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Мета. Вивчення патогенності ізолятів гриба fusarium oxysporum (f. lini), 
виділених зі стійких і сприйнятливих до фузаріозу сортів льону-довгунцю. 
Методи. Вегетаційний, імунологічний, статистичний. Результати. Наведено 
експериментальні дані щодо вивчення ступеня патогенності ізолятів гриба 
fusarium oxysporum (f. lini), виділених зі стійких і сприйнятливих до фуза-
ріозу сортів льону-довгунцю. Установлено, що ізоляти гриба fusarium oxy-
sporum (f. lini), отриманого зі стійких до хвороби сортів та сприйнятливих 
до фузаріозу, спричиняли їх ураження з різним ступенем патогенності. 
Висновки. ізоляти гриба fusarium oxysporum (f. lini), виділені зі сприйнят-
ливих сортів-еталонів льону-довгунцю Свєточ і Томскій 16, значною мірою 
уражують сорти, сприйнятливі до збудника хвороби, і майже не уражують 
сорти-еталони з високою стійкістю И 7 та Aojagy. ізоляти гриба fusarium 
oxysporum (f. lini), виділені зі стійких сортів И 7 та Aojagy, упродовж дослі-
джуваних років спричиняли значне ураження сприйнятливих до фузаріозу 
сортів Свєточ і Томскій 16 і середньосприйнятливих сортів Глінум і чарівний. 

Ключові слова: льон-довгунець,ізолят гриба, патогенність.

Серед найнебезпечніших хвороб у зоні 
Лівобережного Полісся головне місце зай-
має фузаріоз. Його частка в патогенному 
комплексі становить 60 – 70%. Локальний 
розвиток хвороби спостерігається щороку, 
а частота епіфітотійного розвитку (втрати 
врожаю понад 20%) — 5 – 6 років із 12 [1].

Основними факторами, що зумовлюють 
інтенсивний розвиток фузаріозу, є гене-
тична вразливість агробіоценозу, висока 
агресивність збудника хвороби та дефіцит 
стійких сортів.

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Результативність селекції на імунітет 

у багатьох випадках залежить від наявності 
в селекціонера добре вивченого вихідного 
матеріалу, науково обґрунтованого підходу 
до його використання та регулярного моні-
торингу патогенного комплексу збудника [2].

У переважній більшості оцінку за стійкіс-
тю до хвороб проводять на рівні популяцій, 
оскільки для селекційної практики найцінні-
шим є матеріал, стійкий не до окремих рас, 
а загалом до всієї популяції гриба [3].

Особливістю селекції на стійкість до хво-
роб є те, що генотипи, визначені як джерела 
стійкості, можуть швидко втрачати цей статус. 
це відбувається внаслідок зміни вірулентності 
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патогенів у певному регіоні (поява нових, агре-
сивніших рас, штамів) та подолання ними ге-
нетичних систем захисту культури.

цей процес залежить від швидкості ра-
соутворювального процесу паразита, час-
тоти виникнення в нього нових мутацій [4].

Щодо збудників з високою расоутворю-
вальною здатністю, то наявність одного 
і того самого гена стійкості поширених у ви-
робництві сортів є особливо небезпечною, 
оскільки пришвидшує еволюцію патогену.

Успішність імунологічного методу захисту 
рослин селекційним способом залежить від 
генетичного різноманіття джерел з ефектив-
ними генами стійкості до генів вірулентності. 

Тому актуальним є дослідження генетич-
ної структури вірулентності популяцій збуд-
ника хвороби та контроль за її зміною [5, 6].

Селекція сільськогосподарських культур 
на стійкість до збудників хвороб є ефек-
тивним та економічно доцільним засобом 
захисту рослин. У світовій практиці її про-
водили з давніх часів, що сприяло значним 
успіхам у сфері рослинної імунології та ге-
нетики імунітету. Водночас значно зросла 
небезпека генетичного одноманіття сортів із 
генами стійкості. це відбулося за широкого 
розповсюдження чистолінійних сортів, які 
витіснили сорти-популяції.

Є кілька способів використання генів стій-
кості, на яких ґрунтуються програми селекції 
на імунітет: створення конвергентних сор-
тів, багатолінійних сортів-популяцій, сортів 
на основі полігенної стійкості, трансгенних 
за стійкістю сортів.

Кінцева мета роботи імунологів — ство-
рення комплексно-стійких сортів, розроб-
лення генетичного методу захисту рослин 
і запровадження його як провідного в систе-
мі заходів їх захисту. це пояснюється гене-
тичною мінливістю давно відомих патогенів 
і розповсюдженням під тиском антропоген-
ного фактора нових рас або видів збудників 
хвороб. Установлено, що стійкість проти фі-
топатогенів залежить від генотипів 2-х взає-
модіючих організмів — господаря і парази-
та. Стійкий сорт стає сприйнятливим, коли 
в популяції паразита підвищується частота 
генів вірулентності, компліментарних генам 
стійкості, що захищають сорт. Чим більша 
площа посіву стійкого сорту, тим більший 
тиск добору на користь відповідного гена 

вірулентності і тим швидше стійкий сорт 
стає сприйнятливим [7].

Мета досліджень — вивчення патоген-
ності ізолятів гриба F. oxysporum (f. lini), 
виділених зі стійких і сприйнятливих до фу-
заріозу сортів льону-довгунцю.

Методи досліджень. Дослідження про-
водили впродовж 2012 – 2014 рр. Збирання 
інфекційного матеріалу здійснювали на до-
слідних ділянках інституту луб’яних культур 
НААН. Для цього зі сприйнятливих сортів 
Свєточ і Томскій 16 у фазі «ялинки» відби-
рали уражені рослини. Потім їх подрібнюва-
ли, пророщували у вологій камері в чашках 
Петрі та перевіряли на наявність міцелію 
методом мікроскопічного аналізу.

За аналогічною схемою досліди проводили 
з ураженими рослинами стійких сортів И 7 та 
Aojagy. Виділення патогену в чисту культуру 
здійснювали за загальноприйнятими методи-
ками на штучному живильному середовищі — 
картопляному підкисленому агарі [8 – 10].

інокулюм розмножували на стерилізова-
них зернах вівса в колбах ємністю 250 мл 
і після просушування подрібнювали на ла-
бораторному млині. Для досягнення од-
накового розміру інфекційних часток по-
дрібнений матеріал просівали крізь сито 
з отворами діаметром 1 мм.

Для забезпечення достатнього контакту 
насіння з патогеном наносили інокулюм за 
допомогою клеючої речовини — желепо-
дібної маси, утвореної під час намочування 
насіння льону. Досліджувані зразки висі-
вали в посудини по 30 насінин у 3-разовій 
повторності. інфекційне навантаження ста-
новило 0,25 г подрібненого та провіяного 
інокулюму на 100 г насіння льону. Усі дослі-
ди було проведено в умовах теплиці. 

Вивчення впливу патогенності ізолятів 
гриба F. oxysporum (f. lini) здійснювали 
на контрастних за стійкістю сортах льо-
ну-довгунцю: Свєточ, Томскій 16 (сприйнят-
ливі до фузаріозу); Глінум, Чарівний (серед-
ньосприйнятливі до збудника, районовані); 
И 7, Aojagy (стійкі).

 Результати досліджень. Збудником 
фузаріозу є напівпаразитарний гриб 
F. oxysporum (f. lini). Його розвиток відбу-
вається у 2-х стадіях: конідіальній і хламі-
доспоровій. Макро- та мікроконідії впро-
довж вегетаційного періоду утворюються 
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на міцелії білого або рожевого кольору. 
Збудник хвороби зимує у стадії хламідо-
спор на рослинних рештках або в ґрунті. 
За несприятливих метеоумов утворюють-
ся хламідоспори, які в ґрунті або в умовах 
штучного живильного середовища можуть 
зберігатися протягом тривалого часу. На 
незаражені ділянки полів сівозміни збудник 
фузаріозу розповсюджується конідіями та 
частками міцелію. Найефективніший метод 
розповсюдження — насінням і рослинними 
рештками. Проникнення гриба в рослину 
відбувається через кореневі волоски. 

За умови високого ступеня розвитку фузарі-
озу втрати на посівах льону-довгунцю врожаю 
соломи можуть становити 45 – 50%, урожаю 
насіння — 75 – 80, виходу волокна — 70 – 75%.

Незалежно від походження ізоляту гриба 

F. oxysporum (f. lini), отриманого зі стійкого чи 
сприйнятливого сорту льону, він спричиняв 
ураження в усіх без винятку сортів льону, 
однак, його патогенність була різною за ро-
ками. Так, ізолят гриба F. oxysporum (f. lini), 
виділений зі сприйнятливого сорту Свєточ, 
уражував сприйнятливі сорти Свєточ у ме-
жах 73,2 – 78,4%, Томскій 16 — 69,9 – 81,3% 
(таблиця). Патогенність ізоляту, виділено-
го із сорту Томскій 16, на рослинах сорту 
Свєточ за роки досліджень була на рівні 
63,8 – 88,1%, на рослинах сорту Томскій 16 — 
74,2 – 83,4%, а загалом у сприйнятливих 
сортів — 70,8 – 82,8%. Ураження рослин 
середньосприйнятливого сорту Чарівний 
цим самим ізолятом за роки досліджень 
становило 47,8 – 57,2%; сорту Глінум — 
46,4 – 56,3 і загалом — 47,3 – 56,8%, що 

патогенність популяції fusarium oxysporum (f. lini), виділених із різних за стійкістю до фу-
заріозу сортів льону

Походження Fusarium 
oxysporum (f. lini)

Ступінь ураження рослин сорту, %

И 7 Aojagy Чарівний Глінум Свєточ Томскій 16

2012 р.
ізолят сорту Aojagy 53,4±2,1 47,2±1,8 77,5±3,2 79,4±3,6 89,1±3,8 93,1±4,5
ізолят сорту И 7 48,1±2,0 43,4±1,7 69,3±2,9 72,8±3,0 91,6±4,3 92,4±4,5
X 50,8±2,1 45,3±1,8 73,4±3,0 76,1±3,3 90,4±4,1 92,8±4,5
X за стійкістю 48,1±2,0 74,8±3,2 91,6±4,3
ізолят сорту Томскій 16 20,4±0,8 17,2±0,7 42,7±1,7 39,4±1,6 88,1±3,6 83,4±3,5
ізолят сорту Свєточ 17,6±0,7 16,1±0,6 58,6±2,3 53,4±2,0 78,4±3,2 81,3±3,5
X 19,0±0,8 16,7±0,6 50,7±2,0 46,4±1,8 83,3±3,4 82,4±3,5
X за стійкістю 17,8±0,7 48,6±1,9 82,8±3,4

2013 р.
ізолят сорту Aojagy 82,1±3,4 73,1±3,3 77,5±3,5 76,3±3,5 97,8±4,1 94,6±3,9
ізолят сорту И 7 63,6±2,7 58,7±2,4 69,4±2,8 73,3±3,2 88,7±4,2 92,6±4,5
X 72,9±3,0 65,9±2,8 73,5±3,2 74,8±3,4 93,3±4,2 93,6±4,7
X за стійкістю 69,6±2,9 74,2±3,3 93,5±4,4
ізолят сорту Томскій 16 19,7±0,8 16,6±0,6 34,9±1,4 35,1±1,4 83,7±3,4 81,1±3,2
ізолят сорту Свєточ 19,2±0,7 21,1±0,9 60,7±2,5 58,4±2,4 73,2±2,9 80,3±3,1
X 19,5±0,8 18,9±0,8 47,8±1,9 46,8±1,9 78,5±3,2 80,7±3,2
X за стійкістю 19,2±0,8 47,3±1,9 79,6±3,2

2014 р.
ізолят сорту Aojagy 51,2±2,2 63,4±3,0 75,9±3,6 81,1±3,9 99,3±4,2 97,6±4,2
ізолят сорту И 7 47,1±2,2 52,4±2,4 69,7±3,5 72,4±3,4 91,6±4,0 88,9±3,8
X 49,2±2,2 57,9±2,7 72,8±3,5 76,8±3,6 95,5±4,1 93,3±4,0
X за стійкістю 53,6±2,4 74,8±3,6 94,4±4,0
ізолят сорту Томскій 16 19,2±0,8 18,7±0,8 51,3±2,0 47,4±1,9 63,8±2,7 74,2±3,1
ізолят сорту Свєточ 14,9±0,6 16,8±0,7 63,1±2,5 65,1±2,7 75,3±3,3 69,9±3,0
X 17,1±0,7 17,8±0,8 57,2±2,2 56,3±2,3 69,6±3,0 72,1±3,0
X за стійкістю 17,4±0,8 56,8±2,3 70,8±3,0
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менше, ніж у сприйнятливих сортів.
Слід відзначити, що стійкі до фузаріозу 

сорти И 7 та Aojagy мали дуже низький від-
соток ураження рослин ізолятом гриба, ви-
діленого зі сприйнятливих сортів. Упродовж 
досліджуваних років цей показник був у ме-
жах 17,4 – 19,2%. 

із зазначеного вище можна зробити ви-
сновок про те, що ізоляти гриба F. oxysporum 
(f. lini), виділені зі сприйнятливих сортів льо-
ну, уражують значною мірою лише сприй-
нятливі сорти і майже не уражують сорти 
з високою стійкістю.

ізоляти гриба F. oxysporum (f. lini), виді-
лені зі стійких сортів Aojagy та И 7, протя-
гом досліджуваних років спричиняли силь-
не ураження сприйнятливих до фузаріозу 
сортів Свєточ і Томскій 16 — 91,6 – 94,4% 
уражених рослин, середньосприйнятливих 
сортів Глінум та Чарівний — 74,2 – 74,8% 
уражених рослин. Стійкі сорти И 7 та Aojagy 
виявили стійкість вище середнього ступеня 
до цього ізоляту збудника (48,1 – 69,6% ура-
жених рослин протягом років дослідження).

Різняться патогенністю ізоляти гриба 
F. oxysporum (f. lini), виділені із сортів-етало-
нів з однаковою стійкістю до фузаріозу. Так, 
патогенність ізоляту, виділеного із сорту 
Aojagy, за роки досліджень була дещо ви-
щою, ніж патогенність ізоляту, виділеного 
із сорту И 7. Ураження фузаріозом рослин, 
спричинене ізолятом, виділеним із сорту 

Aojagy, становило впродовж років дослі-
джень 47,2±1,8 – 99,3±4,2, із сорту И 7 — 
43,4±1,7 – 92,6±4,2%.

Спостерігається аналогічна закономір-
ність стосовно ізолятів гриба, виділених 
зі сприйнятливих сортів Томскій 16 і Свєточ. 
Ураженість рослини льону-довгунцю ізоля-
том, виділеним із сорту Томскій 16, стано-
вила 16,6±0,6 – 88,1±3,6%, Свєточ — дещо 
менше — 14,9±0,6 – 81,3±3,5%.

Слід зазначити, що патогенність будь-яко-
го ізоляту гриба F. oxysporum (f.lini) стосовно 
певного сорту льону-довгунцю практично не 
змінюється за роками. 

Так, ізолят, виділений із сорту Aojagy, 
спричинив ураження рослин фузаріозом 
у сорту Чарівний у 2012 р. 77,5±3,2%, 2013 — 
77,5±3,5%, 2014 р. — 75,9±3,6%, у сорту 
Свєточ — відповідно 89,1±3,8; 97,8±4,1 
і 99,3±4,2%. Дослідження патогенності ізо-
ляту, виділеного із сорту Томскій 16, пока-
зало, що ураження рослин сорту Чарівний 
фузаріозом за період досліджень становило 
у 2012 р. — 42,7±1,7; 2013 — 34,9±1,4, 2014 
р. — 51,3±2,0%; сорту Свєточ — 88,1±3,6; 
83,7±3,4 і 63,8±2,7% відповідно.

Отже, за вирощування стійких до фуза-
ріозу сортів льону-довгунцю закономірно 
відбувається формування в природних 
умовах нових популяцій збудника хвороби 
з ширшим спектром патогенності.

Ізоляти гриба F. oxysporum (f. lini), ви-
ділені зі сприйнятливих сортів-еталонів 
льону-довгунцю Свєточ і Томскій 16, значно 
уражують сорти, сприйнятливі до збудни-
ка хвороби, і майже не уражують сорти- 
еталони з високою стійкістю И 7 та Aojagy.

Ізоляти гриба F. oxysporum (f. lini), виді-
лені зі стійких сортів И 7 та Aojagy, впро-
довж досліджуваних років великою мірою 

уражували сприйнятливі до фузаріозу сор-
ти Свєточ і Томскій 16 і середньосприй-
нятливі сорти Глінум і Чарівний. 

Це свідчить про необхідність вивчення 
мінливості популяцій гриба F. oxysporum 
(f. lini) і встановлення серед них найбільш 
патогенних із подальшим використанням 
у селекційній роботі під час створення 
штучних інфекційних фонів.
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Патогенность популяции гриба Fusarium 
oxysporum (f. lini) на разных по устойчивос-
ти сортах льна-долгунца в условиях севе-
ро-восточной части Украины

цель. Изучить патогенность изолятов гри-
ба Fusarium oxysporum (f. lini), выделенных из 
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Бібліографія

устойчивых и восприимчивых к фузариозу сор-
тов льна-долгунца. Методы. Вегетационный, им-
мунологический, статистический. Результаты. 
Приведены экспериментальные данные по изу-
чению степени патогенности изолятов гриба 
Fusarium oxysporum (f. lini), выделенных из 
устойчивых и восприимчивых к фузариозу сор-
тов льна-долгунца. Установлено, что изоляты 
гриба Fusarium oxysporum (f. lini), полученные 
из сортов, устойчивых к болезни и восприим-
чивых, вызывали их поражение с разной сте-
пенью патогенности. Выводы. Изоляты гриба 
Fusarium oxysporum (f. lini), выделенные из 
восприимчивых сортов льна-долгунца Светоч 
и Томский 16, поражают в значительной степе-
ни восприимчивые сорта и почти не поражают 
сорта с высокой устойчивостью И 7 и Aojagy. 
Изоляты гриба Fusarium oxysporum (f. lini), выде-
ленные из устойчивых сортов И 7 и Aojagy, за 
годы исследований вызвали сильное пораже-
ние восприимчивых к фузариозу сортов Свєточ 
и Томский 16 и средневосприимчивые сорта 
Глинум и Чаривный.

Ключевые слова: лен-долгунец, изолят гри-
ба, патогенность.
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Disease-inciting power of population of fungus 
Fusarium oxysporum (F. lini) on different by 
resistance grades of flux in conditions of North-
East part of Ukraine

The purpose. To study disease-inciting power of 
isolates of fungus Fusarium oxysporum (f. lini), se-
creted from grades of flux resistant and acquisitive 
to fusarial wilt. Methods. Vegetation, immunologi-
cal, statistical. Results. Experimental data are given 
on study of the level of disease-inciting power of iso-
lates of fungus Fusarium oxysporum (f. lini), secret-
ed from grades of flux resistant and acquisitive to 
fusarial wilt. It is determined that isolates of fungus 
Fusarium oxysporum (f. lini), gained from grades 
resistant and acquisitive to disease caused their 
lesion with different extent of disease-inciting power. 
Conclusions. Isolates of fungus Fusarium oxyspo-
rum (f. lini), secreted from acquisitive grades of flux 
Svitoch and Tomskii 16, attack largely acquisitive 
grades and do not attack grades with high resis-
tance I 7 and Aojagy. Isolates of fungus Fusarium 
oxysporum (f. lini), secreted from resistant grades I 
7 and Aojagy, for years of researches have caused 
strong lesion of acquisitive to fusarial wilt grades 
Svitoch and Tomskii 16 as well as medium-acquis-
itive grades Hlinum and Charivnyi.

Key words: flux, fungus isolate, disease-inciting 
power.


