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Домінуючі вірусні хвороби 
зернових колосових в умовах 
схіДного лісостепу

Мета. визначити домінуючі види вірусних 
захворювань зернових колосових культур 
у східному лісостепу україни та способи 
передачі вірусу. Методи. застосовували 
твердофазний імуноферментний аналіз 
(сендвіч-варіант), методи електронної 
мікроскопії, візуальної діагностики, 
загальноприйняті методики статистичного 
аналізу експериментальних даних: 
параметричні критерії нормального розподілу 
варіант, стандартне відхилення середніх 
значень. Результати. методом іФа встановлено 
ураження вірусом саме смугастої мозаїки 
пшениці (всмп) 7-ми зразків пшениці озимої 
та 1-го — пшениці ярої твердої. Доведено, 
що харківський всмп аналогічний описаному 
раніше полтавському. визначено, що 
контамінація всмп через насіннєвий матеріал 
є незначною і не відіграє важливої ролі 
в епідеміології цього вірусу пшениці в україні. 
Висновки. Доведено, що ураженість рослин 
спричинена всмп. ідентифікацію всмп 
встановлено за допомогою імуноферментного 
аналізу. установлено, що в умовах україни 
всмп передається векторами — кліщами 
та механічно, а насіннєвим матеріалом не 
розповсюджується. 

Для одержання стабільних валових зборів 
зерна в Україні велике значення має наяв-
ність сортів пшениці озимої з високим адап-
таційним потенціалом до несприятливих 
чинників довкілля. На врожайність культу-
ри негативно впливає разом із абіотичними 
факторами чимало біотичних чинників, та-
ких, як гриби, бактерії, віруси [1 – 3]. Навіть за 

Ключові слова: вірус смугастої мозаїки пшениці (ВСМП), комахи-переносники, 
імуноферментний аналіз, електронна мікроскопія, зернові колосові, пшениця озима.

сприятливих для рослинництва умов втрати 
врожаю пшениці від вірусних хвороб можуть 
сягати 60%, а в деяких випадках — 100% 
[4, 5]. Патогени вірусної етіології значно по-
гіршують якість зерна за рахунок зменшення 
вмісту білка і клейковини в ньому [3, 6].

Нині найрозповсюдженішими на посівах 
зернових культур, зокрема пшениці озимої, 
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на території України є вірус смугастої мо-
заїки пшениці (Wheat streak mosaic virus, 
WSMV) та вірус жовтої карликовості ячме-
ню (ВЖКЯ) (Barley yellow dwarf virus, BYDV) 
[1, 2, 3, 7, 8]. Значно рідше трапляються вірус 
мозаїки костра, стоколосу безостого (ВМКБ) 
та вірус мозаїки пшениці (ВМП), «російська 
мозаїка» [3].

На території Харківщини донедавна 
погодні умови вересня — жовтня обмеж-
ували масове поширення фітовірусів на-
віть у роки зростання чисельності пере-
носників (сисних шкідників: попелиць, 
цикадок, кліщів). Епіфітотійний розвиток 
ВЖКЯ у 2005 – 2006 рр. на пшениці озимій 
у північно-східному регіоні став можливим 
унаслідок потепління клімату: склалися над-
звичайно сприятливі погодні умови для три-
валого живлення переносників на сходах 
озимих і розповсюдження вірусної інфекції. 

Масові спалахи вірусних хвороб найімо-
вірніші в роки з підвищеною нормою опадів 
у травні — червні (сприяють накопиченню 
вірусів у густому травостої рослин і роз-
селенню комах-переносників), посухами 
в серпні — вересні, що зумовлює отриман-
ня нерівномірних сходів озимих різної гус-
тоти, а тепла сонячна погода у вересні — 
жовтні забезпечує тривале живлення комах 
на сходах і зараження великої кількості 
рослин [9]. Так, скажімо, поширення вірус-
них хвороб на пшениці озимій у Харківській 
області у 2006 р. було спричинене зосе-
редженням на її території великих площ 
зернових культур та аномально теплою 
погодою осіннього періоду, що збіглося 
у часі з черговим циклічним зростанням 
чисельності попелиць і цикадок — пере-
носників фітовірусів [1]. 

Смугаста мозаїка пшениці є типовим 
природно-осередковим захворюванням. 
Обов’язковою ланкою в циркуляції вірусу 
є наявність проміжних рослин-хазяїв серед 
дикорослої рослинності. Інтенсивне ура-
ження посівів смугастою мозаїкою збігаєть-
ся з масовим розмноженням кліщів (Aceria 
tritici Shevch.). На ураженість рослин пше-
ниці озимої значний вплив мають попере-
дники та строки сівби: кращими у фітоса-
нітарному плані попередниками є чорний 
пар, горох і багаторічні бобові трави по-
рівняно зі стерньовими чи кукурудзою. За 
ранніх і, особливо надранніх строків сівби, 
ураженість пшениці буває значно вищою, 
ніж за оптимальних чи пізніх. В окремі роки 

з тривалою теплою осінню, коли створю-
ються сприятливі умови для розмножен-
ня і поширення кліщів, значне ураження 
хворобою можливе і за сівби в оптималь-
ні строки. Шкідливість смугастої мозаїки 
пшениці в роки епіфітотії буває економічно 
відчутною. За ураження рослин зменшу-
ється кількість продуктивних стебел, зерен 
у колосках, маса 1000 зернин і знижується 
схожість насіння. Втрати врожаю можуть 
досягати 60 – 70, ураженість рослин — 
50 – 100%. Ступінь шкідливості вірусу за-
лежить від строків зараження — пшениця 
озима найсприйнятливіша до вірусу в ранні 
фази розвитку [10]. 

Розповсюджується ВСМП векторами — 
кліщами Aceria. Також вірус передається 
механічно та насінням, але відсоток транс-
місії патогену в такий спосіб досить низький, 
є лише окремі зарубіжні повідомлення [11]. 
Відзначено факт інфікування пшениці 
в Новій Зеландії, де кліщ Aceria tosichella не 
детектується, що свідчить про ефективність 
насіннєвої передачі вірусу [11]. Дослідження 
останніх років підтверджують, що взаємо-
дія між вірусними ізолятами та популяція-
ми переносників впливає на епідеміологію 
ВСМП [12]. 

Мета досліджень — визначити домінуючі 
види збудників вірусних захворювань зерно-
вих колосових культур у Східному Лісостепу 
України.

Матеріали і методи досліджень. Віру-
сологічний моніторинг проводили на посівах 
пшениці в Східному Лісостепу в Харківській 
області на полях Інституту рослинництва 
імені В.Я. Юр’єва HААН у червні 2015  р. 
Відібрано проби рослин із симптомами, ві-
зуально подібними до тих, що спричинені 
вірусною інфекцією, зокрема: 4 зразки яч-
меню ярого, 4 — пшениці ярої (2 — м’якої, 
2 — твердої) та 13 зразків пшениці озимої. 

Ідентифікацію різних видів вірусів, зокре-
ма ВСМП, ВЖКЯ, ВМКБ, здійснювали за до-
помогою твердофазного імуноферментного 
аналізу (сендвіч-варіант) з використанням 
комерційних тест-систем фірми LOEWE 
(Німеччина). Результати реакції реєструва-
ли на рідері Termo Labsystems Opsis MR 
(США) із програмним забезпеченням Dynex 
Revelation Quicklink за довжини хвиль 
405/630 нм. За достовірні приймали такі зна-
чення, що перевищували негативний конт-
роль утричі [13]. Електронно-мікроскопічні 
дослідження морфології вірусних часток 
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проводили методом трансмісійної електрон - 
ної мікроскопії (ЕМ) [14] з використанням як 
контрастера 2%-ої фосфорно-вольфрамо-
вої кислоти (ФВК). Препарати переглядали 
електронним мікроскопом JEM-1400 (JEOL, 
Японія). Статистичний аналіз експеримен-
тальних даних проводили за параметрич-
ними критеріями нормального розподілу 
варіант, стандартне відхилення середніх 
значень визначали за загальноприйнятою 
методикою. 

Результати досліджень. За результата-
ми обстежень посівів пшениці озимої, ярої та 
ячменю ярого визначено поодинокі рослини із 
симптомами вірусних захворювань, зокрема 
світло-зелених і жовтих смуг різної довжини, 
що поширюються паралельно до жилкування, 
та характерної хлоротичності (див. кольоровий 
рисунок а – г на обкладинці).

Методом ІФА встановлено ураження віру-
сом саме смугастої мозаїки пшениці (ВСМП) 
7-ми зразків пшениці озимої та 1-го — пше-
ниці ярої твердої (рис. 1).

Антигенів ВЖКЯ і ВМКБ у протестованих 
зразках не детектовано. Методом транс-
місійної електронної мікроскопії в листках 
пшениці озимої виявлено ниткоподібні ві-
русні частки розміром 770×14 нм (рис. 2). Ці 
2 вірусологічні методи достеменно доводять 
вірусну природу виявленого захворюван-
ня. Симптоматика цих захворювань подібна 
до симптоматики описаного раніше полтав-
ського ізоляту ВСМП [3]. У харківського ізо-
ляту ВСМП також спостерігали світло-зелені 
плями і штрихи, які згодом переходять у жов-
ті смужки, що поширюються паралельно 
до жилкування. За знач ного розвитку хворо-
би смуги вкривають поверхню всього листка, 
хлоротичність охоплює майже всю листкову 
пластинку (див. кольоровий рисунок  б, 2-й 
і 4-й листки; в, 1- і 5-й листки на обкладин-
ці) і з’являються некрозні смужки. Зі старін-
ням хлоротичні смужки зливаються, і листок 
стає подібним до пергаментного паперу, а з 
часом набуває світло-коричневого кольору 
і засихає. Усе це відбувається у фазі виходу 
в трубку і колосіння, тобто у фазах активних 
фотосинтетичних процесів.

Аналіз одержаних результатів свідчить 
про те, що за даними ЕМ (морфологічні 
ознаки виявленого вірусу ВСМП), імунофер-
ментного аналізу та симптоматикою його 
вияву, харківський ізолят вірусу смугастої 
мозаїки пшениці аналогічний описаному ра-
ніше полтавському ізоляту ВСМП (симптоми 

полтавському ВСМП (див. кольоровий рису-
нок д – є на обкладинці).

Варто зауважити, що більше уражують-
ся вірусними хворобами, зокрема ВСМП, 
зразки пшениці озимої, на відміну від ярих 
колосових. Це пов’язано з тривалішим ве-
гетаційним періодом культури та періодом 
живлення на ній комах-переносників хвороби. 
На рослинах, уражених з осені, симптоми ви-
являються чіткіше. 

Проблема створення сортів ярих і ози-
мих зернових, стійких до патогенів вірусної 
етіології, які можуть знижувати врожайність 
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рис. 1. уміст антигенів всмп, вЖкЯ і вмкб 
у зразках пшениці та ячменю:  — всмп;  — 
вЖкЯ;  — вмкб

рис. 2. електронограма віріонів всмп, виявле-
них у листках пшениці озимої (зразок № 7) за 
умов локального агроекологічного моніторингу 
(харківська обл., червень, 2015 (JEM-1400 
з приставкою)
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та якість продукції, наразі залишається, без-
перечно, актуальною.

Однією з важливих ланок діагностики фі-
товірусів є визначення способів передачі 
патогену. ВСМП передається механічною 
інокуляцією та векторами, а стосовно роз-
повсюдження його насінням — дані супе - 
речливі. Так, Г.М. Развязкіна і Ж.П. Шевченко  
[15, 20] стверджують, що ВСМП не пере-
дається через насіння. Згодом у науковій 
літературі з’явилася інформація про можли-
вість поширення ВСМП із насіннєвим мате-
ріалом, що спричинило епідемічний рівень 
поширення хвороби [16 – 18]. Ці дані, як вва-
жають деякі вчені, потребують перегляду 
питання епідеміології ВСМП і його поши-
рення з посівним матеріалом та матеріалом 
генетичних банків [19]. З урахуванням цього 
для підтвердження такого способу інфіку-
вання нами проведено спеціальні дослі-
дження в природних агроценозах і в конт-
рольованих умовах щодо описаного нами 
раніше полтавського ізоляту ВСМП [3]. Для 
цього насіння інфікованої пшениці озимої 

сорту Миронівська 67 висівали на дослідних 
ділянках і в лабораторних умовах (оранже-
рея) й досліджували методами ІФА та ЕМ. 
Проте в жодному разі антигенів ВСМП не 
було виявлено (таблиця).

Установлено, що зерно та листки пше-
ниці нової репродукції не містять антигенів 
ВСМП, отже, насінням вірус не передається. 
Якщо контамінація через насіннєвий мате-
ріал ВСМП і можлива, то частота таких ви-
падків незначна і, на нашу думку, не відіграє 
важливої ролі в епідеміології цього вірусу 
пшениці в Україні. 

Дані електронної мікроскопії та ІФА під-
тверджувалися візуально відсутністю симп-
томів ВСМП на рослинах пшениці (рис. 3).

Дослідження можливості передачі всмп через 
насіннєвий матеріал

Варіант
Оптична щільність, 

Е 405/630 нм

Контроль негативний 0,028±0,010

Контроль позитивний 0,423±0,010

Рослини пшениці, інфіковані ВСМП

Листки 0,726±0,013

Насіння 0,029±0,012

Рослини пшениці нової репродукції

Листки 0,044±0,010

Зерно нового врожаю 0,031±0,012

рис. 3. пшениця миронівська 67, вирощена 
з насіння польових рослин, інфікованих всмп

За результатами моніторингових об-
стежень посівів пшениці озимої, пшени-
ці та ячменю ярих у Харківській області 
визначено домінуючі види фітовірусів. 
Доведено, що ураженість рослин спричи-
нена ВСМП. Діагностику ВСМП підтвер-
джено даними імуноферментного аналізу 
та електронної мікроскопії.

Симптоматика ураження пшениці 
озимої вірусом смугастої мозаїки по-
дібна до тієї, яку спостерігали раніше 

в багатьох областях. Підтверджено, що 
цей вірус циркулює в усіх зерносіючих об-
ластях України. Досліджено способи пе-
редачі вірусу і встановлено, що останній 
в умовах України передається вектора-
ми — кліщами та механічно, а насіннє-
вим матеріалом не розповсюджується. 
На перспективу планується провести 
молекулярно-біологічні та філогенетичні 
дослідження харківського ізоляту цього 
вірусу.
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