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Were obtained positive results for varieties of A. caudatus: Kremovyi rannii, Helios, Rushnichok and variety Sterkh (A. caudatus x A. paniculatus L.). The obtainment of transgenic plants and functioning of gene construction pCBv19 of Agrobacterium tumefaciens GV 3101 in Amaranthus tissues of varieties and hybrid which were mentioned above was confirmed with herbicide selection (herbicide BASTA), activity of gus gene and PCR analysis of the genome’s DNA (presence of bar gene).
Амарант стає популярним завдяки своєму багатому біохімічному складу (Yaacob J.S. et al., 2012) та унікальним лікарським властивостям. У зв'язку з цим, стає актуальним поліпшення його властивостей за допомогою біотехнологічних методів.
Об'єктами дослідження були сорти видів Amaranthus caudatus L.: Кармін, Кремовий ранній, Геліос, Рушничок та гібриди A. caudatus L. x A. paniculatus L. – сорт Стерх, А. caudatus x сорт Стерх – сорт Жайвір. Вищезгадані сорти трансформували методом “floral-dip” (Martins et al., 2015, Umaiyal Munusamy et al, 2013, Zhang X. et al., 2016, Curtis I.S., 2004, Bent A., 2006).
Після трансформації рослин штамом Agrobacterium tumefaciens GV 3101 з генною структурою pCBv19, отримали трансгенне насіння. Генна конструкція pCBv19 містила гени gus та bar (Jefferson, 1987).
Були отриманні трангенні рослини для чотирьох сортів. Функціонування генної конструкції pCBv19 Agrobacterium tumefaciens GV 3101 в тканинах сортів та гібридів амарантів, згаданих вище, було підтверджено після селекції за допомогою гербіциду (гербіцид BASTA), активністю gus гена та аналізом ДНК (ПЛР аналіз на присутність bar гена (Bjourson A.J., Cooper J.E., 1992)). Були отримані позитивні результати для сортів A. caudatus: Кремовий ранній, Геліос, Рушничок та сорту Стерх (A. caudatus x               A. paniculatus L.).


