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Trichoderma уруусунун козу карындары өсүмдүктөрдүн па-

тогендерин көзөмөлдөө үчүн биологиялык агенттер катары ке-

ңири колдонулат. Изилдɵɵбүздɵ Trichoderma lignorium козукары-

нын Fusarium патогендик козукарына каршы антифунгалдык 

активдүүлүгүн лабораториялык шартта бааладык. Талас облу-

сунда өстүрүлгөн илдет менен жабыркаган төө буурчак өсүм-

дүктөрүнөн патогендүү микромицеттер Fusarium sp. бөлүнүп 

алынган. Фузариум козукарыны трахеомикоз, фузариоз соолусу, 

тамыр чиригин козгогон илдет козгогуч жана топурак, урук па-

тогени болуп саналат. Талас облусунан фузариоздук илдет коз-

гогучунун бир нече түрү бөлүнүп алынган. Ошентип, төмөнкү 

түрлөрү аныкталган: Fusarium chlamydosporum, Fusarium redo-

lens, Fusarium oxysporum, Fusarium equiseti. Алардын ичинен эн 

күчтүү патоген болуп Fusarium redolens табылды, чөйрөдө ка-

рама каршы ыкмада, анын мицелийинин радиалдуу өсүүсү 10-

суткага чейин тынымсыз болуп, Trichoderma lignorium козука-

рынын басууга аракеттенди, бирок 15-17 суткада Trichoderma 

lignorium активдүү өсүүсү менен патогенди толук каптап алды. 

Башка түрлөрү активдүү патогендик касиеттин көрсөтө алган 

жок, айрыкча Trichoderma lignorium козукарыны Fusarium oxys-

porum патогенине каршы гиперпаразиттик активдүүлүгүн көр-

сөттү.  

Негизги сɵздɵр: козукарындар, антифунгалдык касиети, 

фузариум патогени, Trichoderma штаммы, илдеттерди козго-

гуч, микроорганизмдер, климаттык зона. 

Грибы рода Trichoderma широко используются в качестве 

биологических агентов для борьбы с патогенами растений. В 

нашем исследовании нами было показано антифунгальная ак-

тивность Trichoderma lignorium в отношении патогенного гри-

ба Fusarium, в лабораторных условиях. Патогенные микромице-

ты Fusarium sp. были выделены из больных растений фасоли, 

выращенных в Таласской области. Грибы Fusarium являются 

возбудителями трахеомикоза, фузариозного увядания, корневой 

гнили, а также почвенными и семенными патогенами. В Талас-

ской области выделено несколько видов фузариоза. Таким обра-

зом, идентифицированы следующие виды: Fusarium chlamydo-

sporum, Fusarium redolens, Fusarium oxysporum, Fusarium equi-

seti. Так, при культивировании методом встречных культур, па-

тогенный вид Fusarium redolens в течении 10-суток отличался 

активным радиальным ростом мицелия, но к 15-17-сутке мик-

ромицет Trichoderma lignorium проявил антагонистическую ак-

тивность и полностью подавил рост патогена. Остальные ви-

ды патогенного микромицета обладали более низкой патоген-

ностью, в особенности Fusarium oxysporum, при котором Tri-

choderma lignorium по отношению к патогену проявил гиперпа-

разитическую активность. 

Ключевые слова: грибы, антифунгальные свойства, пато-

ген фузариум, штамм Trichoderma, возбудитель болезней, мик-

роорганизмы, климатическая зона. 

Fungi of the genus Trichoderma are widely used as biological 

agents for the control of plant pathogens. In our study, we have 

shown the antifungal activity of Trichoderma lignorium against the 

pathogenic fungus Fusarium in laboratory conditions. Pathogenic 

micromycetes Fusarium sp. was isolated from diseased bean plants 

grown in Talas oblast. Fusarium fungi are the causative agents of 

tracheomycosis, fusarium wilt, and root rot, and are soil and seed 

pathogens. Several types of Fusarium have been identified in Talas 

oblast. Thus, the following species have been identified: Fusarium 

chlamydosporum, Fusarium redolens, Fusarium oxysporum, Fusa-

rium equiseti. So, when cultivated by the method of counter cultures, 

the pathogenic species Fusarium redolens during 10 days was distin-

guished by active radial growth of mycelium, but by 15-17 days, the 

Trichoderma lignorium micromycete showed antagonistic activity 

and completely suppressed the growth of the pathogen. The rest of 

the pathogenic micromycete species had a lower pathogenicity, espe-

cially Fusarium oxysporum, in which Trichoderma lignorium showed 

hyperparasitic activity against the pathogen. 

Key words: fungi, the antifungal activity, Fungi Pathogen, 

Trichoderma strain, pathogen, microorganisms, climatic zone. 

Trichoderma уруусунун козукарындары өсүмдүк-

төрдүн патогендерин көзөмөлдөө үчүн биологиялык 

агенттер катары кеңири колдонулат. Ошондой эле, Tri-

choderma уруусунун ар кандай түрлөрү фитогормон-

дорду (ауксиндер, этилен, цитокининдер) өндүрүүгө 

жөндөмдүү экени жана коргоочу касиеттеринен тыш-

кары өсүмдүктөрдүн өсүшүнө түз стимулдаштыруучу 

таасири бар экени белгилүү. Триходерма уруусундагы 

козу карындардын өсүмдүктөрдүн өнүгүшүнө тийгиз-

ген таасири аларды айыл чарбасында жана токой чар-

басында колдонуу үчүн, ошондой эле бул козу карын-

дардын табигый жана жасалма экосистемаларда ролу 

абдан маанилүү. Алардын негизинде экологиялык таза 

технологияларды иштеп чыгуу, биологиялык препарат-

ты түзүү - айыл чарба өндүрүшүнүн маанилүү багыты. 
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Триходерма козукарынын жалпы мүңɵздɵмɵ-

сү. Trichoderma уруусунун козу карындары айлана-

чөйрөдө чоң роль ойногон микроорганизмдердин чоң 

тобун түзөт [2]. Алар көптөгөн фитопатогендүү бакте-

рияларга каршы антагонистик активдүүлүккө ээ, бул 

аларды биологиялык фунгинициддер катары колдонуу-

га мүмкүндүк берет [4]. Ошондой эле, Trichoderma 

уруусунун штаммдары өсүмдүктөрдүн макро жана 

микроэлементтерди ассимиляциялоого жардам берүү-

чү өсүмдүктөрдүн өнүгүшүн жөнгө салуу касиетине ээ. 

Ризосфера зонасындагы азотту топтоочу микроорга-

низмдердин өсүшүнө жана өнүгүшүнө оң таасирин 

тийгизет [1]. 

Trichoderma Pers уруусунун козу карындары. Fr. 

(Eumicotina, Deuteromycotina, Hyphomycetes; teleo-

morph Nurosgea уруусуна тиешелүү жана Ascomyco-

tina, Nurosgeaseaea тектеш урууга таандык) бардык 

климаттык зоналарда кеңири таралган жана адатта то-

пуракта көп кездешери анык. Топуракта триходерма 

түрлөрүнүн бар экендиги жөнүндө биринчи отчет 

Оудеманс жана Конинг тарабынан жасалган [1]. Учур-

да Гипокреянын 200гө жакын түрү сүрөттөлгөн жана 

алардын жарымына жакыны триходерма (Samuels, 

1996) уруусуна таандык анаморфтук түрлөргө ээ. Му-

нун негизинде триходерманын 100дөн кем эмес таби-

гый түрү бар деп божомолдоого болот, бирок андан да 

көп болушу мүмкүн, анткени көбөйүү жөндөмүн жо-

готкон клондор өз алдынча өнүгүшү мүмкүн. Эң кеңи-

ри таралган түрү - T. viride Pers Fr., ал дүйнө жүзү бо-

юнча топурактын көптөгөн түрлөрүнөн бөлүнгөн [1]. 

T. harzianum Rifai жана T. glcaucum Abbot негизи-

нен түштүк топурактарда кездешет [4]. T. citrinoviride 

Европанын жана Түндүк Американын мелүүн аймакта-

рына мүнөздүү, ошондой эле кеңири таралган деп 

эсептелет (Samuels et al., 1999). T. pseudokoningii неги-

зинен Австралия, Океания жана Жаңы Зеландиянын 

топурактарында кездешет жана T.reesei (teleomorph H. 

jecorina) тропикалык аймактарга жана Америка конти-

нентине мүнөздүү [4]. 

Trichoderma уруусунун өкүлдөрү токой экосисте-

масынын топурак микобиотасынын ажырагыс компо-

ненти болуп саналат. Триходерма тукумундагы козу 

карындардын көбү негизинен органикалык заттарга 

бай топурак катмарында топтолгон. Триходерма туку-

мундагы козу карындар Финляндиянын түштүгүндөгү 

карагайдын, карагайдын жана кайың плантациясынын 

гумустук топурак катмарынын микобиотасында үстөм-

дүк кылышкан [4]. 

Ошону менен бирге, триходерма тукумунун өкүл-

дөрүнүн тирүү өсүмдүктөрдү жуктура албастыгын баса 

белгилей кетсек болот, бирок T. viride эндофит болушу 

мүмкүн экенин жана ийне жалбырактуу токойлордо 

учтуу тисс жыгачынан жана ийнелеринен үзгүлтүксүз 

бөлүнүп турганынын маалыматы бар [17].  

Японияда авторлор тобу (Watanabe S. et al., 2007) 

паразиттик механизмин изилдешкен, алар Gibberella 

fujikuroi козукарыны каршы Trichoderma asperellum 

SKT-1 штаммын колдонушкан, күрүч уругун Gibberel-

la fujikuroi изоляттары менен жашыл флуоресценттик 

протеин (GFP) менен белгиленип колдонгон. Уруктар 

флуоресценттик протеин GFP менен белгиленгенден 

кийин G.fujikuroi штаммы «Bakanae» симптомдорунун 

пайда болушуна себеп болгон. Андан кийин (белги 

пайда болгондон кийин) күрүч уруктарын СКТ-1 спо-

ралык суспензиясына чылап кургатылган. Конфокал-

дык сканерлөө стереомикроскопиясын колдонуу менен 

патогендин жоголушу үрөн эмбриону өнүп чыккандан 

кийин 24 саат бою үрөндɵ жашаганы белгилүү болгон 

T. asperellum SKT-1 гифасы G. fujikuroi мицелийинин 

клеткаларына кирип, илдет козгогучтун клетка дуба-

лынын лизисине алып келген. Бул жерде антибиоз (ан-

тибиотик синтезделинет) – Trichoderma козукарыны 

абдан кɵп антибиотик бɵлүп чыгарат Trichoderma (ви-

ридин, глиотоксин, триховиридин, сацукаллин ж.б.). 

Патогендерди басууда маанилүү ролду антагонист козу 

карындар өндүргөн экинчи метаболиттер ойнойт – 

пептиддик антибиотиктер [1]. Алар козгогучтун фос-

фолипиддик мембранасы менен өз ара аракеттенишип, 

анын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатышат жана ингиби-

тордук активдүүлүгүн көрсөтүшөт. Азыр Trichoderma 

spp түрүнүн ар бир түрү экени аныкталган, бул заттар-

дын белгилүү бир аралашмасын синтездешет [16]. 

Бул изилдөөнүн максаты Trichoderma lignorium 

козукарынын Fusarium патогендик козукарына каршы 

антифунгалдык активдүүлүгүн текшерүү. 

Материал жана изилдɵɵ методикасы. Изилдɵɵ 

материал катары Кыргыз агробиоборбор сатууга чы-

гарган Триходермин штаммы колдонулду. Триходерма 

козукарынын антифунгалдык таасирин аныктоо үчүн 

патогендүү, илдет козгогон фузариум козукарыны 

алынды [11]. Талас облусунда өстүрүлгөн илдет менен 

жабыркаган төө буурчак өсүмдүктөрүнөн патогендүү 

микромицеттер Fusarium sp. бөлүнүп алынган. Фузари-

ум козукарыны трахеомикоз, фузариоз соолусу, тамыр 

чиригин козгогон илдет козгогуч жана топурак, урук 
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патогени болуп саналат. Талас облусунан фузариоздук 

илдет козгогучунун бир нече түрү бөлүнүп алынган. 

Ошентип, төмөнкү түрлөрү аныкталган: Fusarium chla-

mydosporum, Fusarium redolens, Fusarium oxysporum, 

Fusarium equiseti. 

Колдонгон азык чөйрөлөр: 

1. Картошка сахароза менен: арчылган картошка – 

200 г, сахароза – 20 г, агар – 20 г, дист. суу – 1000 мл, 

рН 5,5-6,0.  

2. Чапека чөйрө: NaNO3 – 2,0 г, K2HPO4 – 1,0 г, 

MgSO4 ×7H2O – 0,5 г, KCl – 0,5 г, FeSO4 – 0,01 г, глю-

коза – 20,0 г, дист. вода – 1000 мл, агар – 20 г, pH 5,5-

6,0; 

Триходерма козукарыны 20 мл азык чөйрөсү ме-

нен диаметри 90 мм болгон Петри чөйчөктөрүнө өстү-

рүлгөн. Ошондой эле, патогендер фузариум козука-

рындары Петри чөйчөктөрүнө өз алдынча өстүрүлгөн. 

Триходерма козукарынын антифунгалдык касиетин 

текшериш үчүн бири-бирине каршы кош ыкмасы ме-

нен аныкталган, ал катуу картошка-декстроза азык 

чөйрөсүнɵ ɵстүрүлгɵн. Микромицеттер 5-суткалык 

өсүүсүнө жеткенде, мицелийи күчтүү өсүүдөн кийин, 

бул штаммдар андан ары колдонулган [8]. 

Петри чөйчөктөргɵ алдын ала картошка-декстроза 

азык чөйрөсү менен куюлуп катырылат. Андан кийин, 

таза культуралардан, 5-суткалык колониялардан диск 

сымал 3-4 мм чөйрө менен бирге кесилип, жаңы азык-

тандыруучу чөйрөгө отургузулат. Чөйчөктүн бир жа-

гына триходерма штаммы, экинчи жагына фузариоз 

козу карыны отургузулат. Баалоо критерийи күнүмдүк 

өлчөө менен алынган радиалдык өсүү темпинин көр-

сөткүчтөрү менен баалайт. Тажрыйбаны кайталоо төрт 

эсе, козу карындын колонияларынын өлчөмү сызыктуу 

ыкма менен ченелген (мм). Триходерма козукарынын 

патогенге каршы антифунгалдык касиетин лизис зона-

ларынын болушу менен бааланган [17]. 

Жыйынтыктар жана талкуулоолор. Өсүмдүк-

төрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөр-

дөн коргоонун заманбап интеграцияланган системала-

рынын негизги өзгөчөлүгү – айлана-чөйрөнү коргоо 

талаптарын эске алуу менен өсүмдүктөрдү коргоонун 

ар кандай ыкмаларын сарамжалдуу колдонуу. Ошон-

дуктан биологиялык препараттарды колдонуу айыл 

чарба өндүрүшүн өнүктүрүү менен бирге, айрыкча 

аларды токой чарбасында колдонуунун негизги артык-

чылыгы болуп саналат. 

Учурда бардык өнүккөн өлкөлөр бул боюнча 

изилдөө жүргүзүп жатышат түшүмдүүлүктү калыбына 

келтирүүгө өбөлгө түзүүчү натыйжалуу агротехноло-

гияларды түзүү, топурак жана экологиялык таза айыл 

чарба продукциясын өндүрүү өсүмдүктөрдү коргоочу 

биологиялык каражаттарды колдонуу эн сонун натый-

жа бере алат [1].  

Өзгөчө КМШ өлкөлөрүндө өсүмдүк өстүрүүнү 

биологиялаштыруунун негизги фактору катары биоме-

тоддун иштелип чыгышы. Белгилүү биологиялык про-

дуктулардын жаңы формаларын иштеп чыгуу жүрүп 

жатат, ошондой эле изоляциялоо, антагонисттердин 

жаңы штаммдарын изилдөө жана алар үчүн жаңы 

дарыларды түзүү негизги иш чара болуп саналат [4].  

Кыргызстанда, органикалык айыл чарбаны өнүк-

түрүү менен бирге 1990-жылдары Кыргыз агробиобор-

бор биофабрикасы ачылган, ошол убакыттан баштап, 

биофабрикада Триходермин биопрепараты иштелип 

чыккан. Негизинен жашылча, дан, мөмө-жемиш өсүм-

дүктөрүндө кеңири колдонулат. Бирок, ошону менен 

бирге Кыргызстанда биологиялык ыкма кенири колдо-

нулбайт. Ошондуктан, бул изилдөлөрүбүз Триходер-

мин биопрепаратынын эффективдуу таасирин көрсө-

түү менен бирге, бир илимий тажрыйба менен бөлүшө 

алабыз деген ойдобуз. 

Триходермин биологиялык препараты Кыргыз 

Республикасында 1991-жылдардан бери өндүрүлүп ке-

лет. Колдонулган штамм Trichoderma lignorium. 

 

1-сүрөт. Trichoderma lignorum таза культурасы. 

Trichoderma lignorum штаммы төмөнкүдөй өзгө-

чөлүктөргө ээ. 

Морфо-культуралдык мүнөздөмөлөрү: штамм Ча-

пек чөйрөсүндө (рН 6,0) 26
o
C өстүрүлгөндө, колония 

кочкул жашыл түстө жайылып өсөт. Башында ак, 3-4 

күндөн кийин жашыл, кийинчерээк кочкул жашыл, 

баркыт сымал болот. Колониянын арткы бети ачык жа-

шыл. Конидиофорлор аба мицелийинин гифаларынын 

каптал бутактары түрүндө (76,0 х 2,3 мкм), бөтөлкө 

сымал фиалиддери бар, 2-3 же бирден (6,2 х 1,5 мкм) 

тегеректелген. Апикалдык конидиялар тегеректелген 

(3 х 2,5 мкм), сфералык баштарга чогулуп турат. 

Физиологиялык жана биохимиялык белгилери: 

штамм 4-30
о
С температурада өсөт, чөйрөнүн рН 5-7,2, 
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оптималдуу температура 24-26
o
С, рН 6-6,5. Ал глюко-

заны, сахарозаны, лактозаны жакшы сиңирет. Орга-

никалык кислоталардын туздары (натрий оксалаты, на-

трий цитраты) культурадагы козу карындын өсүшүнө 

тоскоол болот. Ал пептонду, аспарагинди, натрий нит-

ратын жана калийди жакшы сиңирет. Крахмалды жана 

клетчатканы гидролиздейт, желатинди суюлтат. 

Антифунгалдык касиетин изилдөө үчүн патоген-

дүү, илдет козгогон фузариум козукарыны алынды. 

Талас облусунда өстүрүлгөн илдет менен жабыркаган 

төө буурчак өсүмдүктөрүнөн патогендүү микромицет-

тер Fusarium sp. бөлүнүп алынган. Фузариум козука-

рыны трахеомикоз, фузариоз соолусу, тамыр чиригин 

козгогон илдет козгогуч жана топурак, урук патогени 

болуп саналат. Талас облусунан фузариоздук илдет 

козгогучунун бир нече түрү бөлүнүп алынган. Ошен-

тип, төмөнкү түрлөрү аныкталган: Fusarium chlamydo-

sporum, Fusarium redolens, Fusarium oxysporum, Fusa-

rium equiseti. Алар Талас облусунун бир нече айылын-

да өстүрүлгөн илдет менен жабыркаган төө буурчак 

өсүмдүктөрүнөн алынды. Алар төмөнкү таблицада 

көрсөтүлгөн: 

                    Таблица 1 

Патоген козукарындын түрлɵрү жана изоляция болгон жери 

№ Штаммдын номери Жердин аталышы Козукарындын түрү 

1. Тал-19.1 Талас, Бакай-Ата району, Өзгөрүш айылы Fusarium 

chlamydosporum 

2. Тал-45.1 Талас, Ак-дөбө айылы Fusarium oxysporum 

3. Тал-85.1 Талас, Кара-Буура району, Бакайыр а.ө., Кара-Сай айылы Fusarium redolens 

4. Тал-89.1 Талас, Чолпонбай айылы Fusarium equiseti 

    

Ар биринин патогендүүлүк касиеттери төө буурчактын көчөтү менен аныкталган (таблица 2). Алар тɵмɵнкү 

таблицада кɵрсɵтүлгɵн : 
Таблица 2 

Fusarium козукарындын түрлɵрүнүн патогендүүлүк касиеттерин төө буурчактын көчөтүнɵн аныктоо 

№ Штаммдын номери Козукарындын түрү Жабыркоо, % 

1. Тал-19.1 Fusarium chlamydosporum 78 

2. Тал-45.1 Fusarium oxysporum 46 

3. Тал-85.1 Fusarium redolens 100 

4. Тал-89.1 Fusarium equiseti 92 

Биринчи козукарындардын таза культураларын картошка-декстроза агарына 5-сутка бою өстүрүлдү (1-2-

сүрөттөр). 

     

2-сүрөт. Патогендик козукарындардын таза культуралары. 

Сүрɵттɵ кɵрсɵтүлүп тургандай, антифунгалдык активдүүлүгүн изилдегенде бир бирине каршы кош ыкмасы 

менен текшергенбиз. Ал үчүн таза культуралардан, 5-суткалык колониялардан диск сымал 3-4 мм чөйрө менен бир-

ге кесилип, жаңы азыктандыруучу чөйрөгө отургузулунган (3-сүрөт).  
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3-сүрөт. Антифунгалдык активдүүлүгүн изилдөө. 

Ар бир патогенге бир бирине каршы ыкма менен, бир нече кайталоо менен текшердик. Аларды 3-,5-,10- күн 

катары менен күнүмдүк өлчөө менен алынган радиалдык өсүү темпинин көрсөткүчтөрү менен бааладык (4-сүрөт). 

             

4-сүрөт. Fusarium chlamydosporum патогенге каршы Trichoderma lignorumдун  

антифунгалдык активдүүлүгү (3-,5-,10-күн).

Сүрɵттɵ белгиленип тургандай эле, триходерма Trichoderma lignorum козукарыны биринчи эле суткадан баш-

тап радиалдуу ɵсүүсү активдүү болгон. Мисалы, 24-саатан кийин эле мицелийдин радиалдуу ɵсүүсү 11-14 мм 

жайылып баштаган, а патоген фузариум козукарыны Fusarium chlamydosporum 1-суткада болгону 3-5 мм ɵсүүсү 

байкалган. Trichoderma lignorum козукарыны 10-суткада толугу менен Fusarium chlamydosporum патогенин басып 

ала алды. 

         

5-сүрөт. Fusarium equiseti; Fusarium redolens; Fusarium oxysporum. 

Сүрɵттɵ кɵрүнүп тургандай эле, триходерма 

Trichoderma lignorum козукарыны F.oxysporum патоге-

нин тез эле 4-5-суткада толугу менен каптап алды. Ал 

эми F.equiseti биринчи 3-5-сутка ичи абдан активдүү 

радиалдуу ɵсүүгɵ ээ болду, ал 24-саат ичи 5-7 мм ми-

целийи ɵсүүсү байкалып турду. Бирок 12-14-суткада 

триходерма козукарыны аны толугу менен каптады. Эң 

патогендүү түрү F.redolens, ал патогендүүлүк тест 

жүргүзүлгɵндɵ тɵɵ буурчактын кɵчɵтүн 100% жабыр-

каткан, башында ал мицелийдин активдүү радиалдуу 

ɵсүүсү менен триходерма козукарынын курчап ала ал-

ган (5-сүрөт). Бирок, 15-17 суткада Trichoderma ligno-
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rum үстɵмдүк кɵрсɵтɵ алды, патогендик культураны 

толук басып алган, башкача айтканда толук гиперпа-

разитизм байланышын түзгɵн.  

Жыйынтыктар. Trichoderma lignorum козукары-

ны патогендик түрлөрү үчүн абдан күчтүү ингибитору 

болуп саналат, антифунгалдык активдүүлүгүн F.oxys-

porum патогендик козукарына 5-7-суткада толугу ме-

нен каптап гиперпаразитизмге ээ болду. Ал эми 

F.Chlamydosporum патогенине 10-күндөй убакытта ги-

перпаразиттик касиетин көрсөтө алды. F.redolens, 

F.equiseti патогендик касиети күчтүү болду, бирок 15-

17 суткада триходерма козукарыны аларга дагы анто-

гонистик касиетин көрсөттү. Trichoderma lignorum не-

гизиндеги биологиялык препаратты, лабораториялык 

шартта жогорку антагонистик касиеттерге ээ экенин 

аныкталды.  
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