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БіОБеЗПеКА вИРОщУвАННЯ СОРТів 
СільСьКОГОСПОДАРСьКИХ КУльТУР

Мета. Дослідити чинники, що визначають 
особливості формування популяцій фітопатогенних 
мікроміцетів під впливом сортових відмінностей 
культурних рослин. Методи. Мікробіологічні, 
фітопатологічні, візуальні та статистичні. 
Результати. За розробленою методикою 
проведено екологічне оцінювання 44-х сортів 
культурних рослин різного селекційного 
походження за впливом на спороутворення 
фітопатогенних мікроміцетів. За встановленим 
показником тестовані сорти рослин розділено 
на групи: екологічного ризику та екологічної 
безпеки. Такий розподіл зумовлено впливом 
рослин різного селекційного походження 
протягом вегетації на репродуктивну здатність 
фітопатогенних мікроміцетів. виявлено, що такий 
вплив можуть зумовлювати фізіолого-біохімічні 
речовини, біогенні елементи, ендофітна мікробіота. 
Висновки. Результати досліджень підтверджують 
доцільність оцінювання сортів і гібридів культурних 
рослин як екологічного чинника формування 
фітопатогенного фону, що дасть змогу розв’язати 
проблему контролю чисельності популяцій 
фітопатогенних мікроміцетів в агроценозах.

Застосування інтенсивних агротехнологій 
призвело до погіршення екологічних умов ви-
рощування сільськогосподарських культур та 
істотно змінило фітосанітарну ситуацію в аг-
рофітоценозах [2]. Антропогенні порушення 
природних екосистем (знищення природного 
рослинного покриву, обробіток ґрунтів, засто-
сування пестицидів і мінеральних добрив) при-
зводять до зниження ролі грибів у кругообігу 
основних біофільних елементів у глобальному 
масштабі [20]. Мікроскопічні гриби, що входять 
до ґрунтового біоценозу, постійно розносяться 
повітряними і водними потоками в екосистемах. 
Тому ґрунт містить велику кількість патогенної 
мікробіоти, яка є результатом насичення сіво-
змін ураженими культурами, а також впливу 
природно-кліматичних чинників, що сприяють 
формуванню та збереженню «запасів» ґрун-
тової інфекції [22]. Велике практичне значення 
має вивчення механізмів і чинників, що зумов-
люють швидкість формування природних еко-
типів грибів-паразитів. Спрощення багатьох 
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екосистем перешкоджає їх оптимальному 
функціонуванню та стабільності, що призво-
дить до погіршення екології агроценозів. Слід 
також враховувати і можливість стимулювання 
фенотипічної мінливості патогенів унаслідок 
контакту зі стійкими сортами [29]. 

Отже, потрібно вивчати механізм взаємо-
дії «рослина — мікроміцет» з метою ство-
рення бази знань з динаміки накопичення 
інфекційного матеріалу. 

Особливу увагу слід звернути на токсичні 
властивості збудників хвороб та їх здатність 
накопичуватись у ґрунті, на насінні та рослин-
них рештках. це може стати причиною отруєнь 
людини та тварин, а також становить небезпе-
ку виникнення епіфітотій. Найбільшу небезпеку 
для здоров’я людини і тварини становлять їхні 
токсичні метаболіти, що надходять з продукта-
ми харчування в організм людини.

Мета досліджень — науково-методичне 
обґрунтування сорту рослин як біотичного еко-
логічного чинника, що впливає на формування 
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фітопатогенного фону, та вивчення показників 
зниження якості рослинної сировини за взаємо-
дії сортів культурних рослин і фітопатогенних 
мікроміцетів. 

Методика досліджень. Дослідження ви-
конано в лабораторії біоконтролю агроекосис-
тем інституту агроекології і природокористу-
вання НААН (іАП) та на дослідних ділянках 
Сквирської дослідної станції іАП, Миронівського 
інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН 
і Носівської НДС.

інфікування рослин фітопатогенними мікро-
міцетами виявляли згідно з ДСТУ № 4138:2003 
[11]. Вплив сортів на зміну агресивності мі-
кроміцетів вивчали з використанням мето-
дів, наведених у методичних рекомендаціях 
М.О. Ле мези [9]. Для ідентифікації фітопато-
генних грибів використовували вітчизняні та 
іноземні визначники. Латинські назви грибів 
узгоджували з Fungal Databases Nomenclature 
and Species Banks. Вплив екзометаболітів рос-
лин на формування популяцій фітопатогенних 
грибів вивчали за методикою оцінки стиму-
ляції росту культури діазотрофних бактерій 
ексудатами проростків ячменю в умовах in 
vitro [13]. Вплив соку рослин перцю солодкого 
на розвиток та інтенсивність спороутворення 
фітопатогенних грибів аналізували за мето-
дикою В.О. Шкалікова [7]. Уміст аскорбінової 
кислоти та глутатіону в рослинах визначали за 
загальновідомою методикою В.і. Сороки [10]. 
Взаємодію ендофітних бактерій і рослин огірка 
вивчали за допомогою визнаних методів [27]. 
Статистичну обробку результатів досліджень 
проводили за допомогою комп’ютерних про-
грам Microsoft Office Excel 2003–2008.

Результати досліджень. Розроблено ме-
тодику екологічного оцінювання сортів пшениці 
озимої, перцю солодкого, огірка, моркви, час-
нику й цибулі ріпчастої за впливом на чисель-
ність популяцій фітопатогенних грибів [6, 12]. 
Використання цих методів дає змогу виявляти 
сорти культурних рослин, які завдяки своїм 
фізіолого-біохімічним властивостям здатні 
пригнічувати інтенсивність спороутворення 
фітопатогенних грибів, знижувати інфекційний 
потенціал, який залишається в посівах після 
вирощування певного сорту в агрофітоценозах.

За розробленою методикою проведено еко-
логічне оцінювання 44-х сортів і гібридів пше-
ниці озимої, перцю солодкого, огірка, моркви, 
цибулі ріпчастої, часнику різного селекційного 
походження за впливом на спороутворення 
фітопатогенних грибів: Alternaria solani (Ellis &  
G. Martin) L. R. Jones, Al. cucumerina (Ellis & 

Everh.) J.A. Elliott, Al. radicina Meier, Orechsher & 
E.D. Eddy, Al. tenuissima (Nees) Wiltshire., Fusa-
rium oxysporum Schltdl, Penicillium verrucosum 
Samcon., P. canescens Sopp. Відомо, що ура-
ження 100% рослин фітопатогенними грибами 
некротрофного типу живлення відбувається 
за концентрації інокулюму 1 млн шт./мл [3]. 
Саме така концентрація є межею екологічного 
ризику. За результатами досліджень установ-
лено, що тестовані сорти і гібриди цих культур 
розділяються на дві екологічні групи. Сорти, 
здатні стримувати спороутворення нижче 
встановленої межі, зараховано до екологічно 
безпечної групи. Сорти, здатні стимулювати 
спороутворення порівняно із установленою ме-
жею і призводити до біологічного забруднення 
біоценозів, — до групи екологічного ризику. 
Такі сорти можуть значною мірою посилювати 
формування грибного фітопатогенного фону не 
лише в період паразитизму, а й у період сапро-
трофної фази розвитку мікроміцетів.

Отримані дані дали змогу вивчити фітоток-
сичну активність і агресивність мікроміцетів 
та екологічні показники культурних рослин: 
аскорбінову кислоту, глутатіон, екзометабо-
літи, сік рослин та ендофітні бактерії, асоці-
йовані з рослинами.

Вчені зазначають, що мікотоксини харак-
теризуються високою токсичністю [1]. Вони 
здатні порушувати білковий, ліпідний та міне-
ральний обміни речовин, руйнують вітаміни, 
зменшують поживність рослинної продукції 
[4]. Найнебезпечніші токсини факультативних 
паразитів [19]. Тому визначали інтенсивність 
впливу різних сортів моркви, перцю солодкого, 
огірка та цибулі ріпчастої на рівень фітоток-
сичності метаболітів фітопатогенних мікро-
міцетів Al. radicina та F. oxysporum. 

Установлено, що метаболіти досліджуваних 
грибів істотно пригнічують схожість насіння, 
ріст паростків і коренів. Гриби F. oxysporum та 
Al. radicina мають високу фітотоксичну актив-
ність щодо сортів моркви, які належать до групи 
екологічного ризику. Під час їх вирощування 
може істотно погіршуватись якість продукції. 
Водночас фітотоксична активність грибів на рос-
линах сортів моркви, які належать до екологічно 
безпечної групи, була істотно нижчою, що свід-
чить про безпечність їх вирощування. 

Подібну фітотоксичну активність спосте-
рігали в патосистемах: рослини перцю со-
лодкого, огірка та цибулі ріпчастої із фіто-
патогенними мікроміцетами F. oxysporum,  
Al. solani, P. verrucosum.

В Україні досить широко вивчають проблему 
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виникнення нових агресивних рас патоге-
нів, що швидко долають гени стійкості но-
вих перспективних сортів [17]. Відомо, що 
на сприйнятливих сортах усередині штаму 
відбувається добір на підвищену агресив-
ність [15]. Тому вивчали зміну агресивності 
ізолятів гриба F. oxysporum за впливу різних 
сортів пшениці озимої. 

ізоляти, отримані з різних сортів пшениці 
озимої, розділено на 3 групи: слабо-, серед-
ньо- та сильноагресивні щодо сорту Кри-
жинка. Порівняно із вихідною культурою гриба 
F. oxysporum (під впливом різних сортів пшени-
ці озимої) агресивність гриба зростала, збіль-
шувалась кількість інтенсивно уражених про-
ростків з 10 до 40%, зростала життєздатність 
спор гриба залежно від сорту (табл. 1). 

Результати досліджень свідчать про високу 
залежність агресивності фітопатогенних мікро-
міцетів некротрофного типу живлення від влас-
тивостей рослин пшениці різного селекційного 
походження. За цим показником рослини сор-
тів пшениці, які належать до групи екологічного 
ризику, можуть посилювати рівень біологічного 
забруднення агрофітоценозів. 

Відомо, що аскорбінова кислота сприяє адап-
тації рослин до стресів і негативних чинників 

природного середовища та тісно пов’язана із 
ферментативним перетворенням глутатіону, що 
спроможний нейтралізувати вплив токсинів різ-
них патогенів [18]. Тому впродовж останніх років 
велику увагу приділяють визначенню функції ас-
корбінової кислоти та глутатіону в захисті рослин 
від різних видів стресу, зокрема фітопатогенів. 

Як свідчать результати досліджень, в ура-
жених грибом F. oxysporum паростках сортів 
огірка, що належать до екологічно безпечної 
групи, вміст аскорбінової кислоти та глутатіо-
ну зростає значно інтенсивніше, ніж в ураже-
них паростках гібридів, які належать до групи 
екологічного ризику (табл. 2). 

Подібну залежність виявлено під час дослі-
дження кількісних показників аскорбінової кис-
лоти і глутатіону рослин різних сортів перцю 
солодкого, пшениці озимої, цибулі ріпчастої за 
взаємодії з фітопатогенними мікроміцетами.

Вченими встановлено різницю у хімічному 
складі кореневих виділень різних сортів одно-
го і того самого виду [14]. Завдяки наявності 
в їх складі фізіологічно активних речовин як 
стимуляторів [8, 16, 21] або інгібіторів дії [24, 
28] рослини порізному впливають на інтен-
сивність спороутворення фітопатогенних гри-
бів [5]. Тому вивчали вплив екзометаболітів 

2. вміст аскорбінової кислоти та глутатіону у паростках огірка за взаємодії із F. оxysporum, мг%

Сорт/гібрид Екологічна група

Кількість у паростках

аскорбінової кислоти глутатіону

неуражені уражені неуражені уражені

Далекосхідний 27/17 Екологічно безпечна 0,5±0,02 1,1±0,02 0,4±0,02 3,3±0,07
Лінія П-1 Те саме 0,7±0,02 1,3±0,03 0,5±0,01 4,5±0,1
Сквирський 1/27П F1 Екологічного ризику 0,5±0,02 0,7±0,01 0,3±0,01 1,0±0,02
Левадний F1 Те саме 0,3±0,01 0,4±0,01 0,3±0,01 0,8±0,02

1. вплив сортів пшениці озимої на агресивність штамів гриба F. oxysporum

Штам

Показники агресивності

Ступінь збільшення 
агресивностісприйнятливих 

рослин, %
інтенсивність 

спороутворення
млн шт./мкл

життєздатних 
спор, %

Слабоагресивний 10 0,48±0,02 17 1
» 20 1,05±0,05 30 8
» 40 0,21±0,01 36 4

Середньоагресивний 30 0,56±0,02 80 17
» 20 1,04±0,04 53 14

Сильноагресивний 40 0,69±0,02 86 29

* Сорти, з яких отримано штами: № 1 — вихідна культура (контроль); № 2 — Миронівська 61; 
№ 3 — Ремеслівна; № 4 — Миронівська 808; № 5 — Крижинка; № 6 — Ювіляр миронівський.
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сортів культурних рослин різного селекцій-
ного походження на інтенсивність спороут-
ворення фітопатогенних грибів. 

Установлено, що екзометаболіти рослин 
перцю солодкого, які належать до екологічно 
безпечної групи, істотно пригнічують спороут-
ворення фітопатогенних грибів. Екзометаболіти 
рослин перцю солодкого, що належать до гру-
пи екологічного ризику, стимулюють ріст і роз-
виток міцелію та інтенсивність спороутворення. 
Подібну залежність спостерігали за впливу ек-
зометаболітів рослин огірка, пшениці озимої, 
моркви, цибулі ріпчастої, часнику та фітопа-
тогенних мікроміцетів F. oxysporum, A. solani, 
C. cucumerinum, P. canescens. 

Доведено, що сік рослин сортів перцю со-
лодкого, які належать до групи екологічного 
ризику, стимулюють ріст і розвиток міцелію 
фітопатогенних мікроміцетів та інтенсив-
ність спороутворення порівняно із сортами, 
які належать до групи екологічної безпеки. 
Аналогічну закономірність спостерігали за 
взаємодії фітонцидів соку рослин цибулі ріп-
частої та мікроміцету P. canescens.

Різні види ендофітних бактерій контамінують 
рослинні тканини і можуть брати участь у за-
хисті рослин від захворювань, спричинених 
патогенними грибами та бактеріями, а також 
комахами та нематодами [23, 25, 26]. Тому  
сорти культурних рослин, сприйнятливі до ко-
лонізації асоціативними ендофітними бакте-
ріями, можуть виявляти підвищену стійкість 
до фітопатогенів і пригнічувати або стимулюва-
ти інтенсивність спороутворення грибів. З огля-
ду на це, наші дослідження були спрямовані 

на визначення впливу ендофітних асоціативних 
бактерій на інтенсивність спороутворення мі-
кроміцета F. oxysporum.

Під час визначення ендофітної мікробіоти 
насіння перцю солодкого та огірка поряд із фі-
топатогенними грибами виділили бактерію, яку 
за базою даних біохімічного аналізатора Vitek 2 
ідентифіковано як вид Micrococcus luteus і при-
своєно колекційну назву Micrococcus luteus 
ЛБК1. За результатами досліджень установле-
но, що на контамінованих рослинах тестованих 
сортів перцю солодкого інтенсивність споро-
утворення F. oxysporum істотно знижувалася 
порівняно із контролем (табл. 3). 

Подібні результати отримано за уражен-
ня рослин різних сортів і гібридів огірка мі-
кроміцетом F. oxysporum. це дає підстави 
вважати, що бактеріальний штам M. luteus 
ЛБК1 може бути одним із чинників впливу 
на формування чисельності популяцій фіто-
патогенних мікроміцетів у агроценозах. 

Отже, вважаємо, що інтенсивність стимулю-
вання або пригнічення агресивності фітопато-
генних мікроміцетів, репродуктивність мікромі-
цетів за впливу екзометаболітів рослин різного 
селективного походження, інтенсивність спо-
роутворення фітопатогенних мікроміцетів за 
впливу соку культурних рослин, ступінь кон-
тамінованості рослин різного селекційного по-
ходження бактерією M. luteus ЛБК1, зростання 
вмісту аскорбінової кислоти та глутатіону у від-
повідь на ураження фітопатогенними грибами 
можуть бути показниками екологічного оціню-
вання сорту рослин як чинника впливу на фор-
мування фітопатогенного фону в агроценозах.

Науково-методичне обґрунтування сор-
ту рослин як біотичного екологічного чин-
ника, що впливає на формування фітопа-
тогенного фону, дає змогу оцінити рівень 
та підвищити безпеку вирощування рослин-
ної продукції в агрофітоценозах. Отримані 

екологічні показники є основою для підви-
щення ефективності екологічної експер-
тизи сортів культурних рослин і створення 
банку сортів сільськогосподарських куль-
тур, придатних для вирощування в умовах 
органічного виробництва.

Висновки

3. вплив ендофітної бактерії micrococcus luteus лбк1 на інтенсивність спороутворення F. oxysporum

Сорт перцю солодкого Екологічна група
На рослинах, інокульованих  

M. luteus ЛБК1
Контроль (рослини без  

M. luteus ЛБК1)

Валюша Екологічного ризику 1,8±0,36 2,8±0,56
Обрій » 0,8±0,16 2,1±0,42
Надія Екологічно безпечна 2,2±0,44 2,4±0,48
Данко » 1,4±0,28 2,0±0,40
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