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Визначено чисельність фітопатогенних мікроміцетів у насінні сортів культурних рослин: сої, соняшнику, гірчиці жовтої, гречки та розторопші, які вирощені за органічною
технологією. Показано, що чисельність мікроміцетів у насінні різних культурних
рослин істотно різниmься і коливається в межах 0,2–1,3 тис. КУО/г насіння. Це
залежить від властивостей рослин сорту і гібриду, які характеризуються певним набором фізіолого-біохімічних ознак, що впливали на формування мікобіому насіння та
його кількісного складу. У насінні сортів перелічених культур ідентифіковано види фітопатогенних грибів: Alternaria alternate Fr., Fusarium oxysporum Schleht, Cladosporium
herbarum Lket Gray, Botrytiscinerea Pers. Ex Fr., Ascochyta fagopyri Bres., Alternaria
tenuissima (Kunze) Wiltshire, Aspergillus P. Micheliex Haller, Pénicillium Link. Встановлено, що видовий склад фітопатогенних мікроміцетів у насінні сої сорту Кент та сорту
розторопші Рішес значно різноманітніший порівняно із насінням інших культур, де
домінували гриби A. alternate і F. oxysporum, які характеризуються різною частотою
трапляння. Вказані фітопатогенні гриби можуть викликати захворювання рослин на
різних етапах онтогенезу, продукувати мікотоксини та спричиняти зниження якості
рослинної продукції. У мікобіомі насіння гречки сортів Софія, Син та гібридів соняшнику Оскар і Олівер домінували плісняві гриби роду Pénicillium та Aspergillus (60–90%).
Сапротрофні гриби, які домінують у насінні істотно погіршують його якість під час
зберігання і спричиняють небезпечні хвороби рослин в агрофітоценозах за вирощування
вказаного сорту/гібриду. Це потребує застосування додаткових профілактичних заходів захисту рослин. Мікобіом насіння гірчиці жовтої сорту Фордж представлений
незначною кількістю фітопатогенних мікроміцетів. Це може свідчити про його
екологічну безпечність в органічному виробництві. Таким чином, проаналізовані результати досліджень свідчать про значну диференціацію сортів за видовим складом
та чисельністю фітопатогенних видів мікроміцетів у мікобіомі насіння. Тому з метою
уникнення екологічних ризиків та біологічного забруднення агроценозів необхідно тестування насіння, як за щільністю мікобіому, так і за частотою потрапляння в ньому
фітопатогенних мікроміцетів.
Ключові слова: чисельність фітопатогенних мікроміцетів, агроценози, частота трапляння, біологічне забруднення.

ВСТУП
Однією з головних умов вирощування культурних рослин є отримання високоякісного насіння. Однак навіть добре
виповнене, ззовні здорове насіння не завжди якісне, тому що ендосперм є добрим
поживним субстратом для розвитку й
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збереження ендофітних фітопатогенних
мікроорганізмів [1]. Серед останніх найчастіше зустрічаються гриби родів: Fusarium,
Alternaria, Aspergillus, Pеnicilium. Зазначені
мікроміцети є продуцентами мікотоксинів
небезпечних для людини та тварин [2–6].
Відомо, що гречану крупу використовують
як продукт дієтичного харчування завдяки
значному вмісту білків, жирів, вуглеводів,
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мінеральних солей, органічних кислот, вітамінів [7]. Соя належить до найважливіших високобілкових і олійних культур.
В Україні площі вирощування нині зросли
(70%) [8; 9]. Гірчиця містить багато білків
і клітковини [10]. Соняшник займає понад 70% посівних площ олійних культур і
забезпечує 80% валового збору насіння, а
також близько 90% виробництва олії [11].
Розторопша плямиста характеризується
багатим флавоноїдним комплексом, у складі якого переважає силімарин, що є основою лікарських препаратів, який ефективно захищає клітини печінки та відновлює її
функції [12; 13]. Тому перелічені культури
ефективно вирощують за органічною технологією, що забезпечує отримання високих і стабільних урожаїв.
Результати багаторічних досліджень
засвідчують, що утворення патогенного
мікобіому культурних рослин обумовлено
взаємодією популяцій фітопатогенних мік
роміцетів із рослинами сорту як біотичного чинника формування фітопатогенного
фону в агрофітоценозах сортів культурних
рослин [14; 15]. Тому метою дослідження
було визначення заселення фітопатогенними мікроміцетами насіння сортів культурних рослин (соя, гречка, розторопша,
гірчиця жовта та соняшник), які вирощені
за органічної технології.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним із основних критеріїв отримання
стабільних урожаїв культури є високі посівні якості насіння. Лише сівба якісного
посівного матеріалу формує сильні сходи,
що є стійкими до стресових ситуацій: хвороб, шкідників, недостатнього зволоження
та бур’янів. Сортові і посівні якості насіння мають відповідати вимогам Державних
стандартів та інших нормативних документів у галузі насінництва [16–18].
Посівні і технологічні якості насіння
досліджуваних сортів культурних рослин
залежать від багатьох чинників. Найбільшої шкоди посівному матеріалу завдає
ураження рослин фітопатогенними грибами. На насінні сортів культурних рос-
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лин паразитує понад 40 видів збудників
грибних хвороб. Більшість із них можуть
проникати в ендосперм. Тому посівний матеріал є джерелом зберігання і поширення
збудників хвороб, таких як: пероноспороз,
біла, сіра і суха гнилі, фомопсис, фузаріоз,
альтернаріоз, вертицильоз [17; 18].
Інфіковане насіння сортів культурних
рослин втрачає здатність до проростання та зменшення густоти стояння рослин
у посівах [19; 20]. За даними досліджень
фітопатологічних лабораторій, останніми
роками інфікованість насіння сільськогосподарських культур патогенними мікро
міцетами може сягати 100%. Їх спектр постійно змінюється під тиском різних чинників: генетичної стійкості сорту до фітопатогенів, агрокліматичних умов вирощування культур, пошкодження шкідниками
та умов зберігання [21; 22].
Отже, насіння культурних рослин є
сприятливим субстратом для розвитку
значної кількості мікроорганізмів, які здатні погіршувати якість насіннєвого матеріа
лу, знижувати енергію проростання, польову схожість та життєздатність насіння.
Значний спектр досліджень зарубіжних
учених присвячено визначенню якості насіння культурних рослин та інфікованістю
насіння патогенною мікрофлорою, а також
характеристиці зв’язків між цими показниками. Велику увагу приділяють вивченню
генних мутацій, що відкриває можливість
створювати рослини з комплексною стійкістю до шкідливих організмів [20–22].
Тому постійно зберігає свою актуальність
дослідження сорту як чинника біологічного контролю чисельності інфекційного матеріалу збудників основних хвороб
культурних рослин.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження здійснювали в Інституті
агроекології і природокористування НААН
і на полях Сквирської дослідної станції
ІАП НААН із сортами сої (Кент і Сузір’я),
гречки (Син та Софія), розторопші (Рішес), гірчиці жовтої (Фордж) та гібридами
соняшнику (Олівер та Оскар). Для фітоagroecological journal • No. 1 • 2021
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патологічного аналізу посівного матеріалу
застосовували біологічний метод (ДСТУ
4138–2002) та методи експериментальної
мікології [16; 17; 21]. Для ідентифікації ектофітних та ендофітних структур фітопатогенних грибів використовували визначники [22–24]. Показник частоти трапляння
(ЧП) деяких видів грибів на насінні різних
культур розраховували за формулою, відповідною [25; 26]:
B ⋅100%
,
(1)
C
де А — частота трапляння видів; В — кількість зразків, у яких виявлено цей вид;
С — загальна кількість виділених видів.
A=

Заселення фітопатогенними мікроміцетами насіння сортів культурних рослин
визначали за показником КУО (кількість
життєздатних мікроорганізмів в одиниці
об’єму) [19] та розраховували за формулою:
K
A = б ⋅в⋅ ,
(2)
10
де А — кількість клітин в одному грамі
насіння; б — середня кількість колоній;
в — розведення, з якого зроблено посів;
K — поправка на вологість.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Згідно із результатами досліджень, що
представлені на рис. 1 встановлено, що чисельність мікроорганізмів у насінні сортів
досліджуваних культур істотно різнилась
залежно від сорту/гібриду і коливалась у
межах 0,2–1,3 тис. КУО/г насіння.
Найвищою чисельністю мікроорганізмів характеризувалося насіння гречки
сортів Син і Софія та соняшнику гібриду
Оскар, де їх кількість знаходилась у межах
1,2–1,3 тис. КУО/г насіння. У той самий
час, на насінні сої сортів Сузір’я, Кент і
соняшнику гібриду Олівер чисельність
мікроорганізмів була істотно нижчою і сягала в середньому 0,8 тис. КУО/г насіння.
Насіння розторопші сорту Рішес і гірчиці
сорту Фордж характеризувалося найменшою кількістю мікроміцетів, яка коливалась у межах 0,2–0,3 тис. КУО/г насіння.
Результати проведених досліджень показали, що в умовах органічних технологій вирощування культур, інтенсивність
заселення насіння мікроміцетами істотно
різниться, що залежить від властивостей
сорту і гібриду, які характеризуються певними фізіолого-біохімічними ознаками, що
впливають на формування мікобіому та
його кількісного складу.

Рис. 1. Чисельність фітопатогенних мікроміцетів на насінні сортів культурних рослин
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Рис. 2. Частота трапляння мікроміцетів на насінні сортів культурних рослин

Згідно із результатами дослідження, які
представлені на рис. 2, на насінні сої сортів
Кент і Сузір’я паразитувало 6 видів фітопатогенних грибів. До них належать: Alternaria аlternate, Fusarium oxysporum, Clado
sporium herbarum, Botrytis cinerea, Aspergillus
flavus, Pénicillium; на насінні гречки сортів Син та Софія — 3 види мікроміцетів:
Ascochyta, Penicillium, A. аlternata; на насінні розторопші сорту Рішес — 6 видів фітопатогенів: A. alternate, Alternaria tenuissima,
F. oxysporum, B. cinerea, Pénicillium, Asper
gillus flavus; на насінні соняшнику гібридів
Оскар, Олівер та насінні гірчиці жовтої
сорту Фордж — 4 види мікроміцетів, зок
рема A. аlternate, F. oxysporum, A. flavus,
Pénicillium.
Різноманітніший видовий склад фітопатогенних мікроміцетів (6–7 видів) на
насінні сої сортів Кент і Сузір’я та сорту
розторопші Рішес. Водночас, на насінні
гречки сортів Син та Софія, гірчиці жовтої сорту Фордж та соняшнику гібридів
Оскар, Олівер кількість видів була у 1,5
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раза меншою порівняно із попередніми результатами.
Серед ідентифікованих мікроміцетів
траплялись як облігатні та факультативні
сапротрофи, так і паразити. Для оцінювання типовості виду та визначення його
положення у структурі домінування в агро
ценозі культурних рослин застосовано критерій частоти трапляння виду.
Встановлено, що на насінні сортів: сої
(Кент), розторопші (Рішес), гірчиці жовтої
(Фордж) та гібриду соняшнику Олівер домінували гриби: A. alternate, F. oxysporum, яких
частота трапляння коливалася від 11 до 60%.
Слід зазначити, що перелічені фітопатогенні
гриби здатні викликати захворювання рослин на всіх етапах онтогенезу, продукувати
мікотоксини та спричиняти істотне зниження якості рослинної продукції.
У мікобіомі насіння сортів: сої (Сузір’я),
гречки (Син, Софія) та гібриду соняшнику Оскар домінували плісняві гриби родів
Pénicillium та Aspergillus (60–90%). Слід
зазначити, що уражене сапротрофними
agroecological journal • No. 1 • 2021
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грибами насіння під час зберігання може
реінфікуватись, що зумовлює до зниження
його польової і лабораторної схожості.
Також на насінні сортів культурних
рослин паразитували: A. tenuissima, C. her
barum, B. cinerea, A. Fagopyri. Залежно від
сорту культури їх частота трапляння була
у межах 4–12% (див. рис. 2).
Отримані результати дають підстави
вважати, що насіння сої сорту Кент, розторопші сорту Рішес характеризуються
найрізноманітнішим видовим складом мікроміцетів, серед яких домінують патогени
родів: A. alternate, F. оxysporum, що здатні
продукувати небезпечні для здоров’я людини й тварин мікотоксини. Це зумовлює
до зниження врожайності зерна, так і його
якості, а також до біологічного забруднення
агроценозів упродовж періоду вегетації.
Насіння сої сортів Сузір’я і Син, гречки
сорту Софія та соняшнику гібридів Оскар і
Олівер характеризується інтенсивним ураженням пліснявих грибів родів Pénicillium
та Aspergillus (60–90%). Це створює значну
проблему для зберігання насіння і ураження
рослин в агрофітоценозах за вирощування
вказаного сорту/гібриду та потребує застосування профілактичних заходів їх захисту.
Частота трапляння мікроміцетів у мікобіомі насіння гірчиці жовтої сорту Фордж
була незначною і коливалася в межах 4–18,
що може свідчити про його екологічну безпечність в органічному виробництві.
ВИСНОВКИ
Чисельність мікроміцетів у насінні рослин сортів, зокрема сої, соняшнику, гірчиці

жовтої, гречки та розторопші, вирощених
на полях Сквирської дослідної станції ІАП
НААН, коливається в межах 0,2–1,3 тис.
КУО/г насіння. Найвищою чисельністю
мікроорганізмів характеризується насіння
гречки сортів Син і Софія та соняшнику
гібриду Оскар, де їх кількість була в межах
1,2–1,3 тис. КУО/г насіння. У насінні сої
сортів Сузір’я, Кент і соняшнику гібриду Олівер чисельність мікроміцетів була
істотно нижчою і сягала в середньому
0,8 тис. КУО/г насіння. Кількість мікроміцетів у насінні розторопші сорту Рішес
і гірчиці сорту Фордж була найменшою
і коливалася в межах 0,2–0,3 тис. КУО/г
насіння, що свідчить про їх підвищену стійкість до грибних хвороб.
Мікобіом досліджуваного насіння сортів: сої, гречки, розторопші, гірчиці жовтої,
соняшнику представлено гриби: Alternaria
alternate, Fusarium oxysporum, Cladosporium
herbarum, Botrytis cinerea, Ascochyta fago
pyri, Alternaria tenuissima, Aspergillus, Pé
nicillium.
У насінні сортів сої і розторопші домінують види: A. alternate, F. oxysporum,
які характеризуються різною частотою
трапляння у межах (11–30%). У насінні
сортів: сої (Сузір’я), гречки (Син, Софія)
і соняшнику гібридів Олівер і Оскар домінують плісняві гриби родів Pénicillium і
Aspergillus (60–90%).
Проаналізовані результати досліджень
свідчать про значну диференціацію сортів
культурних рослин за видовим складом та
чисельністю фітопатогенних видів мікроміцетів у мікобіомі насіння.
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