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ПатогенніСть збудників  
фузаріозної кореневої гнилі 
гороху овочевого  
(рisum sativum l.)

Мета. визначення патогенних властивостей 
грибів роду Fusarium link., поширених 
на рослинах гороху овочевого. 
Методи. лабораторні (виділення в чисту 
культуру збудників кореневої гнилі гороху, 
розмноження та накопичення інфекційного 
матеріалу; вирощування рослин в умовах штучно 
інфікованого ґрунту), математико-статистичні. 
Результати. в умовах штучно інфекційного 
фону досліджено патогенні властивості 
грибів роду Fusarium на горосі овочевому. 
визначено шкідливий вплив видів Fusarium 
на проростання насіння та подальший розвиток 
рослин, уражуваність їх кореневими гнилями. 
Висновки. найбільш шкідливими для гороху 
овочевого були види F. avenaceum і F. javanicum, 
а найменш шкідливим — F. oxysporum.

Гриби роду Fusarium досить поширені 
в природі, більшість із них відомі як фітопа-
тогени, що спричиняють хвороби надземної 
та кореневої частин сільськогосподарських 
культур [1, 4, 8 – 11]. У південних районах 
чорноземної зони Росії одним із найшкід-
ливіших захворювань цієї культури є фуза-
ріозна коренева гниль. Втрати врожаю за її 
інтенсивного розвитку становлять 30 – 50% 
і більше [2]. В умовах України ця хвороба 
на горосі овочевому не вивчена.

Мета досліджень — визначення патоген-
них властивостей грибів роду Fusarium link., 
поширених на рослинах гороху овочевого.

Методика досліджень. ізоляцію збуд-
ників кореневих гнилей проводили в умовах 
in vitro в проблемній науково-дослідній лабо-
раторії мікології і фітопатології кафедри фі-
топатології імені академіка В.ф. Пере сип кіна 
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України (НУБіП України) 
упродовж 2012 – 2013 рр. ідентифікацію ви-
ділених грибів здійснювали через 2 тижні 
після культивування їх на поживному се-
редовищі з використанням методичних ре-
комендацій, наведених у працях В.і. Білай 
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[1], В.В. Котової та ін. [5], М.Ю. Степанової 
та ін. [6]. Для створення штучних інфекцій-
них фонів кореневих гнилей гороху в грунт 
вносили чисті культури патогенів, які попе-
редньо розмножували впродовж 15-ти діб 
у стерильних умовах на пропареному зерні 
ячменю. Одержаний інокулюм змішували 
зі стерилізованим ґрунтом у співвідношенні 
1:3 і вносили в рядки під час сівби насіння 
рослин із розрахунку 5 г/м2 [7]. Горох овоче-
вий вирощували в горщиках з інфікованим 
ґрунтом у 4-х повторностях. Контролем був 
стерилізований грунт. Статистичну обробку 
експериментальних даних здійснювали за 
методикою Б.А. Доспехова [3].

Результати досліджень. В умовах вироб-
ничого підрозділу НУБіП України «Агрономічна 
дослідна станція» Васильківського району 
Київської області на посівах гороху овочевого 
виявлено істотне ураження рослин кореневи-
ми гнилями. Упродовж вегетаційних періодів 
2012 – 2013 рр. поширення хвороби залежно 
від сорту становило 17,3 – 100%, а її розвиток 
був у межах 4,4 – 67,8%.

У проблемній науково-дослідній лабора-
торії мікології і фітопатології НУБіП України 
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за результатами проведеного фітопато-
логічного аналізу уражених рослин най-
більшу частоту ізоляції мали 7 видів роду 
Fusarium: F. moniliforme Sheld., F. solani 
(Mart.) App. et Wr., F. oxysporum (Schlecht) 
Snyd. et Hans., F. avenaceum (Fr.) Sacc,  
F. javanicum Koord, F. semitectum Berk. et 
Rav, F. sambusinum Fuck. Досить часто з ура-
жених тканин коренів одночасно виділяли 
по кілька різних видів Fusarium, що свідчить 
про наявність комплексної інфекції кореневих 
гнилей гороху овочевого.

В умовах штучно інфікованого ґрунту по-
казники енергії проростання, подальшого 
росту і розвитку рослин гороху овочевого 
сорту Скінадо наведено на рис. 1. 

Енергія появи сходів (через 3 доби піс-
ля сівби) гороху овочевого на інфекційному 
фоні варіювала з 1,7 (F. solani, F. mo niliforme) 

0

20
10

30
40
50
60
70
80
90

100

3 4 5 6 7 10 12 14
Кількість діб після сівби насіння

Е
не

рг
ія

 п
оя

ви
 с

хо
ді

в 
та

 п
ов

на
 с

хо
ж

іс
ть

 н
ас

ін
ня

, %

рис. 1. енергія появи сходів та повна схожість 
насіння гороху овочевого в умовах інфікова-
ного ґрунту (сорт Скінадо, проблемна науко-
во-дослідна лабораторія мікології і фітопато-
логії нубіП україни):  — контроль;  —  
F. moniliforme;  — F. solani;  — F. оxyspo-
rum;  — F. аvenaceum;  — F. javanicum; 

 — F. semitectum;  — F. sambusinum
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рис. 2. Поява сходів гороху овочевого залежно від внесення у грунт різних видів Fusarium: 
а — контроль (без унесення грибів); б — F. moniliforme; в — F. oxysporum; г — F. sambusinum; д —  
F. solani; е — F. semitectum; є — F. avenaceum; ж — F. javanicum (сорт Скінадо, проблемна науково-
дослідна лабораторія мікології і фітопатології нубіП україни)
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до 6,7% (F. oxysporum), що на 85 і 80% мен-
ше порівняно з контролем (86,7%). У варі-
антах з унесенням у грунт F. javanicum та 
F. avenaceum у цей період проростків не 
виявлено, що свідчить про посилене вияв-
лення патогенних властивостей цих грибів. 
Через 5 – 6 діб зазначені вище показники іс-
тотно зросли, окрім варіантів із F. avenaceum 
(8,3%) та F. javanicum (5%). В умовах штуч-
но інфекційного фону гриба F. oxysporum 
частка проростків збільшилася до 86,7%, 
F. sambusinum — 71,7, F. moniliforme — 55, 
F. solani — 51,7 і F. semitectum — до 23,3%. 

Через 7 діб після сівби кількість сходів 
порівняно з контролем (96,7%) під впливом 
інфекції F. javanicum була меншою на 70%, 
F. avenaceum — 88,4, F. semitectum — 70, 
F. solani — 35, F. moniliforme — 30, F. sambu si-
num — 11,7 і F. oxysporum — на 8,4% (рис. 2). 

Аналогічну закономірність було виявле-
но через 10 – 11 діб після висіву насіння, 
окрім варіанта з унесенням у грунт гриба  
F. avenaceum, в якому кількість сходів не 
змінювалася (8,3%).

Через 2 тижні після сівби насіння в інфіко-
ваний грунт найбільшу кількість сходів спо-
стерігали у варіантах з унесенням в грунт  
F. oxysporum (93,3%), F. sambusinum (85),  
F. moniliforme (71,7) і F. solani (65%), що 
відповідно на 3,4; 11,7; 25,0 і 31,7% було 
менше від контролю (96,7%). Серед дослі-
джуваних видів Fusarium найбільше знизили 
проростання насіння гороху овочевого види 
F. avenaceum, F. semitectum і F. javanicum. 
Кількість сходів у цих варіантах становила 
відповідно 8,3; 30,0 і 38,3%, що в 11,6; 3,2 
і 2,5 раза менше, ніж на контролі (96,7%). 

Результати ураження кореневої системи 
рослин гороху овочевого зазначеними вище 
грибами наведено на рис. 3. 

У варіантах з інфекцією ґрунту видами 
Fusarium найбільшу кількість уражених рос-
лин виявлено за внесення F. avenaceum 
(100%), найменшу — F. oxysporum (68,2%). 
При цьому розвиток хвороби становив відпо-
відно 100 і 21,9% (рис. 4).

Поширення кореневої гнилі за внесен-
ня інших видів Fusarium варіювало з 80,0 
(F. moniliforme) до 96,7% (F. sambusinum), 
а розвиток захворювання становив 41,7  
(F. moniliforme) — 74,1% (F. javanicum).

Результати впливу досліджуваних грибів 
на ріст і розвиток рослин гороху наведено 
в табл. 1. Висота надземної частини росли-
ни варіювала від 3,7 (F. javanicum) до 16,5 см 
(F. oxysporum), що на 81,9 і 19,1% відповідно 
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рис. 3. Поширення і розвиток фузаріозної 
кореневої гнилі гороху овочевого в умовах 
штучно інфікованого ґрунту (сорт Скінадо, 
проблемна науково-дослідна лабораторія мі-
кології і фітопатології нубіП україни ): — по-
ширення,  — розвиток фузаріозної кореневої 
гнилі гороху овочевого, %

а б
рис. 4. рослини гороху, уражені F. avenaceum (а) і F. oxysporum (б) 
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менше, ніж на контролі (20,4 см). При цьому між 
середніми даними висоти стебла в усіх варіан-
тах і контролем була істотна різниця (d>НіР05). 

Аналогічна закономірність стосувалася 
показника довжини підземної частини рос-
лин. Серед видів Fusarium найменш шкідли-
вим для розвитку кореневої системи рослин 
гороху був F. oxysporum (9,3 см). В інших 
варіантах довжина кореня становила 0,7 
(F. avenaceum) — 6,2 см (F. sambusinum), 
що на 93,2 і 39,8% відповідно менше, ніж 
на контролі (10,3 см).

У всіх варіантах з унесенням у грунт збуд-
ників кореневої гнилі спостерігалося змен-
шення маси надземної частини рослин. це 
підтверджує істотна різниця між їхніми се-
редніми показниками варіантів з унесенням 
у грунт різних патогенів і контролем (d>НіР05). 
При цьому маса надземної частини рос-
лин була в межах від 0,23 г (F. semitectum) 
до 0,45 г (F. oxysporum). Найменші показники 

були у варіантах із F. avenaceum (0,06 г) та  
F. javanicum (0,11 г), що у 9,7 і 5,3 раза мен-
ше, ніж на контролі (0,58 г). 

Під впливом збудників фузаріозної коре-
невої гнилі, окрім F. oxysporum, коренева 
система рослин розвивалася дуже слабо. 
її маса варіювала від 0,01 (F. avenaceum) 
до 0,07 г (F. solani, F. sambusinum і F. java-
nicum), що на 95,5 і 68,2% менше від контр-
олю (0,22 г). Між середніми значеннями цих 
показників і контролем була істотна різни-
ця (d>НІР05), окрім варіанта з F. oxysporum 
(0,17 г). 

У варіантах з унесенням у грунт F. mo-
niliforme, F. solani, F. semitectum, F. avenaceum 
і F. javanicum кількість листків на рослині іс-
тотно відрізнялася від контролю. Вона стано-
вила відповідно 11,0 шт.; 11,1; 9,5; 2,2; 2,2 шт.  
В інших варіантах цей показник був 14,6 
(F. oxysporum) і 13,3 шт. (F. sambusinum).

вплив збудників фузаріозної кореневої гнилі на ріст і розвиток рослин гороху овочевого в умовах 
штучно інфекційного фону (сорт Скінадо, проблемна науково-дослідна лабораторія мікології 
і фітопатології нубіП україни)

Внесення в грунт видів 
Fusarium

Висота 
рослини

Довжина 
головного кореня 

рослини
Маса, г

Кількість листків 
на рослині, шт.

см
філосфери 

рослини
підземної частини 

рослини
усієї 

рослини

Без унесення грибів 20,4 10,3 0,58 0,22 0,80 17,0
F. moniliforme 12,0   5,1 0,27 0,06 0,33 11,0
F. solani 10,9   4,0 0,26 0,07 0,33 11,1
F. oxysporum 16,5   9,3 0,45 0,17 0,62 14,6
F. avenaceum 5,4   0,7 0,06 0,01 0,07   2,2
F. javanicum 3,7   4,2 0,11 0,07 0,18   2,2
F. semitectum 10,8   4,7 0,23 0,05 0,28   9,5
F. sambusinum 15,4   6,2 0,43 0,07 0,50 13,3
  НіР05 3,3   2,0 0,11 0,04 0,15   4,3

На основі одержаних результатів (по-
казники проростання насіння і появи сходів, 
поширення, розвитку кореневих гнилей, рос-
ту рослин) нами виявлено патогенні ознаки 
у 7-ми досліджуваних грибів роду Fusarium: 
F. moniliforme Sheld., F. solani (Mart.) App. et 
Wr., F. oxysporum (Schlecht) Snyd. et Hans., 
F. avenaceum (Fr.) Sacc, F. javanicum Koord, 
F. semitectum Berk. et Rav, F. sambusinum 
Fuck. У лабораторних умовах на штучному  

інфекційному фоні найшкідливішими для го-
роху овочевого були види F. avenaceum 
і F. javanicum, найменш шкідливими —  
F. oxysporum. Під їхнім впливом насіння про-
ростало дуже повільно, у переважній біль-
шості загнивало і не давало сходів. За ре-
зультатами проведеного біометричного 
аналізу, головний і бічні корені уражених про-
ростків формувалися слабо, листки на сте-
блах часто не розвивалися. 

Висновки
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