Сторінка
молодого вченого
УДК 632.4:635.657
© 2017

В.Я. Оменюк
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
* Науковий керівник —
доктор сільсько
господарських наук
О.Ф. Антоненко

Діагностичні ознаки та
видовий склад хвороб качанів
кукурудзи, викликаних
грибами з роду Fusarium
в умовах Правобережного
Лісостепу України*
Мета. Дослідити діагностичні ознаки та
визначити видовий склад збудників фузаріозу
качанів кукурудзи в умовах Правобережного
Лісостепу України. Методи. Візуальний,
лабораторний, статистичний.
Результати. Наведено результати
експериментальних досліджень із вивчення
діагностичних ознак видового складу,
домінуючих збудників хвороб (гнилі) качанів
кукурудзи, спричинених грибами з роду
Fusarium. Висновки. Основну частку мікобіоти
уражених качанів кукурудзи становили гриби
з роду Fusarium, що коливалася за роками
в межах 35,9 – 36,9%. Найпоширенішими
видами були F. verticillioides та F. graminearum.
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Фузаріозні гнилі качанів кукурудзи є одними з найпоширеніших в усіх регіонах її
вирощування [1]. Поширення цієї хвороби
істотно впливає на продовольчу і кормову
безпеку продукції, оскільки більшість збудників фузаріозу продукують різноманітні
типи мікотоксинів, які мають мутагенну та
канцерогенну дію [2 – 4].
Аналіз літературних джерел свідчить,
що видовий склад збудників стеблової гнилі кукурудзи значною мірою залежить від
комплексу чинників у кожній географічній
зоні вирощування кукурудзи. Ураження качанів фузаріозом певною мірою залежить
від розвитку фузаріозних кореневих або
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стеблових гнилей кукурудзи. Видовий склад
збудників стеблових гнилей, як правило, збігається з комплексом збудників на уражених качанах. Основним періодом зараження
качанів фузаріозом є період від формування зерна до молочно-воскової стиглості.
Агрокліматичні умови протягом вегетаційного сезону визначають домінантність тих
чи інших збудників або їх груп. До потрапляння інфекції у качан, окрім занесення
конідій на нитки рильця вітром або дощем,
спричиняє пошкодження їх гусеницями листогризучих шкідників кукурудзи [4 – 6].
У Лісостеповій зоні України найчастіше
фузаріоз початків спричинявся збудником
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F. verticillioides var. Lactis. Також траплялися F. culmorum, F. oxysporum [7]. У степовій
зоні України також був поширений збудник F. verticillioides, а в південній частині
Степу — F. verticillioides var. Lactis.
Імунних до фузаріозу сортів і гібридів кукурудзи нині немає. Спостерігаються лише
відмінності за ступенем стійкості рослин
до патогенів [8, 9].
Донині залишається маловивченою низка
важливих питань видового складу збудників, особливостей патогенезу фузаріозу качанів в умовах Правобережного Лісостепу
України. Тому для інтегрованого захисту
кукурудзи вивчення усіх аспектів прояву
фузаріозу качанів і причин його виникнення
в конкретних природно-кліматичних умовах
є дуже актуальним завданням.
Мета досліджень — вивчення діагностичних ознак та уточнення видового
складу збудників фузаріозу качанів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу
України.
Матеріали і методи досліджень.
Вивчення симптомів фузаріозу проводили
за допомогою візуального огляду качанів
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кукурудзи різних груп стиглості, відібраних
на дослідному полі фітопатологічної дільниці ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна
станція» у 2015 – 2016 рр. Лабораторні дослідження проводили у проблемній науково-дослідній лабораторії «Мікології і фітопатології» НУБіП України із застосуванням
макро-, мікроскопічного та біологічного (волога камера) методів [10]. Для стимулювання розвитку збудників на ураженому качані
їх поміщали в ексикатори за 100%-ї вологості повітря та інкубували в термостаті за
температури 22°С. Для ідентифікації гриби
із уражених зернівок вилучали у чисту культуру, вирощуючи на картопляно-глюкозному
агарі (КГА) [11].
Результати досліджень та їх обгово
рення. Проведений моніторинг та аналіз
відібраних зразків свідчить, що в досліджуваних умовах зараження качанів фузаріозом відбувалося різним чином.
За сприятливих умов інфекція збудника,
потрапляючи на нитки рильця з вітром або
дощем, проникала в качан та уражувала
зернівки залежно від щільності та розташування ниток.
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Рис. 1. Діагностичні ознаки фузаріозу на качанах кукурудзи: а — фузаріоз на ділянках,
ушкоджених гусеницями; б — ураження зернівок у вигляді променистого малюнка; в —
заростання качанів, уражених збудниками фузарію — грибами з роду Penicillium Link;
г — щільний павутинний наліт за сприятливих умов
жовтень 2017 р.
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Рис. 2. Симптоми сумісного ураження качанів кукурудзи збудниками з родів Fusarium
та Ustilago

Ураження качанів характеризувалося
різними типами та залежало від щільності
прилягання обгорток і закритості ними качана. Спостерігали незначний білий наліт
грибниці (в основному між зернівками) або
ураження у вигляді променистого малюнка — відбитка з уражених обгорток качана.
Зернівки, уражені фузаріозом, легко розкришувалися під час лущення качана. В окремі
роки поєднання високої відносної вологості повітря і середньодобової температури
вище 20°С у період від формування зерна
до повної стиглості створило сприятливі умови для збільшення щільного павутинного
нальоту міцелію з рожевим відтінком на осередках ураження фузаріозом. Усі качани,
пошкоджені гусеницями шкідників, щільно
покривалися міцелієм гриба на ушкоджених ділянках. У разі перестою на уражених

фузаріозом качанах поселялися плісеневі
гриби з роду Penicillium Link (рис. 1).
Виявлено також нетипові випадки сумісного ураженням качанів збудниками фузаріозу та пухирчастої сажки кукурудзи (рис. 2).
Згодом в умовах, сприятливих для розвитку хвороби, вже на ділянках, пошкоджених грибами з роду Fusarium, заселялися
сапрофітні гриби з роду Penicillium Link.
Зернівки, уражені пеніцильозними грибами,
покривалися сіро-зеленим і сіро-блакитним
нальотом.
Проведено аналіз видового складу грибів,
виділених із уражених качанів кукурудзи різних груп стиглості. Результат виконаних досліджень видового складу свідчить, що гриби
роду Fusarium домінували за частотою вилучення мікроміцетів, що коливалася за роками в межах 35,9 – 36,9% у 2015 – 2016 рр.

Видовий склад мікроміцетів, ізольованих з уражених качанів кукурудзи у фазі повної
воскової стиглості (на гібридах різних груп стиглості в умовах дослідного поля
фітопатологічної дільниці Агрономічної дослідної станції) у 2015 – 2016 рр.
Частота вилучення, %
Вид мікроміцетів

F. verticillioides
F. graminearum
F. oxysporum Schlech.
F. sporotrichioides
Penicillium spp.
Інші
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Ранньостиглі

Середньоранні

Середньостиглі

Середньопізні

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

15,6
6,6
6,3
1,2
8,1
2,9

22,2
11,3
3,5
2,3
13,4
16,8

17,0
6,1
3,4
3,7
3,0
6,4

21,7
5,1
4,5
1,6
6,5
1,8

18,7
6,8
3,4
2,6
2,1
16,1

19,8
9,5
5,8
0
8,9
15,2

23,1
12,9
5,6
0
6,4
12,0

28,4
7,4
3,1
1,3
10,3
20,6
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відповідно. Частота трапляння грибів з роду
Penicillium коливалась у межах 4,9 – 9,8%,
інших видів — 9,4 – 13,6% відповідно за роками досліджень (таблиця).
Серед грибів з роду Fusarium основну частку займали: F. verticillioides, F. graminearum,
F. oxysporum, F. sporotrichioides. Частота
їх вилучення становила 1,2 – 28,4% у різні
роки досліджень. Установлено, що протягом проведених польових досліджень вид
F. verticillioides найчастіше траплявся на качанах гібридів кукурудзи середньопізніх
груп стиглості. Його максимальна частота
досягала 23,1 – 28,4% від загальної кількості
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видів цього роду. Чисельність інших видів
Fusarium у фазі повної стиглості кукурудзи
становила 11,7 – 18,5%. Меншою мірою вилучалися види F. graminearum (7,4 – 12,9%),
F. oxysporum (3,1 – 5,6), F. sporotrichioides
(1,3%). Ранньостиглі гібриди кукурудзи мали
найменші показники ураження качанів фузарієвими грибами. Оскільки пеніцильозні гриби
були супутніми сапрофітними видами, їх частота варіювала в межах відповідно до частоти вилучення фузарієвих мікроміцетів.
Вилучено також кілька збудників, які мали
дуже низьку частоту трапляння, тому їх не
ідентифікували.

Висновки
Визначено основні шляхи потрапляння
інфекції збудників фузаріозу у качан: через
пошкоджені комахами тканини, занесення спор гриба вітром або дощем на нитки
рильця з подальшим проростанням гриба
до зернівок. У результаті проведених досліджень установлено діагностичні ознаки фузаріозу качанів кукурудзи. Так, паразитування на качанах кукурудзи збудників

фузаріозу призводить до виникнення різних
за інтенсивністю симптомів: легкого нальоту на зернівках у вигляді променів або щільне
заростання зернівок міцелієм гриба, залежно
від місця та способу проникнення інфекції.
Основну частку мікобіоти уражених качанів
кукурудзи становили гриби з роду Fusarium
(35,9 – 36,9%). Найпоширенішими видами були
Fusarium verticillioides, Fusarium graminearum.
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