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Проведено фітоекспертизу насіння пшениці озимої у Лісостепу України. Біологічним мето-

дом визначено патогенний комплекс насіння. Встановлено домінування дрібноспорових видів роду 
Alternaria spp. у мікофлорі насіння пшениці: A. tenuissima та A. alternata. Відсоток ураження видами 
A. tenuissima та A. alternata відрізнявся за роками, але спостерігалась загальна тенденція ура-
ження насіння: більша репрезентативність виду A. tenuissima. У середньому за два роки частка 
ураження насіння A. tenuissima склала 54, 1 %, A. alternata - 7,7 %. 

Ключові слова: пшениця озима, насіннєва інфекція, Аlternaria spp. 
Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. На сьогодні є проблемою висока якість 
насіння та зерна, яке використовується на різні 
цілі. На жаль, в Україні цьому достатньої уваги не 
приділяють. Хоча інфікування насіння зернових 
культур грибами з роду Alternaria spр. не призво-
дить до втрат врожаю та зниження посівних якос-
тей насіння, багато видів здатні до забруднення 
сільськогосподарської продукції своїми метаболі-
тами, токсичними для рослин, тварин та людини. 

У різних країнах світу давно стало актуаль-
ним питання про необхідність визначення влас-
тивостей грибів роду Alternaria sр., особливо зда-
тності їх продукувати мікотоксини, які є шкідли-
вими і можуть викликати хвороби. 

Висівання зараженим насінням призводить 
до зниження його схожості,  розповсюдження  
хвороб на вегетуючі рослини і тим самим - ство-
рення та підтримання осередків інфекції. У цьому 
сенсі важливим є знання діагностичних ознак 
патології насіння, біоекології їх збудників, що 
дасть змогу раціональніше планувати заходи 
захисту від насіннєвої інфекції.  

Враховуючи важливість та необхідність ви-
рішення цього питання, нами були проведені 
дослідження направлені на визначення рівня 
ураженості зерна збудниками хвороб таких сортів 
озимої пшениці, як Волошкова, Золотоколоса, 
Розкішна, Фаворитка.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результатом проведеної нами фітоекспертизи 
зерна озимої пшениці було виявлено наявність 
інфекційних структур незавершених грибів роду 
Alternaria Nees у всіх досліджуваних зразках. 

Серед хвороб зернових культур значне місце 
займають альтернаріози – захворювання, які 
викликані незавершеними грибами роду Alternaria 
Nees. Ці гриби здатні уражувати всі органи рос-
лини, але частіше за все піддаються атаці насін-
ня та листя. Вони спричиняють плямистість лист-
ків, загнивання сходів, пригнічують проростання 
насіння [2, 3]. 

В Україні альтернаріоз виявлено повсюдно в 
посівах озимої пшениці. Найбільше ураження 
спостерігається в Тернопільській, Львівській, За-
карпатській областях – на 58 % площ за 0,8-4,2 % 
уражених рослин; на ярому ячмені в Тернопіль-
ській області – 34,6 і 22,4 % відповідно. Рід 
Alternaria знайдений в досліджуваних зразках в 
таких країнах як Росія, Китай, Норвегія, Данія, 
Австралії, країнах Америки та в багатьох інших. 

Головна небезпека, яку приховує в собі при-
сутність видів Alternaria в зерні, - “забруднення” 
сільськогосподарської продукції вторинними ме-
таболітами гриба, токсичними для рослин, тварин 
і людини. Токсини Alternaria sp. можуть бути те-
ратогенними, токсичними для ембріонів або ви-
кликати гематологічні захворювання, а їх концен-
трація в продукції рослинництва інколи досягає 
значних величин [5]. 

Дослідження вмісту в зерні пшениці метабо-
літів, небезпечних для теплокровних, показали, 
що концентрація токсинів залежить від перева-
жання того чи іншого виду Alternaria [2]. Тому, 
дуже актуальними в наш час є встановлення ви-
дового складу грибів цього роду. 

Здатність грибів роду Alternaria активно бра-
ти участь у патогенезі і розвиватися у широкому 
діапазоні умов забезпечується насамперед наяв-
ністю альтернарієвої кислоти. Цей токсин збері-
гається протягом всієї вегетації пшениці і прояв-
ляє антибіотичну активність до інших патогенів. 

Існує близько 50 видових епітетів роду 
Alternaria, які мають відношення до злаків. Серед 
видів, що мають легітимний таксономічний ста-
тус, достовірно відомо, що дев’ять здатні уражу-
вати насіння злакових культур. До них можна 
віднести A. alternata (Fr.) Keissl., A. arborescens 
E.G. Simmons, A. infectoria E.G. Simmons, A. 
tenuissima Wiltshire, A. metachromatica E.G. 
Simmons, A. oregonensis E.G. Simmons, A. 
triticimaculans E.G. Simmons et Perello, A. trichina 
Prasada et Prabhu і A. avenicola E.G. Simmons [1]. 

Як правило, види роду Alternaria згадуються 
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в зв’язку з чорним зародком, одним із найбільш 
розповсюдженим захворюванням більшості зер-
нових культур в багатьох країнах. Крім інших гри-
бів серед збудників часто відмічають A. alternata, 
рідше A. trichina [4]. М. В. Жукова зазначає 4 вида 
роду Alternaria в зерні пшениці: A. alternata (час-
тіше всього), A. tenuissima та два не ідентифіко-
ваних. 

Формулювання цілей статті. Метою наших 
досліджень було встановлення патогенного ком-
плексу насіння пшениці озимої у Лісостепу Украї-
ни. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
проведення  дослідження. Проаналізували 
ураженість хворобами насіння пшениці озимої 
чотирьох сортів Волошкова, Золотоколоса, Роз-
кішна, Фаворитка. Дослідження проводилось про-
тягом двох років: аналізували насіння врожаю 
2012 року та 2013 року.  

Аналіз мікробіоти був проведений через 3-4 
місяці після збору врожаю пшениці озимої. Спо-
чатку провели макроскопічний аналіз зерна, який 
включає зовнішній огляд насіння. Другим етапом 
наших досліджень став біологічний метод із за-
стосуванням поживного середовища для визна-
чення прихованої інфекції. Висів насіння прово-
дили на картопляно-глюкозний агар. Перед висі-
вом на поживне середовище насіння дезінфіку-
вали 0,5 %  КМnO4

 протягом п’яти хвилин, після 
чого промивали холодною дистильованою во-

дою. Пророщували насіння в чашках Петрі при 
температурі 20о С протягом 7 діб. 

Ідентифікацію збудників проводили за мор-
фологічними особливостями патогенів. 

Виклад основного матеріалу. Виділивши 
збудників зерна на середовище, вдалось встано-
вити, що патогенний комплекс зерна пшениці 
озимої врожаю 2012 та 2013 років складається із 
анаморфних грибів роду Alternaria. 

Встановили, що із грибів роду Alternaria до-
мінуючим видом став A. tenuissima, який був при-
сутній в усіх зразках досліджуваного насіння. 
Ураження зерна видом A. alternata спостерігало-
ся також в усіх партіях зерна від 2,6 до 46,7 %, 
крім сорту Золотоколоса, де не було виявлено 
патогена. 

Ідентифікацію збудників проводили за мор-
фологічними особливостями патогенів. Отримали 
колонії грибів на поживному середовищі. Спо-
стерігали колонії різних типів: сірі, темно- чи світ-
ло-сірі, з оливковим відтінком чи без нього, з 
добре розвиненим чи слабким повітряним 
міцелієм.  

Визначення видового складу проводили, 
порівнюючи отримані результати з відомостями у 
відповідній довідковій літературі. Під час визна-
чення видового складу збудників особливо чітко 
було видно колонії Alterneria alternatа та Alternaria 
tenuissima, що утворюють колонії сірого кольору 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Колонії грибів роду Alternaria 

 

В задачу наших досліджень входило вивчен-
ня видового складу грибів роду Alternaria spp. на 
зерні озимої пшениці.  

Для розмежовування дрібноспорових видів в 
наш час основне значення пропонується приділя-
ти габітусу споруляції, тобто просторовому роз-
міщенню і особливостям гілкування конідієносців 
і ланцюжків спор [6]. 

Нами були зроблені фотознімки будови коні-
дій і конідієносців грибів за допомогою мікроско-
пу. Користуючись науковою літературою і визна-
чником нам вдалося ідентифікувати такі види 
грибів роду Alternaria spp.: A. tenuissima, A. 
alternata (рис. 2). 

Для встановлення відсоткових значень по 
зараженості, перш за все, ми провели зовнішній 
аналіз насіння озимої пшениці, тобто макроскопі-
чний аналіз. Патологію зерна виявляли на сортах 
Волошкова, Фаворитка, Розкішна, Золотоколоса. 
При зовнішньому огляді зустрічалось зерно із 
чорним зародком альтернаріозного типу, тобто 
виповнене насіння із потемнінням зародку; змо-
рщене, невиповнене, з вираженою боріздкою – 
симптомами фузаріозу. Але, в цілому, можна 
було стверджувати про здоровий вигляд насіння. 
Результати макроскопічного аналізу надано на 
рис. 3. 

Різниця в ураженні зерна за роками вияви-
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лася не значною. Відсоток ураження насіння 2012 
року становив 27,7 %, а 2013 року – 18,7 %. З 
насіння врожаю 2012 року 5,5 % мало симптоми 
чорного зародку, 7 % було щуплим і 25,2 % ви-

явилося зморщеним, без блиску. При обстеженні 
насіння врожаю 2013 року частка зморщеного 
становила 12,2 %, щуплого – 2,5 % і з симптома-
ми чорного зародку – 4 %. 

 

 
                                  а                                                                           б 
Рис. 2. Конідії грибів A. tenussima (а) та A. alternata (б) виявлені методом “роздавленої краплі” 

 
                                 а                                                                               б 

Рис. 3. Результати зовнішнього огляду насіння озимої пшениці 
(Краснопільський район, урожай 2012 (а) та 2013 (б) років) 

 

Зрозуміло, що макроскопічний аналіз зерна 
не може дати повної інформації про ураженість 
зерна хворобами. Тому було проведено фітопа-
тологічну експертизу біологічним методом із за-
стосуванням поживного середовища для вияв-
лення прихованої інфекції. 

Дані фітоекспертизи, яка була проведена бі-
ологічним методом, зовсім не співпадали із зов-
нішнім виглядом зерна. Найбільш ураженим ви-
явилось насіння пшениці у 2012 році (64,8 %), ніж 
у 2013 році (58,9 %). 

Ураженість пшениці озимої  грибною інфек-
цією надано в табл. 1. 

За результатами фітопатологічної експерти-

зи, проведеної біологічним методом, з’ясували, 
що найбільш ураженим було насіння пшениці 
озимої сорту Волошкова, відсоток ураження ста-
новив 76,4 %, найбільш стійким до ураження став 
сорт інтенсивного типу Фаворитка – показник 
ураженості грибами-збудниками чорного зародку 
пшениці альтернаріозного типу знаходився на 
межі 57,8 %, що майже на 20 % нижче, ніж у сор-
ту Волошкова. Що стосується ураженості альтер-
наріозом насіння пшениці озимої сортів Розкішна 
та Золотоколоса, то можна говорити про прибли-
зно однакову стійкість, відсоток ураження - 61,2 і 
63,6 %, відповідно. 
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Таблиця 1 
Середня зараженість зерна озимої пшениці різних сортів видами роду Alternaria (2012 рік) 

Сорт Зараженість зерна, % Всього ураженого насіння, % Всього здорового насіння, 
% A. tenuissima A. alternata 

Волошкова 29,7 46,7 76,4 23,6 
Фаворитка 55,2 2,6 57,8 42,2 
Розкішна 56,5 4,7 61,2 38,8 
Золотоколоса 63,6 0 63,6 36,4 
НІР05 2,7 1,7 3,4  

 

Встановили, що із грибів роду Alternaria до-
мінуючим видом став A. tenuissima, який був при-
сутній в усіх зразках досліджуваного насіння. 
Ураження зерна видом A. alternata спостерігало-
ся також в усіх партіях зерна від 2,6 до 46,7 %, 
крім сорту Золотоколоса, де не було виявлено 

патогена. 
У 2013 році було продовжено дослідження з 

виявлення  насіннєвої  інфекції  пшениці  озимої. 
Встановили, що в патогенному комплексі були 
присутні гриби роду Alternaria sp. Результати 
аналізу надано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Середня зараженість зерна озимої пшениці різних сортів видами роду Alternaria (2013 рік) 
Сорт Зараженість зерна, % Всього ураженого насіння, % Всього здорового насіння, % A. tenuissima A. alternata 

Волошкова 64,8 0 64,8 35,2 
Фаворитка 50,7 1,2 51,9 48,1 
Розкішна 62,3 0,9 63,2 36,8 
Золотоколоса 50,1 5,7 55,8 44,2 
НІР05 3,1 0,8 2,2  

 

Після проведення фітоекспертизи насіння бі-
ологічним методом в 2013 році ми отримали такі 
результати: сорти майже в однаковій мірі були 
уражені, найвищий відсоток ураження мав сорт 
Волошкова – 64,8 %, а найменш ураженим в порі-
внянні з іншими виявився сорт Фаворитка – 51,9 
%. Домінуючим видом збудників альтернаріозу 
насіння став гриб A. tenuissima, показники ураже-
ності насіння коливалися в межах 50,1 – 64,8 %. 
Гриб A. alternata найбільш присутнім став в насінні 
озимої пшениці сорту Золотоколоса – 5,7 %, на 
відміну від 2012 року, де він зовсім не зустрічався. 

Висновки. Виявлено в патогенному компле-

ксі насіння Лісостепу України наявність дрібнос-
порових видів грибів роду Alternaria sp. Відсоток 
ураження видами A. tenuissima та A. alternata 
відрізнявся за роками. Досліджувані сорти мали 
не однакову стійкість до ураження, що дає змогу 
планувати заходи для обмеження насіннєвої ін-
фекції. Існує значна необхідність проведення 
фітоекспертизи зерна озимої пшениці для вста-
новлення патогенного комплексу, так як присут-
ність грибів роду Alternaria sp. може означати і 
наявність мікотоксинів, шкідливих не тільки для 
сільськогосподарських тварин, а й для здоров’я 
людини. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАРИОЗА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ  

В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
Т.С. Бортник, Т.А. Рожкова, В.И. Татаринова, А.А. Бурдуланюк  
Проведена фитоекспериза семян пшеницы озимой в Лесостепи Украины. Биологическим ме-

тодом определен патологический комплекс семян. Выявлено доминирование мелкоспоровых ви-
дов рода Alternaria spp. в микофлоре семян пшеницы: A. tenuissima и A. alternata. Процент пораже-
ния видами A. tenuissima и  A. alternata отличался по годам, но сохранялась общая тенденция по-
ражения семян: большая репрезентативность вида A. tenuissima. В среднем за два года A. 

http://scien.net/leaf/effect-of-artificial-inoculation-of-alternaria-triticina-on-yield
http://www.amazon.com/The-Genus-Alternaria-Epidemiology-Pathogenicity/dp/0890541523
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tenuissima выделили с 54,1 % семян, A. alternata -  с 7,7 %. 
Ключевые слова: пшеница озимая, семенная инфекция, Аlternaria spp. 
 

THE SPECIES COMPOSITION PATHOGEN OF ALTERNARIOSE OF WINTER WHEAT SEEDS IN 
THE UKRAINIAN FOREST-STEPPE 

T. Bortnyk, T. Rozhkova, V.Tatarinova, A. Burdulanyuk  
Species of the genus Alternaria are widespread pathogens of wheat and other cereals. They are known 

to be a cause of wheat leaf blight, black point disease and as a source of food contamination by toxins. Pre-
viously A. alternata was frequently reported in papers dealing with cereal diseases. On the base of morphol-
ogy features of the colonies, their color, way of sporulation, morphology and size of conidia species of the 
genus were established : A. tenuissima and A. alternata. Most of seeds appeared to be affected by A. 
tenuissima (on average two years - 54, 1 %, A. alternata - 7,7 %). 

Key words: winter wheat, seed-born infection, Аlternaria spp. 
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ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 
 
В. В. Лихочвор, д.с-г.н., професор,  Львівський національний аграрний університет 
О. В. Ровна, аспірант, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, НААН 
 
У статті наведенні основні результати досліджень по вивченню впливу передпосівної обробки 

насіння протруйниками проти шкодочинних організмів на формування продуктивності льону олій-
ного. В ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного встановлено позитивний вплив засобів 
захисту на умови росту і розвитку рослин. Виживання рослин за вегетаційний період зросло на 0,8-
2,4%. Застосування протруйників сприяло підвищенню врожайності відповідно на 0,26- 0,70 т/га і 
0,18-0,44 т/га до варіанту без обробки (контроль) 2,07 і хімічного контролю (Вітавакс) – 2,33 т/га. 
Обробка насіння протруйниками Круїзер 35 % т.к.с – 0,5 л/т + Вінцит 0,50 СS – 2 л/т забезпечила 
найвищу врожайність насіння 2,77 т/га, збір олії 1,27 т/га  

Ключові слова: льон олійний, протруйники, врожайність, хвороби і шкідники. 
Постановка проблеми. Інтенсифікація тех-

нології вирощування льону олійного повинна 
базуватись на основі подальшого зростання рівня 
агротехніки. Розширення посівних площ і підви-
щення урожайності культури тісно пов’язане з 
покращенням системи захисту посівів від компле-
ксу шкідливих організмів. Вітчизняна практика 
засвідчує, що при значному розвитку хвороб 
втрати врожаю можуть коливатися від 15 до 50% 
і більше, від шкідників 30 – 35%. Вміст олії в ура-
женому насінні знижується в 1,3 – 3,4 рази [1]. 

У зоні Лісостепу Західного найбільш шкодо-
чиними хворобами льону є грибні (фузаріозне 
в’янення, антракноз, бактеріоз). Ураженість рос-
лин фузаріозом у цих умовах може сягати 30-
50%, що спричиняє погіршення якості волокна і 
насіння. Фузаріозне в’янення знижує врожай на-
сіння на 82,6%, соломи на 48,7%, вихід волокна 
на 77% [2].  

У перший період росту посівам льону значної 
шкоди завдає льонова блоха. За відсутності за-
ходів захисту не виключається повне знищення 
сходів [3]. 

В зв’язку з цим пошук методів покращення 
системи захисту льону олійного від хвороб і шкі-
дників залишаються досить актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що 
інтенсивність пошкодження хворобами льону 
залежить від вірулентності збудника, умов зовні-
шнього середовища (температури, вологості, 
опадів) і ступеня стійкості вирощуваних сортів. 
Фузаріозне в’янення є найбільше шкідливою хво-
робою, яка пошкоджує рослини від сходів до до-
зрівання. Антракноз найбільш шкідливий для 
рослин в період сходи-ялинка. Пошкодження 
посівів цими хворобами призводить до загибелі 
молодих рослин і зрідження стеблостоїв. В пері-
од дозрівання фузаріоз спричиняє побуріння ро-
слин, коробочок, в зав’язаних коробочках форму-
ється щупле насіння [3, 4] 

Збудником фузаріозного в’янення є ґрунто-
вий гриб Fusarium lini Boll. Цей спеціалізований 
паразит, що уражує льон  здатний сапрофітно 
розвиватися на відмерлих рештках цієї рослини і 
на інших органічних речовинах що містяться в 
ґрунті. Збудником антракнозу є гриб Colleto-
trichum lini B, який пошкоджує не лише надземні 
органи рослин а й коріння. На корінцях і корене-
вій шийці утворюються жовто-оранжеві тріщини і 
перетяжки які призводять до розривання тканин і 
загибелі рослин [5]. 

Серед шкідників найбільшої шкоди для льо-
ну (період сходи-ялинка) завдають льонові бліш-


