Дереворуйнівні гриби − як джерело важливих полісахаридів з еліситорними властивостями
1Богославець В.А., 1Нестерова Н.Г., 2Сичук А.М.
1Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
2Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна
e-mail: HYPERLINK "mailto:bogoslavetsvita@gmail.com" bogoslavetsvita@gmail.com 
Wood-destroying mushrooms − as a source of important polysaccharides with elicitor properties.
1Bogoslavets V.A., 1Nesterova N.G., 2Sychuk A.M.
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine2Institute of Plant Physiology and Genetics of NASU, Kyiv, Ukraine
e-mail: bogoslavetsvita@gmail.com" bogoslavetsvita@gmail.com 

One of the dominant trends in creating the inductors of increasing the resistance of cultivated plants to harmful organisms is using of polysaccharides with elisitor properties. The influence of elisitors of different nature on molecular biological, biochemical, morphological and physiological properties of plants is showed. 

Рослини володіють потужним арсеналом захисних механізмів від паразитних мікроорганізмів, переважна більшість яких в процесі окультурювання втратили здатність своєчасно їх активувати (Тютерев, 2002). Отже, метою роботи було вивчити еліситорні властивості полісахаридів, що виділені із дереворуйнівних грибів.
Визначено, що еліситори відзначаються здатністю індукувати захисні реакції рослин на дію фітопатогенів. Показано, що окрім захисних функцій, еліситори виявляють також рістрегулюючу активність і стимулюють розвиток та спричиняють підвищення продуктивності рослин (Теслюк, 2015).
Фітоалексини − не токсичні речовини, які беруть участь в захисті рослин від хвороб шляхом вмикання генів захисту та біосинтезу антипатогенних фітоантибіотиків, і в низьких концентраціях діють як сигнальні молекули. Найвищу активність серед них проявляють полісахариди, зокрема глюкани, хітин і хітозан, які входять до складу клітинної стінки дереворуйнівних грибів (Горовой, 2004). 
Нашими дослідженнями визначено, що альтернативними сировинними джерелами одержання полісахаридів хітину, хітозану і глюканів слугують вищі базидіальні гриби, які до теперішнього часу досліджені лише фрагментарно. З урахуванням наукових і техніко - економічних характеристик щодо вибору сировини, нами проведено скринінг найпоширенішого гриба трутовик справжній (Fomes fomenlarius (L. Fr.), Gill). 
Отже, показано, що створення ефективних препаратів-активаторів хворобостійкості актуально для їхнього використання в хімічному та біологічному методі захисту рослин. 


