу; 

 меристемалык культураларды пайдала-

нуу менен картофелди оорулардан арылтуу; 

 селекциялык процесстин мөөнөтүн кыс-

картуу. 

Биздин изилдөөнүн максаты биотехноло-

гиялык ыкмаларды колдонуунун негизинде кар-

тофелди оорулардан арылтуу. 
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Бул максатты ишке ашыруу үчүн төмөн-

дөгүдөй тапшырмалар коюлду: 

- in vitro шартында меристемалардын куль-

турасын алуу; 

- меристемалардан алынган культураларды 

микроклоналдык   көбөйтүү; 

- мериклондорду талаа шартында өстүрүүгө 

адаптациялоо; 

- оорудан арылтылган картофелди талаа 

шартында тандоо. 

Изилдөөнүн ыкмалары жана материалда-

ры. Картофелдин апикалдык меристемасынын 

культурасын in vitro шартында алуу жана өстү-

рүү технологиясын ɵздɵштүрүү (Т.И. Дитченко, 

2007) үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университинин биология факультетин-

деги ботаника жана өсүмдүктɵрдүн физиология-

сы кафедрасынын биотехнология лаборатория-

сында тажрыйба жүргүзүлдү. Апикалдык мери-

стемадан каллус ɵстүрүүдɵ меристеманын оору 

козгогучтардан тазаланган клеткасы алынды.  

Алынган материалдын бийиктиги 0,1 мм 

(100 мкм), туурасы 0,25 мм. Оорудан арылтыл-

ган таза меристеманы алуу ɵтɵ кыйынга туруп, 

картофелдин оорулардан арылтылган жаңы фор-

маларын алуунунун эффективдүүлүгүн жакшыр-

туу үчүн чоку меристемасы алынды. Апикалдык 

меристеманы оору козгогучтардан арылтууда 

термо жана химиотерепия ыкмалары колдону-

лду. Химиялык заттар менен иштешүүдɵ оору 

козгогучтардын инактивациясын чакырат жана 

андан ары ɵсүп-ɵнүгүшүн токтотот (М.Ф. 

Терновский, 1970). Алынган культуралардан жа-

салма азык-чөйрөдө лабораториялык шартта 

микроклоналдык көбөйтүү методу менен мери-

клондор алынды. Алынган мериклондорду талаа 

шартында өстүрүүгө адаптациялоо үчүн азык-

чөйрөнүн курамы өзгөртүлдү (Р.Г. Бутенко, 

1999). Оорудан арылтылган картофелди талаа 

шартында тандоо жүргүзүлөт. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы. КУУнун биоло-

гия факультетинин биотехнология лаборатория-

сында Пикассо сортундагы фитофтороз менен 

жабыркаган картофелдин сабактары (1-сүрөт) 

микроклоналдык көбөйтүү ыкмасы менен in vitro 

шартында көбөйттүү үчүн атайын азыктык-чөй-

рөгө отургузулду (2-сүрѳт).  

 

1-сүрѳт. Фитофтороз менен жабыркаган картофель. 
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2-сүрөт.  Картофелди микроклоналдык көбөйтүү максатында in vitro  

шартында отургузуу. 

 

Мурасиге-Скуга азыктык чөйрөсүнө отургу-

зулган экспланттар термостатка 220Сда 8 саатка 

коюлду (3-сүрөт). 

Апикалдык бүчүрлѳрдүн тез өөрчүүсүн ин-

дукциялоо үчүн экинчи күнү 16 сааттык жарык 

узактыгын камсыз кылуу менен культуралдык 

бөлмөгө 660 киловатка барабар жарыктын ин-

тенсивдүүлүгүнүн алдына культивациялоо баш-

талды (4-сүрөт). 

 

3-сүрөт. Термостатта культивациялоо. 
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4-сүрөт. Культуралдык шкаф. 

3 жумадан кийин алынган культураларды 

тамырлантуу максатында фитогормондордун ку-

рамы өзгөтүлгөн Мурасиге-Скуга азык-чөйрө-

сүнө отургузуу жүргүзүлдү. 

 Тамырлатылган культураны топуракка 

адаптациялоо үчүн баардык компоненттердин 

концентрациясы 4 эсе азайтылган азык-чөйрөгө 

отургузулду (5-сүрөт).

 

5-сүрѳт.    

Топуракка отургузууга адаптациялоо убактысы 2-жумага созулду. Алынган культураны топуракка 

отургузууга адаптациялоо максатында бѳлмѳ ичиндеги гүл челектерге стериллизацияланган топуракка 

отургузулду (6-сүрѳт). 
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6-сүрөт. Талаа шартына отургузууга адаптациялоо. 

 

Корутунду. 

1. Лабораториялык шартта биотехнология-

лык ыкмаларды колдонуунун негизинде фито-

фтороз оорусунан арылтылган мериклондор 

алынды. 

2. Алынган мериклондор талаа шартында 

өстүрүүгө даярдалууда. 

3. Кыргызстанда картофелди айдоонун оп-

тималдык мезгилинде, алынган мериклондор та-

лаа шартында эгилет. 
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