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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ICTV – міжнародна комісія по таксономії вірусів
АПК – аграрний промисловий комплекс
АЦ – агроценоз
БЗ – бактеріальні захворювання
ВВС – вірус везикулярного стоматиту
ВЖСО – вірус жовтої сітчастості осоту
ВККК – вірус кучерявої карликовості картоплі
ВОГ – вірус опіку гречки
ВОМ – вірус огіркової мозаїки
ВТМ – вірус тютюнової мозаїки
ВШМЯ – вірус штрихуватої мозаїки ячменю
ГЗ – грибні захворювання
ЕН – екологічна ніша
ІН – індекс нейтралізації
ЛМ – люмінесцентна мікроскопія
НДЦ – наночастки діоксиду церію
П – популяція
ПДАТУ – Подільський державний аграрно-технічний університет
РНК – рибонуклеїнова кислота
УВК – У-вірус картоплі
ФС – фосфатидилсерин
ФХ – фосфатидилхолін
ХВК – Х-вірус картоплі
ЦПД – цитопатична дія
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ВСТУП
Актуальність теми. В структурі вирощування сільськогосподарських рослин
провідне місце в агроценозах України займає гречка, яка є культурою
різнопланового використання. Важливою передумовою одержання високих врожаїв
гречки є отримання її якісної продукції в різних екологічних умовах її вирощування.
Одним із важливих напрямів в безвідходній технології вирощування гречки є
виведення та підбір для різних екологічних регіонів стійких до захворювань сортів
для квітково-медоносного конвеєру. Оскільки це по суті одна з найважливіших
круп’яних культур другої групи, яка з одночасним вирощуванням зерна широко
використовується в бджільництві [1].
У біології гречки звичайної є ряд особливостей, які ускладнюють її
вирощування: низьке зав’язування плодів при рясному утворенні квітів, одночасне
проходження кількох фаз онтогенезу (бутонізації, цвітіння, плодоутворення),
відносно

пригнічений

розвиток

і

швидке

старіння

кореневої

системи,

сприйнятливість до патогенів різних таксономічних груп, відсутність засухо-, жаро-,
холодостійких форм і сортів, висока вимогливість до ґрунтово-кліматичних умов
[2].
Відомими вченими при дослідженні цієї культури серед диких видів
приводиться гречка татарська (Fagopyrum tataricum Caertn), багаторічна (Fagopyrum
cymosum Meissn), гігантська (Fagopyrum giganteum Krot), гімалайська (Fagopyrum
tataricum ssp. himalaicum) [3]. Гречка татарська (Fagopyrum tataricum (L) Caertn) –
найбільш близький вид в роді Fagopyrum Mill. до Fagopyrum esculentum. Вона
використовується в науковому процесі з метою удосконалення біології існуючих
сортів та активно вирощується в Україні [4, 5].
Разом з тим слід відзначити, що останнім часом в екологічних умовах України
ця цінна сільськогосподарська культура в процесі онтогенезу за умов оточуючого
середовища значно зменшує свою продуктивність.
При цьому значних збитків гречці завдають хвороби, які викликаються в
комплексі з вірусами, бактеріями, грибами та фітоплазмою, індукуючи патології
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різного рівня складності. Особливо збитковим цей процес в агроценозах України
відчувається при ураженні рослин вірусом опіку гречки (ВОГ) та супутніми
інфекціями, які вперше досліджувалась нами в комплексі за різних екологічних
умов. Інтенсивність розвитку і поширення багатьох хвороб рослин відрізняється,
залежно від умов навколишнього середовиа та періода року [6]. Саме тому в наш час
велика увага приділяється фітосанітарному стану на посівних площах під гречкою.
Доведено, що фітопатогенні збудники широко поширені в природі і в
сприятливих

для

їх

розвитку

умовах

наносять

значну

шкоду

урожаю

сільськогосподарських культур. Вони можуть поширюватися різними шляхами,
повітрям, водою, насінням, посадковим матеріалом, рослинними залишками,
комахами, транспортними засобами та ін. [7]. Вивчення хвороб гречки, що
досліджувались в наукових установах, не втрачає своєї актуальності в наш час, адже
саме ці показники є невід’ємною складовою отримання високих і стабільних
врожаїв.
Загально відомо, що чим багатший і різноманітніший вихідний матеріал, тим
більш результативна робота селекціонера. Тому всебічне вивчення стійкості
колекційних зразків гречки до патогенів різних таксономічних груп в конкретних
еколого-кліматичних умовах, виділення перспективних зразків, а також підбір
біологічно-активних композицій для попередження захворювань рослин гречки та
підвищення її продуктивності є актуальним завданням дослідників як в Україні, так
і в інших крайнах вирощування даної культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана згідно
з планами комплексної теми відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України «Вивчення
геноміки та протеоміки мікроорганізмів для створення штамів-пробіотиків,
продуцентів лікарських засобів, агробіопрепаратів; дослідження структурнофункціональної організації вірусних геномів та автономних генетичних елементів»,
підрозділу «Використання глікопротеїнів зоо- та фіторабдовірусів в якості
ініціаторів апоптозу трансформованих клітин тварин», державний реєстраційний
номер 0107U011129 (2007-2011 рр.); та підрозділу «Вивчення молекулярної біології
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і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин, їх структурнофункціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем»,
державний реєстраційний номер 0112U002748 (2012-2016 рр.).
Метою роботи було встановити вплив екологічних факторів на циркуляцію та
властивості ВОГ за умов змішаної інфекції на рослинах гречки в агроценозах
України.
В завдання дослідження входило:
визначення еколого-біологічних властивостей вірусу опіку гречки та його
̶

поширеності в агроценозах;
̶

виявлення супутніх патогенів, шкодочинних для рослин гречки;
̶

дослідження чутливості зразків гречки, одержаних з різних екологічних
регіонів, до вірусу опіку за умов змішаної інфекції;
̶

застосування в агроценозах ефективних засобів для стимуляції росту,
розвитку та захисту рослин гречки від хвороб.
Об’єкт дослідження – розповсюдження та шкодочинність рабдовірусу опіку

гречки (Rhabdoviridae).
Предмет дослідження – вірус опіку гречки на фоні супутніх патогенів..
Методи дослідження – екологічні, фітовірусологічні, біохімічні, електронномікроскопічні, мікробіологічні та методи статистичної обробки результатів.
Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведених досліджень
визначено екологічні причини різноякості рослин гречки: морфобіологічна
характеристика, стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього
середовища, резистентність рослин колекції гречки до збудників найпоширеніших
хвороб.
Вперше встановлено, що ВОГ уражує рослини цієї культури в агроценозах від 5
до 23 % в співвідношенні з патогенами різних таксономічних груп. Вивчено
морфолого-структурні особливості ВОГ, що поширений в різних екологічних
районах України. Вперше встановлено, що найчастіше ВОГ уражує гречку в
агроценозах у комплексній інфекції з вірусами, бактеріями та фітоплазмою, що
необхідно враховувати при розробці агротехнічних засобів попередження цих

9

інфекцій. Встановлено, що фітоплазма призводить до розростання чашолистків та
позеленіння пелюсток, гіпоплазії чи гіперплазії тичинок і маточок: все це часто
викликає часткову або повну стерильність рослин, які вирощуються на різних типах
ґрунтів.
Для синтезованих наночасток діоксиду церію в спеціалізованих модельних
дослідах встановлено наявність значної антибактеріальної активності щодо
грампозитивних фітопатогенних мікроорганізмів та виразної антифунгальної дії, а
також відсутність пригнічуючого ефекту на корисні ґрунтові азотфіксуючі бактерії.
При одночасній обробці насіння гречки наночастками діоксиду церію та
біокомпозиційним препаратом «Біоекофунге-1» відбувається значна стимуляція
росту рослин, ніж при використанні кожного з препаратів окремо або препаратів
порівняння «Вітазим», «Вермісол» та гумат натрію.
Практичне значення роботи. Проведено підбір сортів для різних екологічних
регіонів, стійких до ураження ВОГ. При аналізі світової колекції із 121 сорту гречки
встановлено, що сорти Енеїда, Любава, Нектарниця, Казанка, Javate, Botansoba, Улія
ІІ (тетраплоїдна) толерантні до зараження ВОГ за умов вирощування їх в різних
кліматичних регіонах України. Враховуючи властивості ВОГ та його комплексне
ураження гречки в агроценозах разом з патогенами різної природи, використано
нову біоорганічну композицію «Біоекофунге-1», вивчено доцільність її застосування
в поєднанні з біостимуляторами росту рослин («Вітазим», «Вермісол», наночастки
діоксиду церію). «Біоекофунге-1» впроваджено в технологію вирощування гречки в
ДП Дослідне господарство «Сквирське», про що є відповідний акт.
Результати дисертаційної роботи Демченко О. А. впроваджено у навчальний
процес Вінницького національного аграрного університету та Білоцерківського
національного аграрного університету при викладанні дисциплін: «Біологія»,
«Екологія рослин» та «Прикладна екологія».
Обґрунтованість

і

достовірність

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій. Експериментальні результати, наукові положення і висновки
побудовані на матеріалах власних досліджень (2007-2016 рр.). Їх достовірність
визначається достатньою кількістю експериментально підтверджених даних,
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застосуванням для вирішення поставлених завдань широкого спектру сучасних
вірусологічних,

біохімічних,

мікробіологічних

та

статистичних

методів.

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджено їх
обговоренням на 5 вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях.
Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації результати досліджень
були одержані автором особисто або за його безпосередньої участі. Автором
самостійно проаналізовано наукову літературу за темою дисертації, визначено мету
та завдання дослідження; підготовані до друку публікації за матеріалами дисертації;
досліджено резистентність рослин до збудників вірусних, бактеріальних, грибних
хвороб; зроблено оцінку чутливості стійких сортових зразків гречки та визначено
перспективи використання біологічно-активних речовин.
Польові дослідження на науково-дослідному полі Подільського державного
аграрно-технічного університету проведено спільно з д.с.-г.н. професором Шевчук
В. К., а на полях ДП Дослідного господарства «Сквирське» – з к.с.-г.н. Вдовиченко
А. В. та Терновим Ю. В. згідно угод про співпрацю. У співавторстві зі
співробітниками Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
України к.б.н. Юзвенко Л. В. та к.б.н. Діденко Л. Ф. проведено дослідження фізикохімічних та біологічних властивостей ВОГ. Біологічні властивості наночасток
діоксиду церію та їх вплив на фітопатогенні бактерії досліджено у співавторстві з
к.б.н. Жолобак Н. М., к.б.н. Данкевич Л. А. та к.б.н. Бабенко Л. П. Вплив біологічноактивної композиції «Біоекофунге-1» у поєднанні з біостимуляторами росту рослин
(«Вітазим», «Вермісол», наночастки діоксиду церію) на ріст рослин визначено
спільно з к.б.н. Бойко О. А. із Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Автор щиро вдячний всім вищеназваним науковим
співробітникам. Узагальнення результатів та формулювання основних положень і
висновків проведено спільно з науковим керівником д.б.н., академіком НААН
України Бойко А. Л.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи представлені та
доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: «Карпатська
конференція з проблем охорони довкілля» (Мукачево-Ужгород, 2011 р.),
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X International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists
«Shevchenkivska vesna 2012: life sciences» (Київ, 2012 р.), 11th International symposium on
buckwheat (Орел, 2010 р.), XIIІ з’їзд Tовариства мікробіологів України ім. С. М.
Виноградського (Ялта, 2013 р.), Всероссийская с международным участием научная
конференція (Томск, 2013 р.), ХІ Український біохімічний конгрес (Київ, 2014 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю, зокрема 12
статей у наукових фахових виданнях, з них 6 входять до наукометричних баз; 6 тез
доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах та з’їздах,
1 монографію, 1 методичні рекомендації, 1 посібник для ВУЗів.
Структура та обсяг роботи. Робота викладена на 170 сторінках друкованого
тексту і складається з розділів: вступ, огляд літератури, матеріали і методи
досліджень, результати досліджень, який включає 3 розділи власних досліджень,
узагальнення результатів, висновки, пропозиції виробництву, список використаних
джерел, додатки. Робота містить 27 таблиць та 27 рисунків. Бібліографічний список
складає 203 джерела, у тому числі 77 латиницею.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1

Екологія і динаміка поширення інфекційних хвороб рослин в
агроценозах

Процес розвитку і поширення багатьох хвороб рослин змінюється в різні роки і
періоди одного року. Епіфітотія – масове захворювання рослин, зумовлене
активністю фітопатогена та екологічних факторів довкілля [8]. Виникнення,
розвиток і затухання епіфітотії залежить від взаємодії основних компонентів:
популяції збудника хвороби, популяції рослини-господаря і умов навколишнього
середовища [9].
Серед умов, які визначають перебіг епіфітотій, основне значення має наявність
збудника хвороби. Для того, щоб хвороба прийняла масовий характер, необхідна
здатність патогену мати високу агресивність і вірулентність. Саме тому поява на
певній території високопатогенних збудників хвороб – важлива умова виникнення
епіфітотій. Для багатьох фітопатогенних грибів характерний великий запас
первинної інфекції на початку вегетаційного сезону, короткий латентний період в
рослинах, високий рівень спороношення, здатність здійснювати зараження малою
кількістю інфекційних одиниць. Зокрема, це – іржасті, сажкові, пероноспорові,
борошнисто-росяні, деякі недосконалі гриби [10].
Вивчено, що утворення спор грибних патогенів сягає високих значень. На
одному кущі барбарису утворюється в середньому 64 млр. ецидіоспор збудника
стеблової іржі злаків (Puccinia graminis). Окремі із них інфікують сприянятливі види
злакових, а при кожній уредогенерації на уредопустулі утворюються біля 200 тис.
уредоспор [11].
Розвиток епіфітотій визначається двома основними величинами – вихідним
запасом інфекції (наприклад, яка зберіглася після перезимівлі) і швидкістю її
наростання. Швидкість наростання інфекції залежить від багатьох екологічних
факторів:
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- кліматичні умови (температура, вологість, та ін.);
- стійкість чи сприйнятливість рослини-господаря;
- біологічні особливості збудника (агресивність, вірулентність, патогенність,
швидкість поширення паразиту в тканинах рослин, наявність переносника інфекції
та її поширення та інше).
Для хвороб, збудники яких мають декілька генерацій в рік, наприклад, у
вірусів, можливі епіфітотії навіть при дуже низькому запасі інфекції, яка здатна
«вибухово» збільшуватись при сприятливих умовах в складних енергетичних
потоках довкілля. Отже, для таких хвороб головну роль відіграє швидкість
наростання інфекції. Інтенсивність розвитку хвороб, збудники яких мають одну
генерацію в вегетаційний період, повністю залежить від вихідного потенційного
запасу інфекції в агроценозі [12].
Роль рослини-господаря у виникненні епіфітотій за сучасних умов зміни
климату. Епіфітотії часто виникають там, де поширені рослини, сприйнятливі до
збудників хвороб. В цьому зв'язку значну роль відіграє інтродукція (ввезення) нових
збудників хвороб в нові регіони, які здатні циркулювати за умов довкілля.
При цьому важливу роль для циркуляції вірусів відіграють переносники –
попелиці, цикадки, тріпси, мікроскопічні гриби, нематоди [13].
У виникненні епіфітотії мають значення дикорослі рослини і бур'яни. На них
накопичується

грибна

і

бактеріальна

інфекція.

Вони

також

виступають

резерваторами вірусної і фітоплазменної інфекції.
Розвиток епіфітотій в значній мірі залежить від кліматичних умов та факторів
навколишнього середовища (температури, вологості, освітленості та різних потоків
енергій).
Фактори навколишнього середовища сприяють виникненню епіфітотій, якщо
вони чинять несприятливу дію на рослину-господаря, знижуючи її стійкість до
хвороби. В той же час, будь-які умови, які обмежують життєдіяльність паразиту і
підвищують стійкість рослин до збудника хвороби, сприяють затуханню епіфітотій.
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Розвиток епіфітотій, в значній мірі, залежить від зміни мікроклімату на
обмежених територіях, де мікроклімат залежить від особливостей рельєфу.
Наприклад, пероноспороз гречки частіше розвивається на понижених ділянках.
Сільськогосподарська діяльність людини в значній мірі впливає на розвиток
епіфітотій, а зокрема:
- підбір видів і сортів для вирощування в певній зоні;
- регуляція умов культивування рослин (удобрення, обробка ґрунту, насіння чи
зелених частин рослини та ін.);
- випадкове завезення нових патогенів в місця, де вони раніше були відсутні.
Особливо значний вплив чинить діяльність людини на епіфітотійний розвиток
хвороб в тепличних господарствах, де регулюються, але часто порушуються умови
вирощування культури і мікроклімат.
Для виникнення і розвитку епіфітотій, як відомо, необхідна відповідність трьох
основних умов:
- вирощування на великій території сприйнятливих рослин-господарів;
- присутність збудника в кількості, достатній для інфікування;
- наявність оптимальних зовнішніх умов для виникнення і розвитку хвороб.
Досліджено, що відповідність цим умовам забезпечує розвиток епіфітотій –
динамічного процесу, який протікає в часі і просторі. В розвитку епіфітотій
розрізняють три послідовні стадії:
- передепіфітотійну (підготовчу);
- власне епіфітотію (розпал хвороби);
- затухання епіфітотії (депресію епіфітотії) [14].
В процесі першої стадії в природі в популяціях паразиту і рослини-господаря
проходять зміни, які сприяють розвитку хвороби: поява нових вірулентних і
агресивних рас і форм патогена.
Передепіфітотійна стадія продовжується довгий час і важко встановити її
початок. Проведення контролю за життєдіяльністю збудників хвороб, станом посівів
і кліматичними умовами сприяють прогнозу епіфітотій.
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Друга стадія (спалах хвороби) характеризується одночасним ураженням
багатьох рослин. Вона зумовлена певними фазами розвитку рослин, залежить від
біології збудника і умов навколишнього середовища.
Третя стадія (депресія) характеризується зниженням числа хворих рослин,
інтенсивності розвитку хвороби, скороченням площі уражених посівів.
Домінуючий фактор затухання епіфітотій – підвищення стійкості популяції
рослини-господаря. Досліджено, що одні епіфітотії характеризуються однорічним
циклом і схильні до сезонних коливань, інші – багаторічні.
Багаторічні епіфітотії в перші роки характеризуються великими втратами
врожаю. В послідуючі роки їх вплив на врожай знижується і залишається на
відповідному рівні. Це характерно для деяких хвороб плодових, лісових і кущових
рослин.
Залежно від ареалу епіфітотій і особливостей розвитку збудників хвороб
розрізняють наступні основні типи епіфітотій.
Місцеві епіфітотії (енфітотії) характеризуються щорічним розвитком на певній
території і приводять до значних втрат врожаю [14]. До них належать фузаріози і
вертицильози багатьох рослин, вовчок соняшниковий. Ефективним в попередженні
місцевих епіфітотій є дотримання сівозміни, використання для посіву протруєного
насіння, культивування стійких сортів.
Часто збудники хвороб охоплюють локальні території, в подальшому вони
поширюються на більші масиви полів. Це характерно для іржі, борошнистої роси,
збудників деяких судинних хвороб грибного і бактеріального походження, вірозів,
фітоплазмозів.

Сприяє

розвитку

прогресуючих

епіфітотій

запровадження

монокультури, використання сприйнятливих до збудників сортів та ін.
Повсюдні епіфітотії (панфітотії) – це поширення інфекції на майже всі посіви
культури на території однієї країни чи кількох країн одночасно. Панфітотії
трапляються рідко, але відомі факти, коли панфітотії характеризувались дуже
широким поширенням. Наприклад, відома панфітотія фітофтори картоплі в Ірландії
в середині XVIII століття та ін.
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Прогнозувати хворобу – це значить попередньо передбачити характер її
розвитку (строки виникнення, інтенсивність розвитку, шкодочинність та ін.).
Розрізняють багаторічний, довгостроковий і короткостроковий прогнози.
Стратегічний багаторічний прогноз передбачає розвиток хвороби на термін не
менше 5-10 років. Для розробки такого прогнозу потрібен банк даних за 30-50 років
і

більше

про

поширення

та

шкодочинність

основних

збудників

хвороб

сільськогосподарських культур. На основі зібраної інформації встановлюють
залежність динаміки поширення хвороб від сонячної активності, періодичної зміни
екологічних умов та технології і організації вирощування сільськогосподарських
культур (посівні площі, сорти, система удобрення, обробітку ґрунту, меліорація,
технологія вирощування, збирання і переробка врожаю, система захисту культур та
ін.). Обробка такої інформації дозволяє встановити алгоритми, розробити
математичні моделі прогнозування:
- закономірну зміну видового складу домінуючих збудників хвороб, можливість
охоплення території, шкодочинність і роки спалахів чи епіфітотій та інших фаз
багаторічної динаміки;
- екологічну й економічну зміни в структурі посівних площ, як по зонах, так і в
країні в цілому;
- динаміку в технології вирощування культури [15];
- зміну видового і сортового складу по регіонах і областях;
- необхідність активізації селекції виведення сортів культур, стійких до хвороб
в найближчих 10 років;
- обсяги цілеспрямованих заходів захисту рослин, потребу в обсягах
виробництва та закупівлі засобів захисту рослин.
Довгостроковий (річний) прогноз [16] дозволяє передбачити можливий
розвиток хвороб на період від одного місяця до року. Основне завдання
довгострокового прогнозу – встановлення інтенсивності розвитку хвороби на
наступний рік чи на певну фазу і визначення можливих втрат врожаю.
Короткостроковий

(фенологічний)

або

оперативний

прогноз

дозволяє

передбачити на відносно короткий період часу розвиток хвороб окремих культур
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протягом вегетаційного періоду і в певній місцевості.
1.2 Основна ботаніко-біологічна характеристика гречки, різноманітність видів
Слід відмітити, що у літературних джерелах висловлюються різні припущення
про час та місце походження гречки [17], [18], [19], [20]. Комаров В. Л. вважав, що
гречка походить з Монголії або Індії. Кротов А. С. [21] встановив, що місцем
походження гречки є північні штати Індії, де зустрічається найбільше різноманіття
культурних та диких форм, а природні умови відповідають вимогам росту та
розвитку культури.
Японський генетик Омі Оніші [22] під час обстеження рослинності південного
Китаю в 1988-1990 роках виявив новий дикий вид роду Fagopyrum в місцевості ІонгШенг провінції Юннaнь. Вивчення показали, що це дикий предок гречки посівної
Fagopyrum esculentum. Було встановлено походження культурної гречки, проте,
якщо вірити палеоботанічним відомостям, пилок гречки, який добре зберігся,
знайшли на території Європейської частини Росії та Данії [23]. Все це вказує, що
вивчення історії культури гречки ще не завершено і потребує подальшого вивчення.
З початку ХХІ столітті масштаби вирощування гречки в світі за даними
FAOSTAT складає близько 2 млн. т. у рік, але ці дані змінюються з року в рік  2,6
млн. т. у 2001 році, 1,9 млн. т.  у 2008 році. Посівні площі цієї культури за останні
роки досягли 2,5 млн. га. Продуктивність змінюється в межах 0,731,20 т./га. Зараз
споживання та продаж гречки здійснюється в 24 країнах світу. В Європі це Росія,
Україна, Франція, Польща, Латвія, Білорусь, Греція, Словенія, Молдова, Естонія,
Словаччина; в Азії – Китай, Японія, Казахстан, Корея, Киргизстан; в Америці –
США, Бразилія, Канада; Країни Південної Африки. Основними виробниками гречки
залишаються Росія, Китай та Україна [24], проте світовими лідерами виробництва
гречаної крупи є Китай і Франція. Найбільша врожайність гречки в світі зафіксована
у Франції – 3,5 т./га [25].
Світовий генофонд гречки поповнювався різними шляхами [26]. З часом багато
зразків поступило в колекцію Всеросійського інституту рослинництва (ВІР) з різних
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селекційно-дослідних і науково-дослідних лабораторій. Вже на початку 1941 р.
колекція нараховувала 3400 зразків, які знайшли своє застосування в агроценозах
України.
На сьогодні колекція гречки ВІР представлена трьома видами роду Fagopyrum
Mill і нараховує більше 2170 зразків. Вид татарської гречки Fagopyrum tataricum (L)
Gartn нараховує 100 зразків. У колекції є один зразок багаторічної гречки
Fagopyrum cymosum Meissn.
Однак досягнуті успіхи з мобілізації рослинних ресурсів не можна визнати
достатніми як за кількістю залученого матеріалу, так і за ботаніко-систематичним
різноманіттям, яке впроваджується в агроценози. Це особливо стосується гречки.
Колекція має відображати існуюче в природі різноманіття видів культурних рослин і
їх диких родичів і містити основний фонд сортів, постійно створюваних світовою
селекцією [27]. Алексєєвою О. С. у Подільському державному аграрно-технічному
університеті [28] створено колекцію роду Fagopyrum Mill (близько 600 зразків)
(табл. 1.2). Найбільша кількість зразків (520) відноситься до виду Fagopyrum
esculentum. Колекція нараховує 200 зразків вітчизняної і зарубіжної селекції, 28
ботанічних форм, тетраплоїдні сорти і форми, мутантні гібриди. Вид татарської
гречки

Fagopyrum

tataricum

представлений

56-ма

зразками

3-х

підвидів

(tuberculatum, rotundaturn, himalaicum) з різних регіонів світу. Колекція містить 3
дикі види: Fagopyrum cymosum Meissn, Fagopyrum gracіlipes, Fagopyrum esculentum
nova (гречка Огніші), а також генетичні маркери з Японії, гомостильні форми
Маршала (США), Замяткіна (РФ), а також амфідиплоїд – Fagopyrum giganteum Krot
[29]. Культурна гречка відноситься до класу ІІ – двосім’ядольні (Dicotyledones)
підкласу І – первиннопокривні (Archichlamydeaes Enge) родини – гречкові
(Polygonaceae Zinde) роду – гречка (Fagopyrum Gaertn) виду – гречка посівна
(Fagopyrum esculentum Gilib) [30].
У гречки розрізняють первинне, вторинне і придаткове (стеблове) коріння. За
інтенсивністю розвитку головного і бічних коренів розрізняють кілька типів
первинної кореневої системи: добре розвинені довгі, добре розвинені короткі, довгі
із розгалуженими бічними корінцями, слаборозвинені. До початку цвітіння коренева
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система проникає в ґрунти різних типів на глибину до 70 см, а в період достигання
плодів може заглиблюватись до 130 см, але основна маса кореневої системи
розміщується в орному шарі ґрунту (20-30 см) [6, 31].
Стебло гречки можна умовно розділити на три частини: нижня частина, або
підсім’ядольне коліно; середня частина, або зона гілкування; верхня частина, або
зона плодоношення [32]. Кожна із цих частин відрізняється від двох інших за
будовою, розвитком і функціями. Стебло і гілки гречки поділені вузлами на
міжвузля. Довжина і товщина міжвузлів залежать від розміщення їх на стеблі. На
розріджених посівах на окремих рослинах утворюється до 35-40 гілок першого,
другого, третього і навіть четвертого порядків [33].
Листя у рослин гречки змінюється впродовж усього життя рослини. Кожен
наступний листок відрізняється від попереднього розміром та формую [34].
А. С. Кротов виділяє три форми листа: сім’ядольні, сидячі та черешкові [35].
Черешки листків відносно тонкі і щільні, мають різну довжину (1,5-6 см), відходять
від стебла під кутом 45о. Листкова пластинка цілісна, розміри сягають 10-11 см
довжини і ширини. Листки гречки в екологічних умовах України яскраво-зелені,
жилки і краї часто забарвлені в червоний колір [36].
Досліджено, що квітка в гречки за формою неправильна, порівняно велика,
двостатева, зі специфічним ароматом. Складається з п’яти пелюсток; простої
віночкоподібної оцвітини; восьми тичинок, розміщених в два кола; маточки з трьома
приймочками; восьми нектарників, що розміщені між тичинками також в два кола.
Забарвлення квіток біле, рожеве, іноді темно-рожеве (майже червоне) і зелене.
Інтенсивність забарвлення залежить від температури повітря під час формування
квіток. Виведено форми із зеленим забарвленням квіток різної інтенсивності [37].
Насіння гречки посівної (Fagopyrum esculentum М.) – тригранний горішок
завдовжки 5,75-6,00 та завширшки 3,0-3,5 мм. Зрідка трапляються плоди гречки із 24 або 10-12 гранями. В середині плоду розміщується насінина, яка складається із
зародка, борошнистого ендосперму з алейроновим шаром і насінних оболонок.
Насіння буває чорного, коричневого або сірого (сріблястого) кольору. Забарвлення
однотонне або з малюнком у вигляді крапок, штрихів, рідше плям. У залежності від
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сорту маса 1000 зерен коливається від 16 до 30 г, середньою вважається маса 20-22 г
[38].
Гречка татарська Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn відноситься до родини
Polygonaceae (гречкові). Це єдина родина в порядку Polygonales. Вона включає
близько 40 родів, які складаються з понад 900 видів. Рослини цієї родини поширені
на земній кулі, головним чином, в зоні помірного клімату. Серед видового
різноманіття зустрічаються багаторічні трав’янисті рослини, кущі, ліани і дерева в
тропічних країнах. У нашій країні поширені представники восьми родів, які
включають біля двохсот видів [39]. З них у культурі вирощується тільки три роди:
Fagopyrum Mill, Rumex L., Reum L. Найбільш поширені в народногосподарському
значенні представники роду Fagopyrum Mill. Проте заслуговують уваги і вивчення й
інші види з родів Polygonum L., Atraphaxis L., Oxyria Hill., Calligonum L. як цінні
лікарські, дубильні і кормові культури.
За сучасними даними китайських вчених, у світі зібрано 7898 зразків гречки
[40], з них 1247 зразків – татарської. В Китаї знаходиться найбільша в світі колекція
цього виду гречки, яка нараховує 548 зразків.
Сьогодні значна робота з підтримки генофонду гречки проводиться в Науководослідному інституті круп’яних культур Подільського державного аграрнотехнічного університету. Тут під керівництвом професора Алексєєвої О. С. створено
живу колекцію зразків гречки татарської, яка всебічно вивчається. Завдяки співпраці
з вченими інших країн, в інституті досліджуються й інші форми, зразки та
різновидності гречки. Цю роботу проведено д.б.н., проф. Шевчук В. К. [41].
Досліджено,

що

зразки

татарської

гречки

походженням

з

Китаю

характеризувалися на 51-62 % вищою продуктивністю порівняно з продуктивністю
звичайної гречки сорту Вікторія. Гречка татарська  одна з найбільш цінних
круп'яних культур, яка широко культивується в багатьох країнах світу. Із неї
виготовляють крупу, муку, а також лікарські препарати [42].
Білок гречки, головним чином, складається з альбумінів і глобулінів, які добре
засвоюються організмом людини. Олія гречки відноситься до невисихаючих олій.
Завдяки доброму засвоюванню білків і вуглеводів, значному вмісту олії,
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мінеральних солей (заліза, фосфору, кальцію, міді), органічних кислот (лимонної,
яблучної, щавлевої), вітамінів (Р, РР, В1, В2,), гречана крупа використовується як
продукт дієтичного харчування. Р-вітамінні, або капілярозміцнювальні препарати
представлені флавоноїдними сполуками, джерелами яких слугують виключно
рослини. Татарська гречка Fagopyrum tataricum Gaertn має високий вміст рутину: у
80-170 разів вищий, ніж у гречці звичайній Fagopyrum esculentum Mill [43].
Ріст гречки – це збільшення маси і лінійних розмірів рослини. Зазвичай
визначається збільшенням висоти або маси рослини [44], 45]. Гречка, як й інші
культури, впродовж вегетаційного періоду в умовах агроценозу проходить
дванадцять етапів органогенезу. На кожному із цих етапів органогенезу
закладаються певні елементи продуктивності рослин [46]. Так, наприклад, на ІХ
етапі цвітіння-запліднення формується такий елемент продуктивності, як «кількість
запліднених квіток» [47].
Проходження

рослинами

певних

етапів

органогенезу

приводить

до

морфологічних змін, які називають фенологічними фазами або фазами розвитку, які
спостерігаються при вирощуванні гречки в різних екологічних умовах [48, 49]. На
думку Фесенко Н. В. [50], Алексеєвої О. С. [51] найбільш вираженими фазами
розвитку культури гречки є наступні: проростання насіння, сходи, поява першої
пари справжніх листків, гілкування, бутонізація, цвітіння, формування плодів і їх
дозрівання. Варто відзначити, що часто під впливом негативних факторів довкілля
ці фази розвитку гречки зазнають значних змін.
Отже, гречка має специфічні особливості проходження етапів органогенезу і
життєвого циклу (онтогенезу). З початком формування генеративних органів триває
вегетативний розвиток рослини. Квітки на окремих суцвіттях і в межах рослини
можуть перебувати на різних етапах – від закінчення формування гамет до
закінчення достигання насіння (Ohnishi O., 1986). У рослин одночасно можна
спостерігати різні етапи росту і фази розвитку [52].
Дозрівання гречки потребує суми активних температур (вище 10 оС) 13001600оС. Вважається [53], що рослинам гречки за вегетаційний період необхідна сума
середньодобових температур від 890 до 1000оС, а для більш пізньостиглих цей
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показник зростає до 1300оС. Дослідженнями встановлено, що для одного й того ж
сорту сума температур значно різниться за роками та районами вирощування [54,
55]. Під час проростання насіння, появи сходів біологічний мінімум температур має
становити 7-8оС, формування генеративних органів, плодоутворення і дозрівання –
10-12оС [44].
Рослини гречки пошкоджуються приморозками. Зниження температури на
висоті рослини до мінус 1оС протягом 4-6 годин викликає істотні пошкодження
листків, при температурі мінус 2-2,5оС листки відмирають [56].
Разом із тим, нерідко посіви гречки після тривалого посушливого періоду з
високими температурами відновлювали ріст, цвітіння, запліднення і забезпечували
повноцінний урожай. Це свідчить про те, що температурні умови не є основним
чинником, який обмежує продуктивність рослин [56, 57].
Вода входить до складу органічної речовини і є вирішальним фактором в
перебігові процесів метаболізму будь-якого живого організму, в тому числі, і гречки
[19]. За вегетаційний період гречка споживає води вдвічі більше, наприклад, ніж
пшениця і втричі – ніж просо [44]. Транспіраційний коефіцієнт гречки близько 530
[60]. За підрахунками Столетової О. А. [46] для створення урожаю 20 ц зерна і 50 ц
соломи на 1 га необхідно біля 3500 т. води.
Швидке проростання насіння, дружні сходи і інтенсивний розвиток рослин
відмічені на чорноземних ґрунтах при їх вологості понад 30 %. Для проростання
насіння необхідно 50-60 % води від маси насіння. Водоспоживання рослинами
гречки до фази бутонізації включно складає 11 % від загальної потреби, в період
цвітіння-плодоутворення 50-60 %, а в період дозрівання 25-35 %. Критичним
періодом є цвітіння. Нестача води в цей період призводить до різкого зменшення
врожайності [58, 59]. Рясні опади впродовж всього вегетаційного періоду, особливо
в його першій половині, посилюють ріст вегетативних органів і знижують
урожайність зерна [60].
Дослідженнями Фесенко Н. В. [50], Ruszkowski M. та Noworolnik K. [61]
встановлено, що у гречки під час посухи не спостерігається обезводнення стебла, як
це відбувається у багатьох культур (горох, квасоля та ін.). На думку вищезазначених
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авторів це одна із захисно-пристосувальних властивостей гречаної рослини.
Деякі дослідники [62] вказують на особливості анатомо-морфологічної будови
рослин

гречки,

завдяки

яким

їм

притаманна

потреба

у

інтенсивному

вологозабезпечені. Це, насамперед, велика транспіраційна поверхня, її листки не
опушені, мають одношаровий епідерміс, який містить велику кількість продихів з
верхньої та нижньої сторони листка. На стеблах гречки немає воскового покриву та
інших захисних пристосувань від випаровування води.
Гречка має відносно невелику масу кореневої системи з численними коренями,
які характеризуються високою фізіологічною активністю, завдяки чому вона здатна
засвоювати з ґрунту важкорозчинні поживні сполуки, що недоступно багатьом
іншим польовим культурам. Завдяки цій здатності вона може формувати цілком
задовільні врожаї, навіть на слабородючих ґрунтах [63]. Умови живлення є одним із
важливих чинників, що регулюють продуктивність гречки [64].
В процесі формування врожаю рослини вимагають і споживають значну
кількість елементів живлення, нестача яких в першу чергу відбивається на зниженні
продуктивності рослин і на погіршенні якості врожаю, не менш важливими є також
екологічні фактори плодоутворення, де визначальними чинниками є вологість
ґрунту та повітря, температурний та світловий режими. Все це обумовлює значний
інтерес до цієї культури в багатьох країнах світу, саме з цією метою організована
Міжнародна Асоціація з вивчення гречки (International Buckwheat Research
Association) [50].
1.3 Ґрунтово-кліматичні та інші умови агроценозів Південно-західної частини
Лісостепу
Лісостепова частина займає територію 46000 км2, 10,1 % території України з
населенням до 9 %, де зосереджено біля 14,3 % потенційних земельних, 7,9 % –
лісових, 7,7 % – водних ресурсів.
Область розміщена на крайньому сході Подільської лісостепової височини, а
своєю північною частиною (Славутський і частково Шепетівський та Полянський
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райони) заходить у Полісся, яке в цій частині теж є височиною. Середня абсолютна
висота області складає 275 м над рівнем моря, а її максимальні висоти значно
перевищують 300 м [3].
Відомо, що природно-ресурсний потенціал найвищий у Тернопільській області,
далі ідуть Вінницька, Хмельницька і Чернівецька області, лісостепова частина
Житомирської області. Вся західна частина України характеризується, перш за все,
своєрідним климатом, особливостями рельєфу і великою різноманітністю ґрунтів.
Рельєф поверхні Хмельницької області різноманітний.
Морфоструктурами

називають

форми

рельєфу,

утворені

в

основному

ендогенними силами, внаслідок яких виникли нерівності земної кори, наприклад,
Подільське плато та його частини (Придністров’я, Товаровий кряж, Побужжя,
Шепетівська рівнина та ін.). Основною морфоструктурою Хмельниччини є
Подільське плато, яке сформувалось на Подільській плиті і займає майже 75% її
території. Друга морфоструктура Хмельниччини – західний схил Українського
щита, складений докембрійськими кристалічними породами [64].
Вивчаючи формування, було доведено, що морфоскульптури (в геоморфології
так називають форми рельєфу) утворені зовнішніми (екзогенними) процесами.
В рельєфі західного лісостепу в зв’язку з історією формування і внутрішніми
особливостями, виділяють: південний край Подільської низовини, Волинське плато,
Товаровий кряж і долина річки Дністер.
Для північної частини лісостепу (Тернопільська, Хмельницька обл.) в
ґрунтовому покриві переважають такі різновидності ґрунтів: дерново слабо- і
середньопідзолені, супіщані, світло-сірі і сірі опідзолені ґрунти, легкі і середньо
суглинисті на лесоподібному суглинку.
У

центральній

частині

західного

лісостепу

(Хмельницька

і

частина

Тернопільської обл.) поширені чорноземи, малогумусні карбонатні ґрунти на
лесоподібному суглинку. У південній частині поширені світло-сірі і темно-сірі
ґрунти, а також опідзолені ґрунти, що за фізичними властивостями нагадують
глибокі чорноземи, але відрізняються від них слабокислою реакцією ґрунтового
розчину у верхньому горизонті. Ліс тут є основною ґрунтоутворювальною породою.
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У верхньому акумулятивному гумусовому горизонті цих ґрунтів, поширених на
території зони, є схильність до запливання, утворення кірки, підвищена кислотність,
незначна кількість азоту і рухомих форм фосфору.
На території Хмельницької області нараховується 52 ґрунтові відміни. За
фізико-хімічними властивостями, вмістом поживних елементів та за характером
сільськогосподарського використання їх об’єднано у п’ять агровиробничих груп:
дерново-підзолисті ґрунти, опідзолені ґрунти, чорноземи, лучні ґрунти і болотні
ґрунти [65].
Клімат Хмельницької області зумовлений її географічним положенням в
центральній частині Правобережної України та впливом Волино-Подільської
височини. Загалом він помірно-континентальний з м’якою зимою та досить теплим
вологим літом. Значна протяжність області з півночі на південь зумовлює деякі
відмінності клімату між північними та південними районами, особливо щодо
теплозабезпеченості. Слід підкреслити, що сумарні екологічні умови цього регіону
здатні забезпечити продуктивний ріст і розвиток гречки для різних потреб
господарювання.
1.4 Основні характеристики вірусних та інших супровідних хвороб гречки за
умов довкілля
Дослідження хвороб рослин почали поширюватись ще в глибоку давнину в
зв’язку

з

розвитком

рослинництва.

За

сучасними

літературними

даними

нараховується більше 40 тисяч збудників хвороб рослин. Вони різняться за
систематичним положенням (бактерії, гриби, віруси, віроїди, фітоплазми), ступенем
паразитизму (облігатні та факультативні паразити), патогенності (здатності
викликати хворобу) та вірулентності (тобто ступенем проявлення патогенності) [66].
Збудники хвороб різних таксономічних груп рослин мають неоднакове
відношення до субстрату живлення – відповідній групі рослин-господарів, певним
тканинам та органам. Розрізняють декілька типів паразитичної спеціалізації у
патогенів рослин, які вирощуються в агроценозах.
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Філогенетична спеціалізація проявляється в ураженні збудником хвороби
близькоспоріднених чи віддалених в філогенетичному відношенні рослингосподарів. У зв’язку з цим виділяють вузькоспеціалізовані і широко спеціалізовані
збудники хвороб рослин, які поширюються в агроценозах та викликають різної
складності патології у рослин.
Онтогенетична спеціалізація проявляється в приуроченості патогенів до певних
органів рослин.
Гістотропна (тканинна) спеціалізація проявляється в приуроченості патогенів
до паразитування в певних тканинах рослин.
Відомо багато історичних випадків, коли масові захворювання культурних
рослин приводили до катастрофічних наслідків. Але при сучасних, досить надійних
методах захисту рослин від хвороб, епіфітопії спостерігаються рідше, хоч і в наш
час сільське господарство терпить від хвороб рослин великі збитки.
На культурі гречки описано більше 40 збудників хвороб рослин. Вони
викликають різні типи симптомів: в’янення, гнилі, плямистості, нальоти,
деформації, руйнування органів, проліферацію суцвіть та квіток, зміну забарвлення
органів, затримку росту та ін. [1].
Збудники
фітопатогенних

хвороб

гречки

мікроорганізмів.

відносяться
Зокрема

до
це

різних
грибні

таксономічних
хвороби:

груп

несправжня

борошниста роса (пероноспороз) – Peronospora fagopyri Elenev., аскохітоз –
Ascochyta bresadolae Saeca et Sya (cин. A. fagopyri Bresad.), сіра гниль – Botrytis
cinerea Fr., фузаріозна коричнева гниль – Fusarium heterosporum, фузаріозне
в’янення – Fusarium oxysporum (Schlecht) Shyd, Fusarium solani (Mart) Appel et Wz,
Fusarium moniliforme Sheld; борошниста роса – Erysiphe communis Wall Jr.(f. fagopyri
Jacz), рамуляріоз – Ramularia fagopyri curvula Fautr, фітофтороз – Phytophtora
parasitica Dastur (Ph. fagopyri), церкоспороз – Cercospora fagopyri Abramov,
оливкова пліснява – Cladosporium herbarum Jr., сажка – Sphacelotheca fagopyri Syd et
Butl., Ustilago anomala Kuntze., іржа – Puccinia fagopyri Barce., склерогініоз –
Whetzelinia fagopyri (Nori) N. Chochr (syn. Sclerotinia fagopyti Nori.), біла ніжка –
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Hypochnus solani Pr. Et Del., парша – Fusicladium fagopyri Und., альтернаріоз –
Alternaria alternata (Fries) Kreis, Alternaria fasciculata C. et F. Alternaria tenius Pt .
Із бактеріальних відмічені наступні: Pseudomonas solanacearum Smith, Bacterium
proteamaculans Prine et Stansfield., Xanthomonas heteroceae (wsorow) Savulesku,
Pseudomonas angulata (Fromme et Murrau Holland), Pseudomonas syringae van Hall.
Щодо вірусних хвороб гречки, то це питання вивчено фрагментарно.
М. Клінковський, узагальнюючи

роботи

фітовірусологів,

підкреслив,

що

в

Європейських країнах гречка при штучному зараженні здатна уражуватися 24
вірусами [67]. Зокрема це тютюнова мозаїка – Tobacco mosaic virus, огіркова мозаїка
– Cucumber mosaic virus, бразильська кучерявість верхівки буряків – Ruga verucosans
var. Bresiliss, вірус жовтяниці айстр – Aster yellows. Високою шкодочинністю
відрізняється вірусний опік, збудником якого є бациловидний вірус [68]. Менш
поширеними є надмірне гілкування, проліферація квіток і суцвіть та ін.
Разом з тим, на гречці описано також ряд неінфекційних хвороб. Вони являють
собою своєрідну групу, яка принципово відрізняється від хвороб інфекційних. Перш
за все, їх особливістю є те, що їх причиною служать абіотичні фактори
навколишнього середовища.
Причини, що викликають неінфекційні хвороби, можна поділити на такі групи:
несприятливі кліматичні фактори; несприятливі ґрунтові умови; несприятливі умови
живлення; механічні і хімічні пошкодження та ін. До неінфекційних хвороб гречки
відносять також тератологічні зміни, зокрема це фасціація стебла, рослини-паразити
(зокрема на гречці описано паразитування Cuscuta campestris Junck.), явище
проліферації суцвіть і квіток, хлорофільні мутації та ін.
До неінфекційних, але надзвичайно шкодочинних хвороб гречки відносять
також нематодні, які викликають різної форми патології. Згідно літературних даних
гречку уражає 11 видів нематод. Доведено, що серед них є види, які активно
переносять віруси [1].
Вперше на резистентність гречки татарської до хвороб звернула увагу
фітопатолог Сидорова С. Ф. [69]. Вона відмітила, що порівнюючи із сортами
звичайної гречки – татарська гречка у великій мірі уражується вірусними
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захворюваннями. Пізніше у 70-х рр. В Білорусії І. І. Іодко [70], досліджуючи
резистентність сортозразків, також відмітила значну ураженість гречки татарської.
Вірусні хвороби гречки поширені в США, Аргентині, Німеччині. Беннет В. і
Коста А. описали хворобу, викликану вірусом бразильської кучерявості верхівки
буряків (Ruqa verucosans var. bresiliisis) [71]. Гречка уражується цим вірусом на
початковій стадії розвитку. Хвороба проявляється в посвітлінні жилок, у
скручуванні і деформації листків і стебел. Інфекція не передається механічно, але
передається цикадками (Cicadellidae) [72].
Вірус тютюнової мозаїки (ВТМ) – Tоbacco mosaic virus  крім того, що уражує
широке коло рослин з різних родин, також уражує гречку. При цьому на листках
гречки з'являються хлоротичні плями, а потім розвивається некротизація листя, що
спричиняє погіршення її продуктивності. Ця хвороба добре передається комахами,
інокуляцією соку, щепленням, обприскуванням розчином соку зараженої рослини,
передача ВТМ можлива також через насіння і пилок [69].
В СНД найбільш шкодочинні такі вірусні хвороби гречки як тютюнова мозаїка,
огіркова мозаїка і вірусний опік [73]. ВТМ дуже поширений в природі. Зберігається,
в основному, на перегнивших залишках уражених рослин і багаторічних бур`янах,
грунтах. Збудник хвороби – ВТМ – має паличкоподібну форму довжиною біля 300
нм. Передається інокуляцією соку. Можлива передача вірусу з насінням гречки.
Вірус огіркової мозаїки викликає захворювання, яке проявляється у вигляді
мозаїчності або сітчатості листя. Жилки листків набувають блідо-зеленого або
жовтого кольору. Пізніше на них з’являються некротичні плями. Такі листки
підсихають з країв, скручуються і обпадають. Нові листки, що утворюються на
уражених рослинах, дрібні і деформовані, а квітки або зовсім не утворюються, або
перед розпусканням засихають. Інколи в уражених рослинах міжвузля і бічні гілки
короткі, що надає їм вигляду карликовості і кучерявості. Збудник хвороби – вірус
огіркової мозаїки (ВОМ) – належить до родини Bromoviridae роду Cucumovirus.
Вірус має сферичну форму в діаметрі біля 30 нм. ВОМ передається переносниками,
механічною інокуляцією, а також попелицями і іншими сисними комахами та
кліщами. Резерваторами інфекції можуть бути рослини з багатьох родин, в яких він
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зберігається в період вегетації і зимівлі [74, 75, 76, 77].
ВОМ  Cucumber mosaiс virus викликає крапчастість і деформацію листя
рослин гречки, внаслідок чого інфіковані рослини стають низькорослими і менш
продуктивними. Цей вірус також уражує дуже широке коло рослин різних родин, і
значну роль в розповсюдженні ВОМ відіграє переносник хвороби – попелиця
(Aphidinea) [78].
Імунних до вірусних захворювань сортів гречки не відомо [79]. Головними
заходами проти вірусних хвороб гречки, є збір насіння з здорових ділянок і ретельна
боротьба зі шкідниками і бур’янами –резерваторами і переносниками патогенів [73].
Вірус латентної мозаїки повитиці  Dodderlatent mosaic virus викликає на
молодому листі уражених рослин гречки водянисті плями, які потім темніють і
некротизуються. Нове листя, яке з’являється, вже меншого розміру, воно крапчасте,
часто деформоване. Продуктивність хворих рослин низька. Хвороба передаєтся
інокуляцією соку і повитицею, але не насінням [80].
Доведено, що гречку може уражувати вірус жовтяниці айстр – Aster yellows,
який призводить до хлорозу листків, карликовості рослин і проліферації квіток з
подовженими квітконіжками і забарвленням у зелений колір. Сміт К. включає
гречку в число рослин-хазяїв двох вірусів – смугастості тютюну і широкої кільцевої
плямистості тютюну. Перший з них має своєрідну структуру та передається
попелицями і повитицею, другий  інокуляцією соку [93].
У 1981 році в Україні В. К. Шевчук також було виявлено збудник опіку гречки,
а в 1988 році вперше було встановлено морфологічні ознаки бациловидного вірусу 
збудника вірусного опіку гречки, що стало передумовою віднесення його до родини
Rhabdoviridae. О. С. Алексєєвою, В. К Шевчук, Т. О. Шевчук, Ю. А. Калашян
протягом наступних років значну увагу приділяли пошуку альтернативних шляхів
попередження розвитку вірусного опіку гречки [81].
Дослідження стійкості культури гречки до ураження вірусом за різних
екологічних умов проводились лише для порівняльної характеристики родини
Polygonaceae роду Fagopyrum виду Fagopyrum tataricum Gaertn (найбільш близький
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вид в роді Fagopyrum Mill) з Fagopyrum esculentum Moench під впливом збудника
вірусу опіку гречки [66].
Про збудник вірусу опіку гречки відомо ряд робіт, а саме було частково
визначено морфологічні компоненти та біологічні властивості фіторабдовірусу ВОГ,
що розширює знання про загальні властивості цього патогену. Встановлено, що ВОГ
має бациловидну форму з розмірами віріону 230-270 × 75-90 нм. Вірус містить
одноланцюгову РНК негативної полярності та шість структурних білків. З’ясовано,
що ВОГ передається повитицею, стебловим щепленням в розщеп та ін’єкцією.
Показано, що ВОГ в агроценозах уражує велике коло рослин із 10 родин, серед яких
є найважливіші сільськогосподарські культури в Україні з родин пасльонових,
гречкових та бобових. Визначено якісний і кількісний жирнокислотний і
моносахаридний склад ВОГ. Показано, що до складу вірусу входять моносахара –
маноза, арабіноза, рибоза, ксилоза, рамноза. Поряд з моносахарами виявлено також
аміносахар – галактозамін, а також жирні кислоти – пальмітинову, транс-олеїнову,
цис-олеїнову, гідроксимиристинову та миристинову [5, 82].
Боротьба

з

вірусними

хворобами

гречки

в

агроценозах

має

велике

народногосподарське значення, а тому підвищення її ефективності є важливим
завданням сільськогосподарської науки.
1.5 Вірус опіку гречки: симптоми прояву, шляхи міграції за різних екологічних
умов
Доведено, що в Україні відмічається ураження гречки одним із найбільш
поширених і шкодочинних захворювань – вірусним опіком [83].
Вірус був виявлений на дослідних полях Подільського державного аграрнотехнічного університету. Ідентифікацію та вивчення його властивостей проводили в
Інституті мікробіології та вірусології НАН України. Симптоми вірусу опіку гречки
проявлялись на початку фази бутонізації в значному зближенні міжвузль,
потовщенні вузлів, утворенні недорозвинутих пагонів, що призводило до обмеження
росту і карликовості рослин. Крім того, на новоутворених зменшених листках
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з’являлися некротичні плями, які поширювалися по всій листковій пластинці,
внаслідок чого листки засихають, і рослини здаються обпаленими [84].
При обстеженні посівів гречки в умовах дослідного поля Подільського
державного аграрно-технічного університету встановлено, що ступінь ураження
рослин гречки був неоднаковим і залежав від сортових особливостей та кліматичних
умов вегетаційного періоду.
Це явище характерне і для рабдовірусів – вірусу жовтої карликовості картоплі
(ВЖКК) [85, 86]. Масове зараження гречки ВОГ у пізні строки (червень – липень)
збігається, напевно, не тільки з періодом найбільшого поширення комахпереносників, але й з підвищеною літньою температурою, яка сприяє репродукції
вірусу в агроценозах.
Вивчення шляхів передачі ВОГ показали, що вірус не передається насінням,
рослинними рештками, ґрунтом і пилком. Але передається через повитицю Cuscuta
ssp. родини Cuscutaceae [82]. При цьому варто відмітити, що ці попередні висновки
про передачу вірусу через грунт рослинними рештками потребують подальшого
дослідження.
Була також відмічена передача вірусу опіку від хворих до здорових рослин
гречки (Fagopyrum tataricum Gaertn) на рослини томату (Lycopersicum esculentum),
тютюну (Nicotiana tabacum) і гомфрени (Gomphrena globosa) методом стеблового
щеплення в розщіп, який успішно застосовувався для інших фіторабдовірусів, а
також за допомогою ін’єкції в живець або стебло рослини [84]. Більшість злаків при
зараженні рабдовірусами стійкі до експериментальної передачі щепленням, але
судинне щеплення успішне лише для деяких з цих вірусів [87].
Згідно літературних даних вірусний опік гречки під час вегетації рослин
передається

переважно

комахами.

Особливе

місце

в

трофічних

зв’язках

переноcників патогенного початку займають цикадки (Cicada plebeja) і коники
(Tettigonia viridissima), які поширюють рабдовірусну інфекцію [88], зокрема ВЖКК
[85], ВККК [89] і вірус крапчастої карликовості баклажан (ВККБ) [90, 91].
Досліджуючи опушеність у гречки шляхом огляду черешків листя пагонів і
стебел, різного за стійкістю селекційного матеріалу гречки, нами виявлено великий
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поліморфізм цієї ознаки. Для сприйнятливих форм характерна відсутність
опушеності (скоростиглі форми). Середньо сприйнятливі форми мали опушеність по
жолобку черешка і виступам листків (зелено квіткові форми). Для стійких форм
(F.cymosum Meissn) характерна дуже густа опушеність, яка розміщена по всьому
черешку. Різниця відмічалась в опушеності листкової пластинки і жилок на ній.
Відмінності зразків гречки в опушеності були підставою для подальшого вивчення
поведінки попелиці і німф цикадок на стійких і сприйнятливих зразках. При цьому
встановлено, що стилетні кінці ротового апарату попелиці через наявність довгих
волосинок в епідермісі гречки рідше потрапляють в флоему стійких рослин, і
попелиця гинула на стійких зразках від голоду внаслідок неспроможності
висмоктувати достатньо соку. Вони гинули так само швидко, як і попелиці, що не
отримували їжу. Слід відзначити, що ознаки опушеності органів рослин гречки у
стійких зразках являються маркерними при селекції на імунітет до попелиці,
цикадок і, одночасно – до вірусів.
Згідно з літературними даними розміри збитків від вірусних хвороб складають
близько 20 % загального економічного збитку [92]. Як раніше відмічено,
шкодочинність вірусного опіку гречки проявлялась у різкому зниженні росту і
розвитку рослин, озерненості і продуктивності, порушенні фізіологічних процесів
[68]. Дослідження Фесенко М. В. різних сортів гречки, показало, що вихід крупи
співвідноситься з крупністю зерна (r = 0,7z) і негативно корелює з плівчастістю.
Дрібне зерно зменшує вихід крупи-ядриці і збільшує відсоток муки і проділу [50].
Не зважаючи на те, що ВОГ не передається насінням, енергія проростання насіння із
заражених ним рослин значно знижується, що впливає на посівну здатність насіння
гречки.
Таким чином, ВОГ має значне поширення в агроценозах, коло рослин-хазяїв
для ВОГ, як виявилось, дуже широке і включає крім представників родини
Polygonaceae, до якої відноситься гречка, багато інших родин [93]. Цей збудник за
умов довкілля викликає значні патологічні процеси у рослин.
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1.6 Заходи профілактики хвороб гречки в агроценозах за різних екологічних
умов її вирощування
Заходи проти хвороб гречки, як і інших культур, передбачають комплекс
профілактичних і терапевтичних заходів. Суворе виконання правил насінництва,
просторової ізоляції посівів супереліти, еліти та першої репродукції від товарних
посівів не менше 500 м. Вологість суперелітного та елітного насіння має бути не
більше 15%, всхожість – не нижче 95, а чистота – не менше 99%. Забороняється
сівба насінням за наявності на ньому карантинних хвороб, шкідників і домішок
бур’янів відповідно до переліку. Дотримання правильної сівозміни. Найкращими
попередниками в агроценозі для гречки є кукурудза на силос, цукрові буряки та
картопля (за умови відсутності зараженості ґрунту стебловою нематодою картоплі),
зернобобові культури, удобрені озимі, а в посушливих районах – чистий пар. Не слід
висівати гречку після вівса. Висівання гречки після гречки призводить до
накопичення збудників хвороб і підсилення ураженості рослин, що негативно
впливає на кількість і якість урожаю.
Протруювання

насіння

має

важливе

значення

проти

фітофторозу,

пероноспорозу та деяких інших захворювань. Протруювання проводять до сівби
препаратами: Фундазол, 50% з.п. (Беноміл, 500 г/кг) з нормою витрати препарату 23 кг, розчиненого у воді, на 1 т. насіння, тобто 10 л готової суспензії проти
фузаріозу, аскохітозу, антракозу, сірої гнилі, пліснявіння насіння; ТМТД, в.с.к.
(типам, 400 г/л) – 4 л/т., протруювання насіння суспензією (10 л розчину на 1 т.
насіння) проти фузаріозу, пероноспорозу, сірої гнилі, пліснявіння насіння та ще
низка інших препаратів, до яких входить діюча речовина тирам.
Окрім того, для боротьби з сірою гниллю С. Сидорова (1965) рекомендує
передпосівну обробку насіння гречки розчином молібденовокислого амонію (з
розрахунку 1 г/л). Можливе застосування й інших протруйників, наприклад, Байтан
Універсал, з.п. (триадименол, 150 г/кг + імазаліл, 25 г/кг + фуберидазол, 20 г/кг) – 2
кг/т – проти пліснявіння насіння та фузаріозу. Потрібно уникати загущених посівів у
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низинах, що особливо важливо проти сірої гнилі, фітофторозу і пероноспорозу.
Оптимальна норма висіву насіння гречки за міжрядь 45 см у Лісостепу – 2,2-3 млн
схожих насінин на 1 га, у Степу – 2,5 млн/га. За достатньої вологості на складних
ґрунтах насіння загортають на глибину 4-5 см, а за сильного пересихання ґрунту і на
легких за механічним складом ґрунтах – 6-7 см до 8 см. Для зменшення накопичення
й перенесення збудників хвороб слід вчасно знищувати бур’яни та комахпереносників на посівах, у лісосмугах та інших місцях їхньої концентрації.
Як

профілактичний

захід

проти

фітофторозу

в

умовах

агроценозу,

пероноспорозу і сірої гнилі (в міру їх виявлення) обприскувати сходи гречки або її
посіви до початку цвітіння 1%-ною бордоською рідиною. Проти сірої гнилі перед
цвітінням ефективне обприскування посівів 0,1%-ним мідним купоросом (сульфат
міді)

або

0,1%-ним

молібденовокислим

амонієм.

Проти

фітофторозу

та

пероноспорозу також до цвітіння можна запропонувати обприскування посівів
Акробатом МЦ, 69% з.п. (диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 60 г/кг) – 2 кг/га,
Ридомілом Голд МЦ, 68 WG, в.г. (метаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) – 2,5
кг/га. Раціональне внесення добрив згідно з результатами агрохімічних аналізів
ґрунтів забезпечує дружність сходів і підвищення стійкості рослин проти
фітофторозу, пероноспорозу тощо. Під гречку не можна вносити гній, тому що за
високих температур він швидко розкладається і дає багато азотнокислих сполук, які
сприяють сильному росту вегетативних органів і завдають шкоди плодоношенню.
Як наслідок, одержують багато соломи й мало зерна, особливо у вологі роки. Гній та
інші органічні добрива слід вносити під попередню культуру. Дуже ефективне
застосування фосфору за рядкового удобрення. Гранульований суперфосфат у дозі
до 20 кг діючої речовини на 1 га, що внесений одночасно з сівбою, підсилює
початковий ріст рослин, підвищує їх стійкість до несприятливих умов, хвороб і
шкідників.
Високоякісний обробіток ґрунту згідно з технологією, використовуваною в
конкретній екологічній зоні вирощування гречки, значною мірою зменшує запас
інфекцій, кількість зимуючих комах – переносників хвороб і (в поєднанні з
дотриманням науково обґрунтованої сівозміни) є ефективним заходом захисту
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посівів від хвороб, шкідників та бур’янів [94].
Науково обґрунтоване поєднання передпосівного обробітку ґрунту знижує
забур’яненість посівів гречки на 30-75% і підвищує урожайність на 4,2-5,0 ц/га.
Основний обробіток ґрунту проводять з урахуванням попередника. Ґрунт до сівби
гречки треба добре обробляти. На Поліссі після зернових, а в Лісостепу та Степу
після усіх попередників оранку провадити на зяб із урахуванням якості ґрунту та
попередника. На Поліссі (за потреби весняної оранки після просапних) проводити її
потрібно не пізніше висівання ранніх ярих. Навесні, до сівби, ґрунт обробляти так,
щоб він дуже не ущільнювався і не заростав бур’янами. За безпосереднього
внесення добрив під гречку на бідних на поживні речовини ґрунтах Полісся й
частково Лісостепу органічні та мінеральні добрива застосовувати з урахуванням
якості ґрунту та попередника.
Доведено, що широке застосовування на всіх видах ґрунтів і в усіх зонах
України рядкове удобрення, є економічно найвигіднішим способом. На дерновопідзолистих

і

сірих

опідзолених

ґрунтах,

бідних

на

поживні

речовини,

найдоцільніше вносити в рядки повне мінеральне добриво, а на чорноземах –
суперфосфат з розрахунку по 10-15 кг/га поживних речовин. За сприятливих
погодних умов азотні добрива можуть бути дуже ефективні.
Зрідка, якщо й доводиться використовувати хлорні форми калію, то їх
найдоцільніше вносити під гречку заздалегідь, щоб хлор промивався в ґрунті.
Внесення в ґрунт вапна нейтралізує шкідливу дію хлоридів, а також сульфатів
амонію. Дуже добре гречка засвоює калій, внесений у попелі. На широкорядних
посівах слід застосовувати підживлення азотними та фосфорними добривами у фазі
бутонізації і початку цвітіння; використовувати для сівби велике й ваговите насіння
кращих районованих сортів гречки. Обов’язково сортувати та очищати насіння,
доводячи його до високих посівних кондицій. Відомо, що завдяки добору сорту
можна в середньому збільшити врожайність на 20-30%. Гібридне насіння з
довгостовпчастих рослин у подальших поколіннях дає вищий урожай порівняно з
гібридним насінням, одержаним із короткостовпчастих. Сіяти гречку треба в кращі
для кожної зони й господарства строки, а орієнтовними вважати: для Лівобережного
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Полісся кінець травня – першу половину червня; для Правобережного Полісся –
другу половину травня; для північної і центральної частини Лісостепу – середину
травня; для південної частини Лісостепу – першу половину травня; для зони
північного Степу – кінець квітня – початок травня. Сівба в пізні строки, переважно
через післяукісні посіви, допускається в межах 20-30% до загальної площі висівання
гречки в господарстві.
Скоростиглі сорти можна висівати на 8-10 днів пізніше за середньостиглі. Якщо
ґрунт не зовсім чистий від бур’янів, у всіх зонах і в районах із недостатнім
зволоженням на всій площі потрібно запроваджувати широкорядні посіви гречки з
обов’язковим обробітком міжрядь не менше двох разів. Перший міжрядний
обробіток широкорядного посіву гречки провадити у фазі 2-3 листків на глибину 5-6
см, а другий на початку цвітіння гречки на глибину 8-10 см з одночасним
виполюванням великих бур’янів у рядках. Одночасно з другим розпушенням
міжрядь доцільно здійснювати підживлення. Для поліпшення запилювання на
початку цвітіння гречки до її висіву слід підвозити бджіл із розрахунку не менше
двох бджолосімей на 1-5 га. Для збільшення виробництва гречки широко
впроваджувати в усіх екологічних зонах післяукісні посіви культури, а в
південніших районах – післяжнивний висів гречки після культур, що рано
звільняють поле.
Збирати врожай потрібно роздільним способом у фазі, коли 65-75% зерна на
рослинах побуріє. Скоростиглі сорти гречки, що дружно достигають, і низькорослі
та дуже зріджені посіви рекомендується збирати прямим комбайнуванням. Зерно зпід комбайнів одразу ж очищати на зерноочисних машинах та підсушувати,
доводячи його до товарних і посівних кондицій. В період росту гречки її пошкодили
шкідники, слід застосувати такі заходи: не висівати культуру на площах, що мають
підвищену чисельність ґрунтоживучих шкідників (капустянка, дротяники, личинки
різних видів хрущів, підгризаючі совки). Якщо замінити площі не можна, насіння
перед висіванням треба протруювати інсектицидами.
Важливим запобіжним заходом у боротьбі з попелицями в агроценозах є
старанне знищення бур’янів в агроценозах на посівах гречки та поблизу них.
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У низьких місцях виявлено значні пошкодження гречки капустянкою, на
багатих ґрунтах траплялося масове пошкодження культури буряковою попелицею,
внаслідок чого рослини дуже деформувались. Їхній ріст і розвиток затримувались
або й зовсім припинялися. Важливим запобіжним заходом у боротьбі з попелицями
в агроценозах є старанне знищення бур’янів на посівах гречки та поблизу них.
На грунтах, що мають високу чисельність ґрунтоживучих шкідників
(дротяники,

личинки

хрущів,

капустянка),

насіння

доцільно

протруювати

препаратами: Промет 400 СS, мк.с., (фуратіокарб, 400 г/л) – 2 л/т (обробка насіння
перед сівбою суспензією препарату в 10 л води на 1 т насіння) або Семафор 20 СТ,
т.к.с., (біфентрин, 200 г/л) – обробка насіння перед сівбою суспензією препарату 22,5 л/т (10 л води на 1 т насіння). Ці препарати також захищають сходи від
паросткової мухи, блішок, підгризаючих совок, піщаного мідляка.
У разі загрози істотного зрідження посівів такими шкідниками сходів, як
гречкова блішка, хетокнема Шефлера, піщаний мідляк, підгризаючі совки,
проводять обприскування інсектицидами, які використовують для спільних
шкідників на цукрових буряках.
Застосовувати інсектициди у фазі бутонізації гречки не можна, щоб не
зашкодити медоносним бджолам та іншим корисним комахам, зважаючи на ранні та
дуже розтягнуті строки цвітіння.
Таким чином, щоб запобігати хворобам гречки в екологічних умовах
агроценозів, необхідно:
- дотримання правил насінництва, просторової ізоляції посівів супереліти, еліти
і першої репродукції від товарних посівів не менше 500 м. Вологість суперелітного і
елітного насіння має бути не більше 15%, схожість - не нижче 95%, а чистота – не
менше 99%;
- забороняється висів насіння при наявності карантинних хвороб, шкідників і
бур'янів відповідно до переліку, затвердженого Держагропромом;
- дотримання правильної сівозміни. Найкращими попередниками гречки є
багаторічні трави, зернобобові культури, цукровий буряк і картопля. Посів гречки
після гречки призводить до накопичення збудників захворювань і підсилює
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ураженість рослин, що негативно позначається на кількості та якості врожаю;
- ретельне очищення та калібрування насіння. Це дає можливість видалити
щупле, недорозвинуте насіння, яке частіше заражене збудниками хвороб. Велике,
виповнене насіння дає добре розвинену рослину, більш стійку проти захворювань та
інших несприятливих факторів, які впливають на продуктивність рослин гречки;
- протруювання

насіння

має

важливе

значення

проти

фітофторозу,

пероноспорозу але не для інших захворювань. Кращі результати дає завчасне (не
пізніше, ніж за 2-3 тижні до сівби) протруювання одним з препаратів: 80%-ним
ТМТД, 65%-ним Фентіурамом 2 кг / т або 70%-ним тігамом з розрахунку 2 кг / т.
Протруюють суспензіями препаратів з додаванням 5-10 л води на 1 т насіння;
- сіяти гречку в оптимальні терміни, встановлені для конкретних умов. Слід
уникати загущених посівів у понижених місцях, що особливо важливо проти сірої
гнилі, фітофторозу і пероноспорозу;
- раціональне внесення добрив відповідно з результатами агрохімічних
характеристик ґрунтів забезпечує дружність сходів і підвищення стійкості рослин до
фітофторозу, пероноспорозу та інших захворювань;
- для зменшення накопичення та переносу збудників вірусних та інших хвороб
необхідно своєчасно знищувати бур'яни і комах-переносників на посівах, у
лісосмугах та інших місцях, які підсилюють динаміку поширення ВОГ в
агроценозах;
- проти фітофторозу, пероноспорозу і сірої гнилі у міру їх виявлення
обприскувати сходи гречки або посіви перед початком цвітіння 1% бордоською
рідиною. Проти сірої гнилі ефективне обприскування посівів перед цвітінням 0,1%ним мідним купоросом або 0,1%-ним молібденовокислим амонієм;
- після збирання врожаю своєчасно вивозити і скиртувати солому з метою
зменшення резервації збудників захворювань на полі.
Високоякісна осіння обробка ґрунту, відповідно до технології, прийнятої для
конкретних зон країни, значною мірою зменшує запас інфекційного початку
біоценозу, кількість зимуючих комах-переносників і, в поєднанні з дотриманням
науково обґрунтованої сівозміни, є ефективним засобом захисту посівів від хвороб,
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бур'янів і шкідників [73].
Найважливішою умовою високої урожайності є зниження кількості бур'янів до
посіву культури. Урожай гречки знижується більше, ніж у 2 рази при розміщенні її
на забур'янених полях. Слід відмітити, що система обробки ґрунту в літньо-осінній
період повинна проводитись залежно від типу забур'яненості поля в агроценозі.
Вона повинна забезпечувати знищення бур'янів, ретельну переробку рослинних
решток, що запобігає розповсюдженню фітофторозу, пероноспорозу, сірої гнилі та
інших хвороб.
Для боротьби з кореневищними бур'янами (пирій повзучий, свинорій
пальчастий, хвощ польовий, сорго алепське тощо) необхідні прийоми обробки
ґрунту в полі, спрямовані на те, щоб вивести із стану спокою сплячі бруньки
кореневищ шляхом їх подрібнення і наступного знищення.
У зв'язку з цим, найбільшу перевагу слід віддати стерньовому попереднику.
Посів гречки після злакових також значно знижує чисельність личинок хлібних
жуків і покращує фітосанітарний стан ґрунту.
Збалансована норма мінеральних добрив у більшості випадків сприяє
підвищенню стійкості рослин до хвороб і зменшує шкідливість комах.
Для попередження захворювань сходів грибковими хворобами (аскохитоз,
пероноспороз, сіра гниль, фітофтороз), доцільна передпосівна обробка насіння
водним розчином сірчанокислого цинку 2 кг/т разом з 2,5 кг/т сечовини і
плівкоутворюючим полімером НаКМЦ 0,2 кг/т. Збільшення врожаю від цього
прийому може досягти 3 ц/га.
Гречка надзвичайно чутлива також і до відповідного температурного фактору,
який відіграє важливу роль при вирощуванні цієї культури. Оптимальні строки сівби
настають за стійкого прогрівання ґрунту до +14-16°С, насіння дають дружні сходи,
рослини менше уражуються фітофторозом, ґрунтовими шкідниками і попелицею.
Тривалість періоду від посіву до сходів при цьому складає 7-10 днів.
Спосіб сівби і норма висіву повинні забезпечувати оптимальне живлення та
освітленість рослин. Зріджені посіви заростають бур'янами, що створює сприятливі
умови для розмноження шкідників і розповсюдження хвороб. У загущених посівах з
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підвищеною вологістю також розвиваються хвороби: сіра гниль, фузаріоз, бактеріоз
тощо.
Тому необхідно висівати рекомендовані норми, які в екологічних регіонах
Лісостепу України при суцільному способі складають 3,5-4 млн. схожих зерен на 1
га, а при широкорядному – 2-2,5 млн. У Степу ці норми відповідно дорівнюють 2,53,5 і 1,5-2,5 млн./га схожих зерен.
Важливими є строки та якість збирання урожаю. Встановлено, що більшість
мікротріщин насіння утворюється під час обмолоту, а це призводить до зниження
його

якості,

створює

сприятливі

умови

для

розвитку

мікроорганізмів

і

розповсюдження хвороб. Тому необхідно дотримання режимів скошування,
обмолоту та очищення насіння [65].
Ретельне очищення і калібрування насіння дає можливість видалити
неповноцінні фракції, які містять збудників багатьох хвороб. Крупне ваговите
насіння звичайно дає добре розвинуті рослини, що стійкіші проти хвороб.
Різні

сільськогосподарські

пестициди

складають

основу

хімічного

та

інтегрованого способів захисту рослин в сучасних інтенсивних технологіях
вирощування рослин. Вимоги, що пред'являються до промислових пестицидів,
досить жорсткі: 1) їх дія повинна бути строго селективною у відношенні до
конкретних видів патогенів і шкідників, 2) вони повинні володіти високою
активністю в малих дозах, 3) не бути токсичними відносно інших мешканців
біоценозів (рослин, людини, тварин); 4) вони повинні швидко розкладатися у ґрунті
і рослинах, не накопичуватися в сільськогосподарській продукції [95].
При складанні рекомендацій щодо застосування отрутохімікатів необхідно
ретельно розраховувати ступені шкодочинності від хвороб і шкідників рослин як
основні критерії доцільності їх використання у відповідному агроценозі з
урахуванням грунтово-кліматичних факторів [96]. Показано також, що найбільший
позитивний ефект хімічна система захисту дає при підборі препаратів для
конкретних хвороб та шкідників на певних господарів. Випадково взяті пестициди
часто бувають не ефективні [97].
Механізми дії пестицидів на фітопатогенні організми дуже різноманітні: вони
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пригнічують біосинтез білків і амінокислот, блокують утворення нуклеїнових
кислот, інгібують поділ ядер в клітинах, впливають на дихання, синтез хітину і
меланінів і т.п. Майже всі є сильними мутагенами, які індукують появу
морфологічних і біохімічних мутантів і стійких до пестицидів форм у патогенів і
шкідників, причому такі адаптації з'являються дуже швидко. Наслідком цього є
накопичення в біоценозах стійких до отрутохімікатів форм паразитів і шкідників,
що зводить ефективність використовуваних препаратів до нуля [79]. При цьому слід
віддавати перевагу застосіванню препаратів на біологічній основі.
За різних умов пестициди сильно інгібують життєдіяльність рослин, для
захисту яких вони призначені. Це послаблює господарів і стимулює інфекційний
процес. Знищення отрутохімікатами одних видів фітопатогенів і сапротрофів, що
мешкають в ґрунті, призводить до заміни їх іншими видами мікроорганізмів і
стійкими формами патогенів [98, 99]. Це також погіршує фітосанітарну складову в
екосистемах, викликає заміну одних форм паразитів іншими [100].
Таким чином слід зауважити, що органічно якісну культуру гречки можна
отримувати лише при застосуванні біологічно активних речовин, які здатні
«блокувати» репродукцію вірусів на сільськогосподарських культурах, та зменшенні
циркуляції хвороб, які викликають бактерії, віруси, мікроскопічні гриби та
шкідники в агробіоценозах. При цьому важливо враховувати екологічні фактори
відповідних кліматичних регіонів: температурний режим, складову грунтів, водний
режим, а також використання в цих умовах продуманих сівозмін [14], [101], [102],
[103].
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Об’єкти дослідження: зразки гречки
Матеріалом для виявлення стійких зразків до збудника ВОГ послужила
колекція селекційного 121 сорту гречки: Вікторія, Зеленоквіткова 93, Київська,
Єлена, Кара-Даг, Подолянка, Степова, Надія, Козачка, Альонушка, Роксолана, Лада,
Яна, Смуглянка, Черкаська, Аеліта, Мрія, Енеїда, Селена, Лілея, Галлея,
Слобожанка,

Діадема,

Прогрес,

Аромат,

Гілея,

Рада,

Одеська,

Українка,

Зеленоквіткова 90, Приморська, Крупинка, Чернігівська, Комета, Диметра, Ера 4,
Радехівська, Богатир, Скоростигла 86, Майська, Сумчанка, Тройка, Іванна, Ізумруд,
Дюймовочка, Білоруська, Скоростигла, Кама, Казанська, Нектарниця, Приморська 3,
Орловчанка, Асторія, Аніта, Жалейка, Шатилівська 5, Ореста, Ідель, Вірменка,
Космея,

Абос,

Аніта,

Білоруська,

Дождик,

Зарниця,

Орлиця,

Слов’янка,

Маліковська, Снежеть, Піра, Жниярка, Енедта, Ареса, Молва, Клімовка, Чаніта,
Солянська, Вагма, Одностебельна, Балада, Скоростигла 81, Лявониха, Величава,
Казанка, Любава, Омега, Єсень, Кармен, Детермінант 1, Грушевська, Веселка,
Жадане, Каракітянка, Юйлін, Казанська крупноплідна, Gema, Ovleocrko, Spacinska,
Arqente, Toqokushi, Hiqashi, Kemabace, Toqo, Shuba, Noheja, Evkeja, Manqan, Javate,
Kora, Gren corolla, Hrustowska, Botansoba, Рубра, Begnaza, Havronen, Red covalle,
Risulahti, Світязь тетраплоїдна, Олександрія тетраплоїдна, Улія ІІ тетраплоїдна;
колекція Fagopyrum tataricum Gaertn, походженням із України (1 зразок), Білорусії
(1 зразок), Голландії (1 зразок), Індії (1 зразок), Італії (1 зразок), Канади (3 зразки),
Китаю (9 зразків), Латвії (1 зразок), Росії (3 зразки), Франції (3 зразки), Швейцарії (2
зразки); колекція філогенетично близьких видів Fagopyrum esculentum Moench:
Fagopyrum tataricum ssp. Potanini Batalin, Fagopyrum cymosum Meisn, Fagopyrum
qiqanteum Krot, Fagopyrum ohnishi, Fagopyrum qaliantum Ohnishi, Fagopyrum
esculentum Moench ssp. ancestrale Ohnishi, Fagopyrum homotropicum Ohnishi,
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Fagopyrum statice H. Gross., Fagopyrum qracilipes, Fagopyrum pleoramosum Ohnishi,
Fagopyrum gapillatum Ohnishi.
2.2 Використання рослин для накопичування ВОГ та дослідження їх чутливості
до ураження вірусом
Для накопичення вірусу опіку гречки використовували рослини махорки
(Nicotiana rustica). З метою дослідження чутливості до ураження ВОГ були
використані

рослини

різних

родин:

Solanaceae,

Legominosae,

Cucurbitacee,

Asteraceae, Umbelliferae, Convolvulaceae, Amaranthaceae, для цього було відібрано по
6 зразків кожного представника. Дослідження проводились у вегетаційних відсіках
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України та на
дослідних

полях

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету

(ПДАТУ).
2.3 Використання рослин-донорів, уражених вірусом опіку гречки в екологічній
ніші агроценозу
З метою виділення ВОГ використовували інфіковані вірусом рослини махорки
(Nicotiana rustica), для чого рослини інфікували очищеним вірусним препаратом в
концентрації 100 мкг/мл. Задля механічного пошкодження листя використовували
Celite type 535 фірми Serva. Виділення вірусу виконували таким чином: листя
махорки з яскраво вираженими симптомами захворювання гомогенізували в рідкому
азоті. До гомогенату додавали буфер, який містив 0,1 М гліцин, 0,01М MgCl2, 0,01М
Na2SO3, рН 8,0, після чого фільтрували розчин через нейлоновий фільтр. Фільтрат
центрифугували при 5000 g протягом 10 хв. Із надосадової рідини вірус осаджували
7 %-ним поліетиленгліколем (ПЕГ-6000) з додаванням 0,15 М NaCl. Преципітат
збирали центрифугуванням при 10000 g протягом 15 хв. Осад ресуспендували в
буферному розчині рН 7,0, який містив 0,1 М гліцин, 0,01 М MgCl2, після чого
звільнялись від ПЕГ центрифугуванням при 10000 g протягом 15 хв. Вірусну
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суспензію нашаровували на 1,5 М сахарозну подушку та центрифугували впродовж
3 годин при 27 тис. об/хв. Одержані вірусні препарати аналізували на
спектрофотометрі «Specord» за довжини хвилі 260 нм. Виміри проводили у зоні 240290 нм [86].
Для виділення ВОМ та ВТМ застосовували спрощені методи їх виділення, які
основані

на

методі

диференціального

центрифугування

з

використанням

фосфатного буферу (pH 7-7,2) [13].
2.4 Оцінка ураженості сортів гречки вірусом опіку гречки
Оцінку ураженості колекції рослин вірусу опіку гречки в агроценозах
проводили за формулою:
P

a  100
N ,

де P – поширення хвороби в %, а – кількість хворих рослин, N – загальна
кількість рослин в пробі.
Інтенсивність ураження – якісний показник хвороби – визначали візуально за
площею ураженої поверхні листкової пластинки з використанням 4-бальної шкали.
В агроценозах облік рослин проводили по діагоналям полів, а в спеціалізованих
дослідах використовували ділянки по 10 м2 (3-6 повторностей кожна). При цьому
вивчали тип грунту, його рН та методом електронної мікроскопії аналізували
гомогенат гумусного горизонту на наявність ВОГ. Підготовку гомогенату грунту
виконували на фосфатному буфері, рН 7,2.
Для переходу від балів до відсотків використовували загальноприйняту
формулу для визначення розвитку хвороби (ступеня ураження):
R

 a  b N
K

,

де R – розвиток хвороби (ступінь ураження), %; ∑(a × b) – сума добутків
кількості рослин (а) на відповідний бал ураження (b); N – загальна кількість
облікових рослин; К – найвищий бал шкали [104].
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2.5 Електронна та люмінесцентна мікроскопія рослинних препаратів
Препарати для електронної мікроскопії готували за загальноприйнятою
методикою [13, 75]. Спочатку готували плівки-підкладки із формвару, для чого
використовували 0,2 %-ний розчин полівінілформальдегіду у хлороформі. Далі
предметне скло занурювали у розчин формвару, через 10 с виймали і підсушували
40 с. Плівку, що утворилася, підрізали лезом, скло занурювали у дистильовану воду
під кутом 45º. На плівку накладали сітки і знімали їх на чисте предметне скло. Для
контрастування препарату використовували 2 %-ний розчин фосфорновольфрамової
кислоти на дистильованій воді, рН 6,5-7,0. На сітку з плівкою наносили краплину
препарату, накривали фільтрувальним папером і 1 хв висушували на повітрі, після
чого наносили краплину фосфорновольфрамової кислоти та залишали на 60 с [105].
Вірусні препарати проглядали на електронному мікроскопі марки JEM-100 («JEOL»,
Японія) при інструментальному збільшенні 20-120 тис з напругою прискорення
80 Кв.
Препарати для люмінесцентної мікроскопії готували за загальноприйнятою
методикою та фарбували флюорохромними барвниками (акрединовим оранжевим
(1: 10 000)) Метод застосовували для виявлення внутрішньоклітинних включень
ВТМ, УВК, ХВК [13].
2.6 Спектрофотометричний аналіз
Для підтвердження чистоти виділених препаратів вірусів був використаний
метод спектрофотометрії. Аналіз проводили на спектрофотометрі «Specord»
(Німеччина) за довжини хвилі 240-290 нм.
Спектр поглинання використовували для розрахунку концентрації вірусного
препарату. Коефіцієнт екстинції підраховували за стандартним методом.
Концентрацію очищеного вірусного препарату розраховували за формулою:
С=А260 × N / К,
де С  концентрація вірусу (мг/см3),
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А260  екстинція за довжини хвилі 260 нм,
N – розведення вірусного препарату,
К – коефіцієнт екстинції.
Коефіцієнт поглинання світла визначають в спеціальних дослідженнях і
наводять зазвичай у вигляді величини поглинання при 260 нм у кюветі довжиною
1см для суспензії вірусу з концентрацією 10 мг/см3 або 1 мг/см3.[106].
2.7 Мікробіологічний та фітопатологічний аналіз Pseudomonas syringae van Hall
та Fusarium oxysporum Schlecht Snyd et Hans, виділених з різних екологічних регіонів
вирощування гречки
Мікробіологічний та фітопатологічний аналіз зразків проводили як це описано
в роботах Бельтюкової К.І. (1961) [107].
Для дослідження Pseudomonas syringae van Hall використовували культуральну
рідину, яку одержували культивуванням бактерій на картопляному бульйоні при
28ºС. Культури досліджених грибів попередньо вирощували на картопляноглюкозному агарі в чашках Петрі. Для посіву на чашки з агаризованим середовищем
із додаванням ксилану використовували інокулюм (3 х 3 мм) з краю (10 мм) колонії,
яка активно росла. Інокульовані чашки заклеювали плівкою «Parafilm» для
збереження вологості середовища з ксиланом та інкубували при 26 ± 2 о С протягом
3-21 діб [108].
Польові дослідження проводились на дослідному полі ПДАТУ. Насіння
колекції сортів отримували в НДІ круп'яних культур ПДАТУ. Сівбу було проведено
широкорядним способом з міжряддями 45 см, глибина загортання насіння – 4 см.
Оцінку стійкості проводили за 4-бальною шкалою [109]: 0 – хвороба відсутня; 1
– маслянисті плями на листках, охоплюють до 10% поверхні листкової пластинки; 2
– некротичні плями займають до 30% поверхні листя, з нижньої сторони яких
спостерігається рихлий сіро-фіолетовий наліт; 3 – некротичні плями займають від
30-60% поверхні листя, що призводить до засихання та опадання листя.
Оцінку сортів проводили у провокаційних умовах. Колекція була висіяна поряд
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з ранньовесняними посівами, де поширення хвороби сягало більше ніж 50%.
2.8 Виділення та дослідження фітоплазми гречки, вирощеної в агроценозах
З метою виявлення фітоплазми гречки проводились маршрутні обстеження
посівів та стаціонарних дослідів гречки. Шкодочинність мікоплазмозу гречки
визначали шляхом порівняння елементів морфобіометричних показників хворих і
здорових рослин, а зокрема: загальний стан габітусу гречки висота рослин, (см);
гілкування, (шт); озерненість, (шт); маса насіння, (г).
З метою доказу патогенності збудника фітоплазми гречки використовували
візуальну діагностику, метод прививки хворої рослини на рослину-індикатор,
(барвінок рожевий (Catharanthus roseus G. Don)). Зараження проводили механічно,
методом прививки в розщеп. Спостереження проводили протягом місяця. Також
використовували електронномікроскопічне дослідження, так як різні методи
мікроскопіювання раніше використовувались для ідентифікації та підтвердження
наявності фітоплазми в рослині і для вивчення локалізації патогена [110].
2.9 Метод біологічного тестування та визначення еколого-економічних порогів
забур’яненості агроценозів
Для виявлення інфекційної природи хвороби вірусного опіку гречки
застосовували метод біотестування на рослинах-індикаторах. Це один з основних і
доступних методів діагностики та ідентифікації фіторабдовірусів. Суть його полягає
в тому, що вірусну інфекцію з дослідної рослини переносять на чутливу трав'янисту
рослину-індикатор

механічним

способом:

натирають

(інокулюють)

листок

індикаторної рослини гомогенатом з інфікованих тканин молодих листків. Для
кращого проникнення вірусу в рослину її листки попередньо обробляли целітом з
метою порушення цілісності клітин епідермісу, внаслідок чого індикаторна рослина
реагувала на зараження вірусом утворенням чітких зовнішніх симптомів,
характерних кожному фітовірусу залежно від виду (сорту) інфікованої рослини.
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Серед

трав'янистих

індикаторів

використовували

рослини,

які

найкраще

накопичували вірус. Ними виявились Nicotiana rustica L., Nicotiana tabacum L.,
Lycopersicum esculentum Mill. Оцінку симптомів інфікованих рослин проводили
через місяць після ураження, ступінь ураженості рослин умовно розподілили на
чотири групи: сильно уражені, середньо уражені, слабо уражені, неуражені сорти.
Ступінь ураження вірусним опіком визначали за шкалою, розробленою [68, 111].
2.10 Дослідження впливу наночасток діоксиду церію на модельних системах
мікроорганізмів
2.10.1 Методика отримання наночасток діоксиду церію
В роботі були використані наночастки діоксиду церію розміром 2-4 нм
синтезовані за методикою [112]. До 200 мл розчину, що містить 3,26 г Ce(NO3)3
(~0,01 М) додавали 1 г лимонної кислоти (~0,005 М) і доводили рН до ~10,0 водним
розчином аміаку (3М). Отриманий світло-коричневий розчин кип'ятили зі зворотним
холодильником протягом 8 год, після чого доводили до рН ~4,5 0,01 М азотною
кислотою. Наночастки діоксиду церію відокремлювали шляхом декантації і кілька
разів промивали на фільтрі. Осад переносили у колбу, розчиняли у 200 мл води і
доводили рН до ~10 водним розчином аміаку. В отриманий прозорий золь вводили
10 мл 50%-ного розчину пероксиду водню і кип'ятили зі зворотним холодильником
3 год. Згідно з даними просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) та електронної
дифракції (мікроскоп Leo 912 AB Omega, збільшення до 500000), отримані
наночастки мали високу кристалічність і монодисперсність. В УФ-видимому спектрі
розчину (спектрометр OceanOptics QE-65000) спостерігалася смуга поглинання при
275-285 нм, що відповідає ширині забороненої зони, яка дорівнює 3,55-3,6 нм.
Згідно з даними динамічного світлорозсіювання (NanoSizer, Malvern Instruments),
гідродинамічний діаметр отриманих частинок – близько 7 нм, дзета-потенціал –
близько мінус 20 мВ.
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2.10.2 Дослідження та візуалізація взаємодії наночасток діоксиду церію із
мікроорганізмами з різним типом клітинної стінки в модельних дослідах
Дослідження проводили із використанням трьох культур умовно патогенних
мікроорганізмів з різним типом будови клітинної стінки, а саме штамом
грампозитивної бактерії S. aureus 8325-4 (штам люб’язно наданий проф. Зуєвою
В.С., Інститут епідеміології і мікробіології ім. Н. Ф. Гамалеї, Російська Федерація,
містить плазміду стійкості до гентаміцину), штамом грамнегативної бактерії E.coli
(УКМ В-930) та еукаріотичного мікроорганізму, що відноситься до мікроскопічних
грибів, C. albicans (УКМ У-690) з колекції мікроорганізмів Інститута мікробіології і
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Культури попередньо вирощували
на елективних твердих поживних середовищах: E.coli на середовищі Ендо
(Оболенск, Росія), S. aureus на середовищі BAIRD-PARKER-Agar (Merck, Germany),
C. albicans на середовищі Сабуро, при температурі 37о С протягом доби.
Для визначення антимікробної дії наночасток церію добові культури E. coli,
S. aureus

та

C. albicans

змивали

з

агаризованого

середовища

стерильним

фізіологічним розчином, двічі відмивали центрифугуванням при 2000 об/хвилину
протягом 10 хвилин та ресуспендували відмиті клітини у фізіологічному розчині
[113]. Концентрацію мікроорганізмів у доводили до 1×105 кл/мл та додавали до
пробірок із мікробною суспензією необхідний об’єм розчину наночасток для
отримання кінцевої концентрації діоксиду церію у пробірці 1:10, 1:100, 1:1000 від
вихідної (10 мМ, 1 мМ та 0,1 мМ СеО2 відповідно). У якості контролю
використовували суспензію мікроорганізмів без додавання наночасток діоксиду
церію. Всі пробірки витримували у термостаті при температурі 37o С, через 1, 3, 6,
12 та 24 години проводили забір 100 мкл суспензії з кожного зразка та висів на
чашки Петрі із агаризованим елективним середовищем [114].
Для

визначення

адгезивних

властивостей

наночасток

діоксиду

церію

використовували три культури умовнопатогенних мікроорганізмів – S. aureus,
C. albicans та E.coli. Суспензію мікробних клітин готували за схемою аналогічною з
вказаною вище. Концентрація кожної культури у розведенні була 1×10 6 кл/мл. До
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пробірок, що містили 1 мл мікробної суспензії додавали рівний об’єм розчину
діоксиду церію для отримання кінцевої концентрації наночасток 0,05 М. До
контрольних зразків замість діоксиду церію був доданий 1 мл фізіологічного
розчину. Пробірки інкубували у термостаті при температурі 37 о C, відбір проб
проводили через 15, 60 та 180 хвилин після початку інкубації. Аналіз зразків
проводили із використанням електронної мікроскопії при 80 ke V. Вольтаж був
обраний з метою запобігти будь-які порушення клітин під час дослідження. Як було
зазначено вище, для збереження життєздатності клітин, в роботі з мікроорганізмами
під час підготовки зразків для електронної мікроскопії був використаний
фізіологічний розчин замість дистильованої води, що обумовлено тривалістю
найдовшого терміну інкубації (3 години) [115, 116, 117].
2.10.3 Визначення антагоністичної дії наночасток діоксиду церію та солей
церію на фітопатогенні та азотфіксуючі бактерії
У

дослідженнях

спостерігали

вплив

наночасток

діоксиду

церію

на

високоефективні штами ризобій сої Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018 і
B. japonicum УКМ В-6035, що складають основу бактеріальних препаратів
(«Ризобін», «Ековітал») та неефективний штам B. japonicum 604К. Також вивчали
дію наночасток церію на колекційний штам Bacillus thuringiensis 0293 та еталонний
штам В. thuringiensis 98, що складає основу препарату «Бітоксибацилін». У роботі
використовували набір з шести тест-культур патогенних для рослин бактерій:
Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ В-1027Т, Р. fluorescens 8573, Pectobacterium
carotovum subsp. carotovum УКМ В-1075Т, Xanthomonas campestris pv. campestris
УКМ В-1049, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102 і Agrobacterium
tumefaciens УКМ В-1000.
Для

визначення

антагоністичної

дії

наночасток

діоксиду

церію

на

фітопатогенні бактерії, останні культивували на картопляному агарі за температури
280С з подальшим відмиванням і ресуспендуванням у фізіологічному розчині.
Концентрацію мікроорганізмів доводили до 1х104 кл/мл і додавали до пробірок з
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мікробною суспензією необхідний обсяг розчину для отримання кінцевої
концентрації наночасток діоксиду церію, стабілізованого цитратом, цитрату або
солей CeO2 (III) і CeO2 (IV) в пробірці 10, 1 чи 0,1 мМ. В якості контролю
використовували

суспензію

мікроорганізмів

аналогічної

концентрації

у

фізіологічному розчині без додавання препаратів. Всі пробірки витримували в
термостаті за температури 28 0С з наступним висівом на чашки Петрі через 1, 3, 6,
12 і 24 години. Для проведення аналогічних досліджень з мікросимбіонтами сої
штами B. japonicum культивували у колбах об’ємом 750 мл на качалці (220 об/хв.)
при 26-28 °С та рН 6,6-7,0 протягом 72-96 год у рідкому поживному манітнодріжджовому середовищі. Штами В. thuringiensis культивували за аналогічних умов
у рідкому синтетичному середовищі Омелянського з додаванням 2,5 % глюкози
протягом 72 годин. Для отримання фільтратів культуральних рідин суспензії
центрифугували за 6-8 тис/об протягом 15 хвилин. Далі надосадову рідину
пропускали через бактеріальні фільтри.
2.11 Використання біологічно активних речовин для обробки гречки в
вегетаційних дослідах та екологічних умовах агроценозу
Дослідження передпосівної обробки насіння гречки солями церію проведено в
умовах теплиці на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України. В роботі були використані солі церію, якими обробляли насіння
гречки сорту Вікторія. Насіння попередньо замочували на добу у наступних
розчинах: вихідна сіль CeCl3 (0,1 M); вихідна сіль CeCl3 (0,01 M); вихідна сіль CeCl3
(0,001 M); вихідна сіль Ce(NO3)3 (0,1 M); вихідна сіль Ce(NO3)3 (0,01 M); вихідна сіль
Ce(NO3)3 (0,001 M); Ce (NO3)3 (0,1 M); Ce (NO3)3 (0,01 M); Ce (NO3)3 (0,001 M); Ce
(NO3)3 (0,0001 M); Ce Cl3 (0,1 M); Ce Cl3 (0,01 M); Ce Cl3 (0,001 M). У якості
контролю використовували цитратний буфер, воду з водогону, деіонізовану воду та
насіння без замочування (сухе). Ґрунт був достатньо зволоженим. Глибина
загортання насіння складала 3-4 см. Аналіз результатів проводили на 24 день
вегетації.
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Дослідження впливу гумату натрію, біопрепаратів «Вермісол», «Вітазим» та
«Біоекофунге–1» проводили в умовах агроценозу.
Дослідження впливу гумату натрію на ураженість гречки комплексом хвороб
проводили шляхом передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин гречки
сорту Лада. Досліджували поширення сірої гнилі, пероноспорозу, аскохітозу,
бактеріозу та вірусного опіку на оброблених та контрольних рослинах.
Дослідження біопрепарату «Вермісол» проводили шляхом передпосівної
обробки насіння, кореневого та позакореневого підживлення.
Обробку препаратом «Вітазим» проводили в фазу справжніх листочків і
початку цвітіння.
Проводили дослідження проростання насіння гречки сорту Єлена за умов його
обробки препаратом «Біоекофунге–1» (лабораторно-вегетаційний дослід), а також
впливу препарату на репродукцію фітовірусів шляхом аналізу внутрішньоклітинних
вірусних включень.
2.12 Аналіз результатів та їх статистична обробка
Експериментальні дані оброблялись загальноприйнятими методами варіаційної
статистики

з

обчисленням

середніх

арифметичних

величин

(X),

їх

середньоквадратичного відхилення (SХ) і середньоквадратичної похибки (m).
Результати досліджень обробляли статистичними методами з використанням tкритерію Стьюдента, який розраховували за формулою
tф 

d
,
Sd

де t ф – фактичне (розраховане) значення критерію Стьюдента, d – різниця між
середнім арифметичним в контролі і досліді, S d – помилка у різниці між середнім
арифметичним у контролі і досліді, яку розраховували за формулою
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2

Sd 
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,
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де xi – і-те значення змінної, x1 та x2 – середнє арифметичне значень у контролі
та досліді, n – число варіант у групах.
Розраховане значення критерію Стьюдента ( t ф ) порівнювали з табличним
значенням ( t st ). Якщо t ф  t st , нульову гіпотезу відкидали, а отримані дані вважали
статистично достовірними.
Для статистичної обробки дискретних даних використовували метод Кербера у
модифікації Ашмаріна, інтервал надійності даних оцінювали за середнім
геометричним логарифм та досліджуваної величини [118]. Для цього проводили
логарифмування всіх отриманих величин (lg х). Із отриманих значень розраховували
середню арифметичну ( X lg ) і визначали її антилогарифм. Остання величина є
середньою геометричною для висхідних величин. Цей спосіб розрахунку середньої
геометричної можна подати у вигляді формули:
X геом  anti lg X lg  anti lg

 lg x
n

i

,

де xi – і-те значення змінної, n – число варіант в групах [118].
Підрахунки проводили за допомогою IBM PC з використанням пакету
програмних засобів Microsoft Excel та комп’ютерної програми Origin pro 8.5.
Результати, які представлені графічно, обробляли за допомогою програми
Excel 2007.
Статистичну

обробку

результатів

також

проводили

за

допомогою

дисперсійного аналізу. Суть методу полягає в розкладанні загальної дисперсії на
дисперсії, що відповідають схемі досліду. Це дозволяє встановити частки впливу
факторів на досліджувану ознаку та наявність взаємодій між факторами досліду на
основі середнього квадрату помилки врахувати показники достовірності, які
допоможуть порівняти варіанти досліду.
На основі таблиці дисперсійного аналізу вираховували частки впливу факторів
досліду на досліджувану ознаку. При цьому всі суми квадратів, не достовірні на
прийнятному рівні значущості, додавалися до суми квадратів помилки [104, 119,
120, 121].

54

РОЗДІЛ 3
ЕКОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ РІЗНОЯКОСТІ РОСЛИН ГРЕЧКИ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ АГРОЦЕНОЗІВ
ТА МОДЕЛЬНИХ ДОСЛІДАХ
3.1. Фенологічні спостереження за настанням фаз росту й розвитку гречки в
умовах агроценозів
Ріст та розвиток вищих рослин включає ряд етапів, а зокрема: ембріональний,
ювенільний, репродуктивний та старість. Впродовж кожного із названих етапів у
рослин виникають нові органи [122].
За даними лабораторії біології розвитку Московського університету у гречки
встановлено дванадцять основних етапів органогенезу [123]. Найбільш вираженими
етапами розвитку гречки є процес проростання насіння, поява сходів, утворення
листя, стебла, гілок, бутонів, формування і достигання насіння. Ці етапи називають
фенологічними фазами рослин. Тривалість окремих міжфазних періодів у гречки
залежить від особливостей сорту, строків і способу сівби, живлення, догляду за
посівами та екологічних факторів.
За даними О. С. Алексєєвої та ін. [124] вегетаційний період гречки поділяють
на три періоди: перший період – від появи сходів до цвітіння (25-35 днів). За цей час
утворюються гілки і більшість стеблових корінців, ріст поступовий; другий період –
від початку цвітіння до його затухання і побуріння зерна (30-35 днів). Перша
половина цього періоду характеризується швидким ростом стебла та гілок,
інтенсивним цвітінням і припиненням утворення стеблових корінців, а друга –
припиненням росту стебла та утворенням зав’язі; третій період – від побуріння
зерна до повної його стиглості (17-24 дні).
Гречка, як відомо, проходить п’ять фаз розвитку: сходи, поява першого
справжнього листка, бутонізація, цвітіння, плодоутворення [125].
Дані фенологічних спостережень рослин колекції F. tataricum представлені у
наведеній нижче таблиці (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Фенологічні спостереження в період вегетації рослин колекції Fagopyrum tataricum Caertn (2011-2014)
№
Номер
п/
Зразку
п
1.
5141
2.
5162
3.
5137
4.
5134
5.
5119
6.
5120
7.
5122
8.
5101
9.
5102
10. 5103
11. 5104
12. 5105
13. 5108
14. 5109
15. 5111
16. 5116
17. 5138
18. 5123
19. 5140
20. 5154
21. 5118
22. 5128
23. 5132
24. 5156
25. 5167

Походження

Посів

Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06
25.06

Сходи
П
10.07
10.07
11.07
10.07
10.07
11.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.07
10.07
11.07
10.07
10.07
10.07
11.07
10.07
10.07
10.07

М
12.07
12.07
14.07
10.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
13.07
12.07
11.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
14.07
12.07
12.07
12.07

Справжні
листки
п
М
16.07 18.07
19.07 21.07
18.07 20.07
16.07 18.07
16.07 18.07
18.07 20.07
16.07 18.07
16.07 18.07
19.07 21.07
19.07 21.07
16.07 18.07
16.07 18.07
16.07 18.07
16.07 18.07
16.07 18.07
18.07 20.07
16.07 18.07
18.07 20.07
16.07 18.07
16.07 18.07
20.07 21.07
18.07 20.07
16.07 18.07
16.07 18.07
16.07 18.07

Бутонізація
П
10.08
5.08
5.08
5.08
2.08
5.08
5.08
5.08
8.08
25.08
13.08
18.08
8.08
14.08
5.08
5.08
1.08
2.08
1.08
2.08
5.08
5.08
5.08
2.08
2.08

м
14.08
8.08
7.08
7.08
5.08
7.08
7.08
8.08
14.08
29.08
16.08
21.08
12.08
16.08
7.08
7.08
5.08
5.08
5.08
5.08
8.08
7.08
7.08
5.08
5.08

Цвітіння
П
21.08
9.08
8.08
8.08
8.08
8.08
8.08
9.08
9.08
1.09
21.08
25.08
14.08
21.08
8.08
8.08
8.08
8.08
8.08
7.08
9.08
8.08
9.08
8.08
8.08

м
28.08
13.08
13.08
13.08
15.08
13.08
13.08
13.08
14.08
15.09
29.08
28.08
16.08
25.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
12.08
14.08
13.08
15.08
13.08
12.08

Плодоутворе
ння
П
м
1.09 22.09
16.08 1.09
16.08 25.08
16.08 1.09
16.08 21.08
16.08 21.08
16.08 21.08
16.08 1.09
18.08 29.08
29.08 1.09
1.09 22.09
1.09
3.09
25.08 1.09
29.08 1.09
21.08 1.09
16.08 1.09
16.08 28.08
16.08 1.09
16.08 28.08
16.08 28.09
18.08 29.08
16.08 21.08
29.08 1.09
16.08 29.09
16.08 1.09

Побуріння
П
3.10
29.09
1.10
29.09
29.09
29.09
29.09
29.09
2.10
15.10
29.09
17.10
2.10
3.10
20.09
29.09
1.10
25.09
1.10
25.09
2.10
29.09
25.09
1.10
3.10

м
13.10
13.10
13.10
13.10
3.10
3.10
3.10
13.10
5.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
3.10
5.10
3.10
5.10
3.10
5.10
3.10
3.10
5.10
5.10

Дозрівання
16.10
16.10
16.10
16.10
6.10
6.10
6.10
16.10
8.10
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
6.10
8.10
6.10
8.10
6.10
8.10
6.10
6.10
8.10
8.10
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Подовженість вегетаційного періоду рослин досліджуваних колекційних
зразків складає 87-99 днів ( табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Тривалість вегетаційного періоду рослин колекції Fagopyrum tataricum Caertn
(2011-2014)
№
п/п

Номер
зразку

Походження

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

Вегетаційний
період,
кількість
Днів
99
99
98
99
88
87
88
99
89
99
99
99
99
99
99
88
89
89
89
89
91
98
99
89
91

± до
стандарту
0
-1
0
-11
-12
-11
0
-10
0
0
0
0
0
0
-11
-10
-10
-10
-10
-8
-1
0
-10
-8

Посів досліджуваних зразків нами проводився 25 червня в суху, теплу погоду.
Ґрунт був достатньо зволоженим. Глибина загортання насіння складала 3-4 см.
Сходи з’явились в період з 10.07. по 14.07. Фаза справжніх листочків розпочалась 16
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липня і продовжувалась до 21 липня. Початок фази бутонізації припадає на 1 серпня
у зразків татарської гречки походженням з Латвії (5138) та Росії (5140). Фаза
бутонізації тривала аж до 29.08. у рослин татарської гречки походженням з Китаю
(5103). Фаза цвітіння у рослин досліджуваної колекції продовжувалась з 2.08. по
25.08. і залежала від екологічного походження рослин татарської гречки. Фаза
плодоутворення у досліджуваних зразків розпочалась з 16 серпня і тривала до 29
серпня. Побуріння плодів найперше наступило у рослин татарської гречки
походженням з Росії (5123, 5154) та Франції (5132) і припадало на 25 серпня.
Фаза дозрівання тривала з 6 жовтня і продовжувалась до 16 жовтня. В
екологічних умовах вегетаційного періоду найбільш скоростиглими виявились
рослини татарської гречки походженням з Канади (5120) – 87 днів. За різними
показниками вони є перспективними для подальшого вивчення еколого-біологічних
процесів цієї культури в умовах довкілля України.
3.2 Морфобіологічна характеристика колекції рослин Fagopyrum tataricum (L.)
Caertn
3.2.1 Біометрична характеристика (висота і гілкування) рослин в умовах
агроценозів та лабораторно-вегетаційних дослідів
Головним завданням при вивченні біології гречки є виведення нових сортів
інтенсивного типу з потенційною врожайністю 2,5-30 ц/га з крупним, вирівняним і
тонко плівчастим зерном з високим вмістом білка, лізину, жиру, тощо [6] для
впровадження їх в агроценози.
Якість зразків гречки визначається такими показниками: масою 1000 зерен;
вирівняльністю

зерна;

плівчастістю;

легкістю

шеретування;виходом

крупи;

розвареністю і смаковими якостями каші; вмістом у ядрі зерна білка, жиру, рутину,
незамінних амінокислот (лізину, метіоніну, аргініну) тощо.
Рослини гречки повинні мати розвинену кореневу систему, бути стійким проти
ураження хворобами і шкідниками, полягання й обпадання плодів, придатним для
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механізованого догляду за ними, холодо- і посухостійким, активно реагувати на
сучасні агротехнічні заходи в агроценозах.
Однією із вимог до створення сучасних інтенсивних сортів гречки є створення
зразків із щільними прямостоячими неполягаючими стеблами і високим гілкуванням
[6]. Особливості росту та аналіз гілкування досліджуваної колекції рослин
татарської гречки представлено у нижче наведених таблицях (табл. 3.3 та табл. 3.4).
Таблиця 3.3
Особливості росту рослин колекції Fagopyrum tataricum Gaertn (2011-2014)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Номер
зразку
5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Важливою

Походження

Висота

Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

78,0
54,0
76,0
64,3
46,9
69,0
70,2
69,0
110,0
96,3
132,5
93,0
119,3
73,5
86,6
73,5
63,0
80,5
59,0
83,2
61,0
63,7
69,6
59,0
85,6

складовою

господарсько-біологічної

± до
стандарту
-24
-2
-13,7
-31,1
-9
-7,8
-9
+32
+18,3
+54,5
+15
+41,3
-4,5
+8,6
-4,5
-15
+2,5
-19
+5,2
-17
-14,3
-8,4
-19
+7,6
оцінки

сучасних

та

перспективних зразків гречки є дослідження морфо-біометричних ознак, які
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формуються в агроценозах. Аналіз рослин колекції татарської гречки різного
екологічного походження показує, що висота рослин була неоднозначною і
коливалася в межах 46,9-132,5 см. Рослини походженням з Канади (5119) були
найбільш низькорослими, їх висота в середньому сягала 46,9 см. Найбільш
високорослими були рослини походженням з Китаю (5104), їх висота сягала 132,5
см. Порівнюючи із стандартом, більшість піддослідних зразків колекції татарської
гречки були більш високорослими.
Таблиця 3.4
Гілкування рослин колекції Fagopyrum tataricum Caertn (2011-2014)
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Номер
зразку

Походження

5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

І-го
Порядку
9
4
5
5,6
5,2
4
5
4,5
4,2
5,4
7,5
7
5
6
7,6
4,7
5,4
6,5
5
5,8
4,6
4,7
10
3
3,6

Кількість гілок, шт.
± до
ІІ-го
стандарту порядку
4
-5
13
-4
12
-3,4
5,6
-3,8
3
-5
5,5
-4
6,7
-4,5
2,7
-4,8
7,2
-3,6
5,6
-1,5
17
-2
–
-4
1,3
-3
15
-1,4
6
-4,3
6,7
-3,6
17
-2,5
10,7
-4
4,8
-3,2
10
-4,4
4,3
-4,3
10
+1
7
-6
3,5
-5,4
3

± до
стандарту
+9
+8
+1,6
-1
+1,5
+2,7
-1,3
+3,2
+1,6
+13
–
-2,7
+11
+2
+2,7
+13
+6,7
+0,8
+6
+0,3
+6
+3
-0,5
-1
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Як свідчать отримані нами експериментальні дані, кількість гілок першого
порядку у досліджуваних зразків коливалась в межах 3-10 шт., кількість гілок
другого порядку коливалась в межах 3-17 шт. Отримані дані свідчать про високі
потенційні можливості рослин досліджуваної колекції татарської гречки, яка мати
високу продуктивність за екологічних умов та виробництва в спеціалізованих
господарствах.
3.2.2 Озерненість і продуктивність рослин гречки. Технологічні показники
зерна
Аналіз озерненості досліджуваної колекції зразків татарської гречки показує,
що найбільша потенційна можливість була характерна для зразків татарської гречки
походженням з Китаю (5108, 5104, 5111), що відповідно складало 1337, 1306 та 935
штук зерен з однієї рослини. Найбільш урожайними були також рослини
походженням з Росії, Індії та України. В цілому урожайність однієї рослини
коливалась в межах 1,4-29,9 г з однієї рослини і залежала від походження (табл. 3.5).
Урожайність гречки залежить від таких особливостей як генотип, густоти
травостою на одиниці площі, яка пов’язана з виживанням рослин, здатністю рослин
гілкуватися, кількістю вузлів в зоні плодоношення, кількістю зерен в елементарному
суцвітті, стійкістю проти обпадання, яка зумовлюється міцністю плодоніжки
нектароносної продуктивності рослин, холодостійкістю на початку росту і розвитку,
посухостійкістю у період плодоношення і цвітіння в екологічних умовах агроценозів
[126].
Дослідження маси 1000 зерен колекційних зразків татарської гречки показує що
вона коливається в межах 11-28,5 г (табл. 3.6).
Найбільша маса 1000 зерен була характерна для зразків татарської гречки
походженням з Китаю: 5111 – 24,2 г, 5109 – 24 г, 5108 – 28,5 г; з Росії: 5154 – 26,3 г
та ін. Найменша маса 1000 зерен була характерна для зразків татарської гречки
походженням із Італії і складала 11 г.
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Таблиця 3.5
Продуктивність рослин колекції Fagopyrum tataricum Gaertn (2011-2014)
№
п/п

Номери
зразків

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Маса
Походнасіння
± до
± до
Випов
± до
ження
з однієї стандарту
Всього
стандарту неного стандарту росл. (г)
Україна
756
741
14,52
Голландія
613
-143
589,5
-151,5
8,95
-5,57
Індія
716,5
-39,5
702,5
-38,5
14,93
+0,41
Італія
497,2
-258,8
482
-259
6,4
-8,12
Канада
197
-559
179
-562
1,43
-13,09
Канада
418,5
-337,5
382
-359
6,52
-8
Канада
497,25
-258,75
482
-259
6,39
-8,13
Китай
444,75
-311,25
424,75
-316,25
7,83
-6,69
Китай
740,25
-15,75
685,5
-55,5
13,19
-1,33
Китай
588,6
-167,4
551
-190
7,94
-6,58
Китай
1306
+550
1272
+531
25,56
+11,04
Китай
511
-245
503
-238
3,51
-11,01
Китай
1337
+581
1326
+585
29,86
+15,34
Китай
609,5
-146,5
570
-171
6,6
-7,92
Китай
935,3
+179,3
901
+160
7,21
-7,31
Китай
265
-491
220,5
-520,5
5,15
-9,37
Латвія
322
-434
322,4
-418,6
4,36
-10,16
Росія
878,5
+122,5
888,25
+147,25
13,37
-1,15
Росія
305,4
-450,6
291,2
-449,8
3,28
-11,24
Росія
653,6
-102,4
641
-100
3,51
-11,01
Франція
282,6
-473,4
262,3
-478,7
4,4
-10,12
Франція
489,25
-266,75
443,75
-297,25
6,15
-8,37
Франція
583,3
-172,7
561,6
-179,4
5,37
-9,15
Швейцарія 403,5
-352,5
394,5
-346,5
5,65
-8,87
Швейцарія 381,3
-374,7
353,6
-387,4
5,36
-9,16
Кількість насіння, шт.

Основними показниками, які характеризують технологічну цінність зерна
гречки, є плівчастість, крупність, вирівняність і форма зерна, вихід крупи та її
поживні якості тощо. За систематичного добору збільшення крупності зерна певною
мірою пов’язане з підвищенням урожайності.
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Таблиця 3.6.
Технологічні властивості зерна рослин колекції Fagopyrum tataricum Gaertn
(2011-2014)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Номер
зразку
5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Походження
Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

Маса 100
шт., г
22,2
15,8
15
11
15,1
20
19,9
21,4
19
22,7
22
11,5
28,5
24
24,2
18,8
14,5
19,1
17,5
26,3
21,1
19,4
23,4
17,9
19,8

± до
стандарту
+6,4
+7,2
+11,2
+7,1
+2,2
+2,3
+0,8
+3,2
–0,5
+0,2
+10,7
–6,3
–1,8
–2,2
+3,4
+7,7
+3,1
+4,7
–4,1
+1,1
+2,8
–1,2
+4,3
+2,4

Оптимальною масою 1000 зерен можна вважати масу 28-30 г [127]. За даними
[128], особливості врожаю гречки найкраще характеризує продуктивність суцвіть –
відношення маси зерна з однієї рослини до кількості суцвіть на ній. Добір на високу
озерненість має бути необхідним елементом селекційної роботи з гречкою.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Таким чином, у розділі визначено еколого-біологічні причини різноякості
рослин

гречки

Fagopyrum

tataricum

(L.)

Gaertn,

проведено

фенологічні

спостереження за настанням фаз росту і розвитку гречки, показано, що
подовженість вегетаційного періоду рослин досліджуваних колекційних зразків
складає 87-99 днів, отримано морфобіологічну характеристику колекції Fagopyrum
tataricum Caertn, визначено, що порівнюючи із стандартом, більшість піддослідних
зразків колекції татарської гречки були більш високорослими. Також було показано,
що кількість гілок першого порядку у досліджуваних зразків коливалась в межах 310 шт., а кількість гілок другого порядку коливалась в межах 3-17 шт.
Аналіз озерненості досліджуваної колекції зразків татарської гречки показує,
що найбільша потенційна можливість була характерна для зразків татарської гречки
походженням з Китаю, Росії, Індії та України. Найбільша маса 1000 зерен була
характерна для зразків татарської гречки походженням з Китаю та Росії. Отримані
дані свідчать про високі потенційні можливості рослин досліджуваної колекції
татарської гречки, яка здатна мати високу урожайність в екологічних умовах
України.
З

результатами

досліджень,

ознайомитись у працях: [129, 130].

представлених

в

розділі,

є

можливість
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РОЗДІЛ 4
СТІЙКІСТЬ РОСЛИН КОЛЕКЦІЇ FAGOPYRUM TATARICUM GAERTN ДО
НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ
МОНІТОРИНГ ДО ХВОРОБ
5.1 Стійкість рослин колекції Fagopyrum tataricum Gaertn до несприятливих
екологічних факторів
Доведено, що однією із проблем культивування сучасних сортів гречки
звичайної є схильність її плодів до осипання. Витрати від осипання особливо великі
при перестої рослин в агроценозах. Встановлено, що при запізненні зі збором
врожаю на 20 днів, він знижується на 15-22%. При перепаді температури період
дозрівання гречки дуже розтягнутий. За таких умов загроза осипання перших,
найбільш виповнених плодів, заставляє приступати до збору врожаю при дозріванні
70-80%, що також веде до недобору врожаю. Тому формування сортів гречки зі
стійкими до осипання плодами – завдання актуальне [131].
Дослідженнями, проведеними в різних кліматичних умовах, встановлено, що
причиною осипання плодів служить перелом плодоніжок, які при дозріванні плодів
стають дуже крихкими. Багаторазовими відборами створені зразки гречки, осипання
у яких знижено на 20-30%. Встановлено, що найбільш високою стійкістю до
осипання володіють тетраплоїдні форми. Вони також більш стійкі до вилягання. У
зв’язку з цим в районах з помірним кліматичним режимом і достатнім зволоженням
особливу перспективу має селекція тетраплоїдних сортів і впровадження їх у
виробництво.
Особливу цікавість щодо розкриття причин стійкості до осипання плодів
зелено-квіткової форми представляють дослідження В. Г. Малікова [132]. Він
експериментально довів, що в плодоніжках досліджуваного біотипу 4-6 судинноволокнистих пучків, в той час як у сорту Вікторія – 2-3, зрідка – 4. В центральній
частині плодоніжки більш великі і менш вирівняні за розмірами клітини паренхими.
Дослідження відсоткового відношення площі, яку займає на поперечному зрізі
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плодоніжки різними тканинами, показало, що найбільш високим ступенем розвитку
володіє склеренхіма (до 60%) з великою кількістю судинно-волокнистих пучків.
Кількість і характер розміщення судинно-волокнистих пучків є одним із
факторів, який визначає ступінь розвитку склеренхіми. Всі тканини, які утворюють
плодоніжку, в більшій або меншій мірі визначають її стійкість, але механічна
функція склеренхіми найбільш виражена. Існує внутрішньовидовий поліморфізм по
кількості судинно-волокнистих пучків в плодоніжці гречки. Прослідковується
залежність між кількістю судинно-волокнистих пучків і ступінню розвитку
склеренхіми плодоніжки [133].
Наші дослідження по оцінці колекції татарської гречки до осипання плодів
представлені в таблиці (табл. 4.1). Стійкість до осипання досліджуваної колекції
згідно шкали ВІР складала 4-5 балів. Слід відмітити, що при перестої рослин на
корені їхні плодоніжки також схильні до переламування, а насіння – до осипання.
Тому важливим є створення зразків гречки татарської з одночасним дозріванням
плодів і тому зменшенням перебування рослин на покосах. Перспективним також є
створення сортів татарської гречки, які би були придатні для прямого
комбайнування (збирання).
Основними причинами вилягання гречаних рослин є надмірне зволоження
ґрунту, високі норми азотних добрив, нестача світла, вітри, ураження гречки сірою
гниллю (особливо стебел), кореневими гнилями. Залежно від переважної дії того чи
іншого фактора відзначається три типи вилягання: прикореневе вилягання
зумовлюється поганим укоріненням, особливо при підвищеній вологості ґрунту;
стеблове вилягання відбувається внаслідок вигину й наступного перелому стебла під
дією наземної частини рослини, вітру, дощів, а також при ураженні хворобами;
поникання, коли стебло вигинається під масою суцвіття у верхній частині.
Стійкість

рослин

до

вилягання

зумовлюється

широким

комплексом

морфологічних, анатомічних та біохімічних факторів. Важливими морфологічними
факторами стійкості до вилягання є висота рослин, товщина стебла, відношення
довжини стебла до його товщини (чим менше це співвідношення, тим більш стійка
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рослина до полягання). Суттєве значення для стійкості сортів проти вилягання має
морфологія кореневої системи, яка є опорою рослини.
Таблиця 4.1.
Стійкість рослин проти осипання плодів та вилягання (2011-2014)
№
п/п

Номери
зразків

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Стійкість
Стійкість
до
± до
до
± до
Походження
осипання, стандарту вилягання, стандарту
бал
бал
Україна
5
3
Голландія
4
-1
3
0
Індія
4
-1
5
+2
Італія
4
-1
5
+2
Канада
4
-1
5
+2
Канада
4
-1
5
+2
Канада
4
-1
5
+2
Китай
4
-1
3
0
Китай
5
0
4
+1
Китай
5
0
4
+1
Китай
5
0
3
0
Китай
5
0
4
+1
Китай
4
-1
5
+2
Китай
4
-1
3
0
Китай
4
-1
4
+1
Китай
4
-1
5
+2
Латвія
4
-1
4
+1
Росія
5
0
3
0
Росія
4
-1
4
+1
Росія
4
-1
3
0
Франція
5
0
4
+1
Франція
4
-1
5
+2
Франція
5
0
4
+1
Швейцарія
4
-1
5
+2
Швейцарія
5
0
5
+2

Основними анатомічними ознаками проти вилягання є товщина стінок стебла,
розміри механічних тканин, товщина клітинних оболонок, кількість та розміри
судинно-волокнистих пучків, ступінь одерев’яніння оболонок паренхімних клітин та
зміна габітусу рослин при хворобах [134, 135].
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Відомі також фізіолого-біохімічні фактори стійкості проти вилягання. Вони
визначаються оптимальним співвідношенням азоту, фосфору, калію та інше.
Результати спостережень протягом вегетаційного періоду показують, що зразки
татарської гречки походженням з Канади (5119, 5120, 5122), Франції (5128), Китаю
(5108), Індії (5137), Італії (5134), Швейцарії (5156, 5167) виявились високостійкими
до вилягання. Решта зразків були середньостійкими і стійкими.
4.2 Резистентність колекції Fagopyrum tataricum Caertn та світової колекції
гречки до збудника вірусу опіку гречки
Вірусний опік гречки зустрічається на території агроценозів України, Білорусі,
Росії, Північної Америки.
Ознаки хвороби стають помітними на початку фази бутонізації. При цьому
рослини відстають у рості і розвитку. Спостерігається сильне зближення міжвузль,
потовщення вузлів, утворення недорозвинених пагонів і квіток, засихання суцвіть,
зав’язування щуплих насінин. Фаза бутонізації–цвітіння дуже розтягнута. Листки
уражених рослин дрібні, деформовані. У подальшому на них утворюються
некротичні плями, які швидко поширюються по всій листковій пластинці. В
результаті листя засихає і рослини здаються ніби обпаленими. До кінця вегетації
вони залишаються низькорослими з недорозвиненими генеративними органами. У
деяких випадках спостерігається утворення 2-4 бокових гілок. Новоутворені листки
хлоротичні і компактно зібрані. Збудником хвороби є віріони, які мають
бациловидну

форму.

Насінням,

пилком

вірус

не

передається

(рис

4.1).

Шкодочинність хвороби складає 76,5 %. При цьому залишається загадкою
локалізація патогену в гречці.
Результати аналізу ураженості колекції зразків татарської гречки до збудника
вірусного опіку (табл. 5.2) свідчать про високу резистентність рослин походженням
із Китаю (5101), Канади (5120, 5122), Росії (5154), Індії (5137), Італії (5134),
Голландії (5162), Швейцарії (5156), Латвії (5138). Протягом вегетаційних періодів
2003-2004 років вони не уражувались вірусним опіком. Найвища ураженість
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спостерігалась серед рослин татарської гречки походженням із Франції (5132). По
відношенню до стандарту (гречка татарська походженням з України (5141)) значно
більшу стійкість виявили рослини татарської гречки походженням з Китаю (5111).

а)

в)

б)

Рис.4.1 Рослини гречки Fagopyrum tataricum Gaertn: а) рослина уражена
вірусом опіку гречки (ВОГ); б) неуражена (контрольна) рослина, в) електронна
мікроскопія частинок вірусу опіку гречки (230-270×75-90 нм)
Як

показують

дослідження,

існує

необхідність

проведення

наукових

досліджень з метою створення високоурожайних та стійких сортів татарської гречки
до такої шкодочинної хвороби як вірусний опік.
Оцінку симптомів інфікованих рослин проводили через місяць після ураження,
ступінь ураженості рослин умовно розподілили на чотири групи: сильно уражені,
середньо уражені, слабо уражені, неуражені сорти.
Середньо уражені сорти дещо відставали у рості і розвитку. Листки уражених
рослин були дрібними, деформованими, з некротичними плямами, які, однак не
покривали повністю листкову пластинку. Новоутворені листки були хлоротичними і
компактно зібраними. Відмічено і те, що можуть інфікуватись окремі гілки рослини.
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Слабо уражені сорти характеризувались частковим ураженням листкових
пластинок некротичними плямами, при цьому генеративні органи рослин були
пригнічені, але репродуктивний процес не порушений.
Рослини неуражених сортів гречки мали здоровий вигляд з яскраво зеленим
забарвленням листя і своєчасним проходженням усіх фаз онтогенезу в екологічних
умовах агроценозу.
Таблиця 4.2
Ураженність колекції Fagopyrum tataricum Gaertn вірусним опіком (2011-2014)
Ураженість

№
п/п

Номер
зразку

Походження

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

%

Бал

10,4
0
0
0
8,2
0
0
0
10,5
8,2
14,3
17,6
3,7
8,4
23
6,2
0
6,4
6,2
0
8,1
12,3
25,4
0
12,2

ІІ
0
0
0
І
0
0
0
ІІ
І
ІІ
ІІ
І
І
ІІ
І
0
І
І
0
І
ІІ
ІІІ
0
ІІ

± до
стандарту
0
0
0
0
–2,2
0
0
0
+0,1
–2,2
+3,9
+2
–6,7
–2
+12,6
–4,2
0
–4
–4,2
0
–2,3
–1,9
+15
0
+1,8
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Внаслідок оцінки 121 зразку гречки було з’ясовано, що найбільш стійкими до
ВОГ виявились сорти Енеїда, Любава, Нектарниця, Казанка, Javate, Botansoba, Улія
ІІ тетраплоїдна.
Слабо ураженими були сорти Київська, Подолянка, Степова, Надія, Роксолана,
Лада, Смуглянка, Черкаська, Селена, Аромат, Чернігівська, Радехівська, Тройка,
Іванна, Ізумруд, Казанська, Приморська 3, Орловчанка, Ідель, Білоруська, Дождик,
Орлиця, Снежеть, Жниярка, Балада, Скоростигла 81, Лявониха, Любава, Омега,
Кармен, Детермінант 1, Грушовська, Жадане, Каракітянка, Gema, Ovleocrko,
Spacinska, Arqente, Kemabace, Shuba, Noheja, Evkeja, Manqan, Kora, Gren corolla,
Hrustowska, Рубра, Begnaza, Havronen, Risulahti, Світязь тетраплоїдна, Олександрія
тетраплоїдна.
Середньо уражені – Вікторія, Зеленоквіткова 93, Єлена, Кара-Даг, Козачка,
Альонушка, Яна, Аеліта, Мрія, Лілея, Діадема, Прогрес, Рада, Зеленоквіткова 90,
Богатир, Скоростигла 86, Сумчанка, Приморська, Дюймовочка, Кама, Аніта,
Шатилівська 5, Ірменка, Космея, Зарниця, Словянка, Маліковська, Піра, Молва,
Клімовка, Маліковська, Чаніта, Вагма, Величава, Єсень, Веселка, Юйлін, Казанська
крупноплідна. Toqokushi, Hiqashi, Toqo, Red covalle.
Сильно уражені – Галлея, Слобожанка, Гілея, Одеська, Українка, Приморська,
Крупинка, Комета, Диметра, Ера 4, Майська, Білоруська скоростигла, Асторія,
Жалейка, Ореста, Абос, Енедта, Ареса, Солянська, Одностебельна.
Отже, з метою попередження поширення ВОГ необхідне обстеження посівів
гречки та розробка методів удосконалення системи захисту культури з урахуванням
сорту та факторів довкілля. Високостійки сорти гречки є вихідним матеріалом для
створення колекції господарсько цінних культур, саме їх слід впроваджувати у
виробництво у регіонах поширення ВОГ.
4.3. Ураженість світової колекції сортів гречки збудником плямистого
бактеріозу Pseudomonas syringae van Hall
Найрозповсюдженішими серед фітопатогенних мікроорганізмів є бактерії родів
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Pseudomonas і Ervinia [136, 137]. Узагальнюючи відомості про бактеріози гречки,
представляємо зведену таблицю, де вказано збудника та симптоми хвороб.
За результатами наших досліджень, шкодочинність збудника бактеріозу
Pseudomonas syringae van Hall проявляється у зниженні висоти рослини, гілкування,
озерненості та продуктивності рослин гречки (табл. 4.3).
Дослідження впливу збудника бактеріозу Pseudomonas syringae van Hall на
посівні і технологічні властивості зерна гречки показує, що у насінні зібраних із
хворих рослин, маса 1000 насінин знижується на 1,5 г., а плівчастість підвищується
на 1,5%. При цьому енергія проростання знижується на 13,9%, лабораторна схожість
знижується на 6,5%, польова схожість – на 17,5% (табл. 4.4).
Таблиця 4.3
Вплив збудника бактеріозу Pseudomonas syringae van Hall на ріст і розвиток
рослин сорту Вікторія
Показник
Висота рослин, см.
Гілкування, всього шт. в т. ч.
1-го порядку
2-го порядку
Озерненість, всього, шт.
в. т. ч. виповнених
Продуктивність 1 рослини в
середньому

Здорова Хвора
рослина рослина
112,9
107,9
4,8
4,2
2,8
2,5
2,0
1,7
143
111,2
104,7
88,9
2,75

2,34

± до здорових
- 5,0
- 0,6
- 0,3
- 0,3
- 39,4
- 15,8
- 0,41
Таблиця 4.4

Вплив збудника бактеріозу Pseudomonas syringae van Hall на технологічні і
посівні якості насіння гречки
Показник
Маса 1000 зерен, г.
Плівчастість, %
Енергія проростання, %
Лабораторна схожість,%
Польова схожість, %

Здорові
рослини
24,5
23,5
94,4
99,0
89,5

Хворі
рослини
23,0
25,0
80,5
92,5
72,0

± до
здорових
- 1,5
+ 1,5
- 13,9
- 6,5
- 17,5
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Отримані

результати

досліджень

свідчать

про

необхідність

розробки

ефективних заходів та впровадження їх у виробництво з метою попередження
розвитку бактеріозу гречки.
Фітопатогенні бактерії викликають усі можливі типи ураження рослин:
п’ятнистості, в’янення, гнилі. В результаті впливу фітопатогенних бактерій на різні
фізіологічні функції рослин знижується урожай гречки. На нашу думку,
перспективним заходом призупинення бактеріальної інфекції на рослинах гречки в
різних кліматичних зонах її вирощування може бути використання фаготерапії. При
моніторингу полів гречки на основі відповідних методів нами були виявлені різні
види псевдомонад, які мали бактеріофагову контамінацію.
4.4. Ураженість світової колекції сортів гречки збудником Fusarium oxysporum
Schlecht Snyd et Hans
До менш поширених грибкових хвороб відносять: фузаріоз, фітофтороз,
рамуляріоз, церкоспороз, аскохітоз, сажка, склеротініоз, альтернаріоз.
Фузаріоз гречки був зафіксований в Орловській області [69], в Приморському
краї [70]. На гречці паразитують: фузаріозна коренева гниль і фузаріозне в'янення.
За результатами наших досліджень, фузаріозна коренева гниль Fusariumm
heterosporum Fr. з’являється в другій половині вегетації рослин. Хворі рослини
відстають в рості, на їх коренях, кореневій шийці, іноді на нижній частині стебла
утворюється потемніння у вигляді кільця, на якому в вологу погоду з’являється
блідо-рожевий наліт. Як показали дослідження, гниль поширюється на корінці
другого порядку, викликаючи їх потоншення, внаслідок чого уражені рослини легко
вириваються з ґрунту. Збудник зимує на насінні, до якого під час збирання
прилипають спори, і на хворих рослинах у ґрунті.
У сильно уражених рослин насіння щупле, або зовсім не утворюється. Збудник
хвороби

–

Fusarium

heterosporum

порядку

Hyphomycetales

та інші

види

досліджувались різними науковцями [138, 139]. Гриби утворюють макро- і
мікроконідії і хламідоспори. Макроконідії – веретеноподібні або серпоподібні з
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більш або менш вираженою ніжкою або сосочкоподібною основою з 3-5, рідше – з
6-7 перегородками, розміром 20-60 х 3,5-4,5 мкм. Хламідоспори одноклітинні.
Розвивається гриб при температурі 10-З0°С (оптимум +20-26°С). Патоген паразитує
на багатьох рослинах і може довго зберігатись в ґрунті на рослинних залишках.
Фузаріозне в'янення (Fusarium oxysporum (Schlecht) Shyd). В уражених рослинах
спочатку жовтіють уражені листки, потім вони втрачають тургор, в'януть і
опадають. Збудник хвороби – Fusarium oxysporum (Schlecht) Shyd. порядку
Hyphomycetales. Макроконідії мають помітну ніжку (сосочок). Мікроконідії
формуються на міцелії. Хламідоспори чисельні, гладенькі або шорохуваті, одно,
двоклітинні, незабарвлені. Іноді гриб утворює склероції. Патоген викликає
закупорку і інтоксикацію судинної системи рослини, чим пояснюється її в'янення.
Міцелій темно-жовтий, пухнасто-плівчастий. Патоген зберігається на залишках
уражених рослин. Хвороба поширюється в екологічних нішах України при високій
температурі, нестачі вологи і поживних речовин в ґрунті.
Нашими дослідженнями встановлено, що збудник фузаріозу Fusarium
oxysporum Schlecht знижує ріст, розвиток і озерненість рослин. Необхідно
підкреслити, що більшість досліджуваних сортів мають підвищену польову стійкість
до хвороби. Це – Нектарниця, Вікторія, Лявоніха, Каракітянка, Асторія, Орловчанка.
Вони є перспективними для подальшої селекційної роботи і впровадження у
виробництво при пізніх посівах в агроценозах (табл. 4.5).
Значний інтерес представляють філогенетично близькі види як можливі
джерела стійкості до збудника фузаріозу. Оцінка колекції F. tataricum Gaertn різного
екологічного походження показує, що поширення хвороби залежить від умов
вирощування. Так, при весняних посівах ураженість зразків колекції сягала 57,9%,
при літніх посівах сягала – 100%. Регулюючи умови вирощування, нами вперше
виявлено зразки гречки татарської з підвищеною стійкістю до збудника фузаріозу
F. oxysporym Schlecht походженням із Німеччини (табл. 5.6), а також філогенетично
близькі види до Fagopyrum esculentum Moench, Fagopyrum statice H. Cross,
F. pleioramosum Ohnishi, та ін.

74

Таблиця 4.5
Вплив збудника фузаріозу Fusarium oxysporum Schlecht Snyd et Hans на ріст і
розвиток рослин гречки татарської F. tataricum Gaertn
Показник
Висота рослини, см.
Гілкування, шт
1-го порядку;
2-го порядку.
Озерненість, всього шт.,
в т.ч. виповнених
Продуктивність в середньому 1 рослини, г.

Здорові
Хворі
± до
рослини рослини здорових
110,1
102,8
- 7,3
4,95
3,95
333,4
114,5
2,9

4,3
2,25
68,03
9,2
0,4

- 0,65
- 1,7
- 265,3
- 104,8
- 2,5

Нами був виділений високостійкий зразок F. tataricum Gaertn (номер 5124),
який адаптований до екологічних умов Німеччини, та філогенетично близькі види
F.statice H. Cross, F. pleuramosum Ohnishi – цінний вихідний матеріал для
формування рослин гречки, стійких до фузаріозу.
Дослідженнями виявлено, що в процесі попереднього аналізу селекційного
матеріалу на вміст рутину, були виділені номери, мутанти і види гречки, які
характеризувались підвищеним його вмістом. Це – гречка напівзонтична,
амфідіплоїд F. giganteum Krot [140], а також салатні форми [133].
Ці зразки за результатами перевірки на інфекційному фоні були стійкими до
грибкових хвороб. Отже, вміст флавоноїдних сполук в листі може слугувати
фізіологічним тестом в селекції гречки на стійкість до грибкових хвороб.
Борошнисту росу, яку описано на гречці [69], викликає збудник Erysiphe
communis Wall Jr. F. fagopyri Jacz). При ураженні листки з обох сторін покриваються
борошнистим нальотом, який складається з безколірного міцелію і літніх спор
конідій.
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Таблиця 4.6
Вплив строків посіву в агроценозах на резистентність колекції татарської
гречки до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum Schlecht Snyd et Hans (2011-2014)
№
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Номер
зразку

Походження

5141
Україна
5101
Китай
5102
Китай
5108
Китай
5109
Китай
5111
Китай
5113
Китай
5118
Франція
5119
Канада
5120
Канада
5122
Канада
5123
Росія
5124
Німеччина
5128
Франція
5131
Росія
5132
Франція
5134
Італія
5137
Індія
5138
Латвія
Середнє

Ураженість фузаріозом
При
При пізніх
оптимальних
строках
строках посіву
Посіву
30,8
60,0
32,7
64,7
10,5
100,0
21,7
66,6
10,1
50,0
25,3
50,0
8,4
85,7
37,1
34,6
39,3
59,0
27,8
40,0
25,5
90,9
5,5
72,7
5,4
8,6
57,9
42,8
24,2
28,5
43,4
29,4
23,5
57,1
46,1
20,3
54,2

Збільшення
ураженості,
%
29,2
32,0
89,5
44,9
39,9
24,7
77,3
-2,5
19,7
12,2
65,4
67,2
3,2
-15,1
4,3
43,4
29,4
33,6
46,1
33,9

Конідії безколірні, еліптичні, розміром 30-36 х 10-15 мкм, на подовжених
конідієносцях. Сумчаста стадія формується на грибниці у вигляді темно-бурих
крапок клейстотеціїв. Клейстотеції – кулеподібні, 65-180 мкм в діаметрі, в них
містяться 2-8 яйцевидних або еліптичних сумок з короткими ніжками, а в кожній
сумці – до 8 еліптичних сумкоспор розміром 19-25 х 9-14 мкм. В період вегетації
гречки патоген поширюється конідіями, а зимує на опавших листках у вигляді
клейстотеціїв, з яких весною вивільнюються сумки з сумкоспорами. Вони вітром
переносяться на молоді листки гречки, визиваючи їх зараження. Хвороба може
знизити врожай гречки в агроценозах на 5-10%.
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4.5. Несправжня борошниста роса (Perenospora fagopyri Elenev) і її вплив на
ріст і розвиток рослин гречки
Грибкові хвороби завдають значної шкоди рослинам гречки. Одним із них є
несправжня борошниста роса, яка була зареєстрована в Японії, Румунії та їнших
країнах [141, 142, 143]. Хвороба проявлялась на листках, суцвіттях і формуючому
насінні, шкідливість хвороби визначалась в зниженні продуктивності рослин [144,
145, 146, 147].
Нами відмічено, що в екологічних умовах Поділля України несправжня
борошниста роса проявляється на гречці на сім'ядольних і справжніх листках,
бутонах, квітках і суцвіттях, а також на зелених невиповнених плодах. На листках
з'являються розпливчасті жовтуваті маслянисті плями, з нижньої сторони яких
формується слабо помітний, рихлий сіро-фіолетовий наліт. Уражені листочки
передчасно засихають та опадають. Квітки і бутони, а також недорозвинуті плоди,
коричневіють, засихають і опадають. В вологу погоду вони також покриваються
сіро-фіолетовим нальотом.
Збудник хвороби – гриб Perоnospora fagopyri Elenev відноситься до класу
Oomycetes, порядку Perenosporales роду Perоnospora [69, 73, 148,]. В цикл його
розвитку входить міжклітинна грибниця, поверхневе конідіальне спороношення і
ооспори. Конідієносці виходять із продихів по 1-3, чотирьохкратно дихотомічно
розгалужені, розміром 380-500 х 8-12 мкм, з кінцевими прямими гілочками
довжиною 8-16 мкм. Конідії яйцеподібні, розміром 16-26 х 12-16 мкм. Ооспори
шароподібні, гладенькі, коричневі, 22-25 мкм в діаметрі. Вивчення морфологічних
особливостей конідій і конідієносців у п'яти штамів гриба показало, що вони
однорідні. Для проростання конідій потрібна прохолодна погода з температурою
+8... 18°С. Рослини заражаються при температурі +12... 16 °С, а в тканинах гриб
успішно розвивається при 24°С [73]. Слід відзначити, що Perenospora fagopyri
Elenev – вузькоспеціалізований вид і уражує тільки гречку.
Первинним джерелом інфекції є ооспори, які зберігаються в уражених
рослинних рештках. Гриб також поширюється при допомозі конідій – це вторинне
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джерело інфекції. Шкодочинність несправжньої борошнистої роси складає 27%.
Нами було вивчено вплив збудника Perenospora fagopyri Elenev на ріст і
розвиток рослин гречки на Поділлі, де відведені великі площі під гречану культуру.
Вивчення впливу збудника пероноспорозу гречки на ріст і розвиток рослин показує,
що хворі рослини відстають в рості і розвитку, знижують озерненість і
продуктивність (табл. 4.7).
Таблиця 4.7.
Вплив збудника пероноспорозу Perоnospora fagopyri Elenev на ріст і розвиток
рослин гречки
Показник
Висота рослини
Гілкування, шт
1-го порядку
2-го порядку
Озерненість, всього шт.
в.т.ч. виповнених
Продуктивність рослини
в середньому, г.

Здорові рослини
112,9
4,8
2,8
2,0
143,1
103,7

Хворі рослини
105,9
4,2
2,6
1,9
101,3
85,8

± до здорових
-7
- 0,6
- 0,2
- 0,1
- 41,8
- 17,9

2,75

2,03

- 0,72

Нами встановлено, що збудник переноспорозу Perоnospora fagopyri Elenev
знижує масу 1000 насінин на 2г., підвищує плівчастість на 2%. Енергія проростання
насіння, зібраного з хворих рослин, знижується на 29,9%, лабораторна схожість
знижується на 27,5%, польова знижувалась на 28,7%. (табл. 4.8).
Таблиця 4.8.
Вплив збудника переноспорозу Perоnospora fagopyri Elenev на посівні і
технологічні якості насіння гречки сорту Вікторія
Показник
Маса 1000 насінин, г.
Плівчастість, %
Енергія проростання, %
Лабораторна схожість, %
Польова схожість, %

Здорові рослини
24,5
23,5
94,4
99,0
89,5

Хворі рослини
22,5
25,5
64,5
71,5
60,8

± до здорових
- 2,0
+ 2,0
- 29,9
- 27,5
- 28,7

Аналіз стійкості сортів гречки до пероноспорозу в провокаційних польових
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умовах при пізніх посівах показує, що високостійких сортів не виявлено (табл. 4.9).
Таблиця 4.9.
Резистентність колекції сортів гречки до збудника пероноспорозу Perоnospora
fagopyri Elenev
0–
високостійкі

І – слабосприйнятливі

ІІ – середньосприйнятливі

ІІІ – сильносприйнятливі

Вікторія, Аврора, Мінчанка,
Лада, Радехівська
Пожнивна,
Стародубська, Олімпійська,
покращена, Галея,
Поукісна,
Смолєвчанка, Асторія, Глорія, Діадема, Енеїда, Іскра,
Зарніца,
Лада, Селена, Шатіловська-5,
Сибірська, Казахша, СкоростиглаЗеленоквіткова-93, Київська,
Більшовик-4, Богатир,
81, Аніта,
Кара-Даг, Надія, Альонушка,
Єлена, Подолянка,
Ідель,
Роксолана, Смуглянка, Мрія,
Степова, Козачка,
Геркулес,
Діадема, Прогрес, Аромат, Гілея, Яна, Черкаська, Лілея,
Ореста,
Одеська, Українка,
Слобожанка, Рада,
Космея
Зеленоквіткова-90, ПриморськаБілоруська
7, Крупинка, Чернігівська-17,
скоростигла,
Комета, Деметра, Ера-4,
Приморська-3,
Майська, Сумчанка, Тройка,
Жалейка, Ірменка,
Іванна, Приморська-4, Любава,
Аніта білоруська,
Ізумруд, Дюймовочка, Кама,
Піра, Аспіда, Молва,
Нектарниця, Орловчанка, Аніта,
Ареса, Чаніта,
Ідель, Дождік, Орлиця,
Солянська, Балада,
Слов’янка, Снежесть, Жниярка,
Казанка, Сибірка,
Клімовка, Абос, Одностебельна,
Веселка, Жадане,
Лявоніха, Величава, Люба,
Казанська,
Омега, Єсень, Чорноплідна, Міг,
Крупноплідна
Грушовська, Каракітянка,
Юйлін, Кармен
Примітка:
0 – хвороба відсутня;
І – маслянисті некротичні плями охоплюють до 10% листової поверхні;
ІІ – маслянисті некротичні плями охоплюють 11-35% листової поверхні;
ІІІ – маслянисті некротичні плями охоплюють 35-60% листової поверхні.
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Більшість досліджуваних сортів, які вирощували в агроценозах, виявились
слабосприйнятливими до збудника пероноспорозу Perоnospora fagopyri Elenev.
Уражувались сорти: Пожнивна, Поукісна, Зарніца, Скоростигла-81, Аніта, Ідель,
Геркулес, Ореста, Космея.
4.6. Резистентність колекції Fagopyrum tataricum Gaertn до збудника сірої гнилі
Batrytis cinerea Fr.
Про ураження гречки сірою гниллю свідчать наукові повідомлення [69, 133,
136, 142, 149, 150]. За нашими дослідженнями симптоми хвороби спостерігаються
на сходах (фаза сім’ядольних листочків) і дорослих розвинутих рослинах (фази
цвітіння-плодоутворення). У фазу сходів на кореневій шийці, підсім’ядольному
коліні і нижній частині стебла з’являються буруваті плями, які поступово
збільшуються, а тканини в місцях плям загнивають. У вологу погоду хвороба
переходить і на сім’ядольні листочки. Уражені рослини випадають, що призводить
до зрідження посівів в агроценозах. При цьому спостерігається також відмирання
сходів до виходу на поверхню ґрунту. Сприяють розвитку хвороби часті і рясні
дощі.
Починаючи з фази цвітіння рослин у вологу погоду хвороба проявляється на
всіх наземних органах – листках, стеблах, суцвіттях – у вигляді бурих гниючих
плям, які покриваються сірим нальотом і чорними плівками. У суху погоду плями
мають вигляд сіро-бурих, без нальоту. Розвитку хвороби в значній мірі сприяють
ослаблення рослин іншими патогенами та несприятливими факторами довкілля.
Необхідно відмітити, що в польових умовах інтенсивний розвиток хвороби
спостерігається, коли відносна вологість повітря в кінці серпня і на початку вересня
(при основних посівах) і в кінці вересня та на початку жовтня (в поукісних та
пожнивних посівах) перевищує 72 %, а середньодобова температура в межах
+18...20ºС. Масовому ураженню сприяють дощі в той час, коли гречка знаходиться
на покосах. Нерідко це є причиною загибелі врожаю.
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Збудником сірої гнилі гречки є гриб Botrytis cinerea Fr., який відноситься до
класу Fungi imperfecti порядку Hyphomycetales, родини Moniliaceae роду Botrytis
[151, 152]. Він має сіро-оливкову грибницю і утворює розкішне конідіальне
спороношення у вигляді сірого пухнастого нальоту. Конідієносці деревовидно
розгалужені, з потовщеними кінцями, покриті дрібними зубчиками. Внизу вони
бурі, а до верху сіруваті. Конідії одноклітинні, яйцевидні або округлі,
слабодимчасті, розміром 9-12 х 7-10 мкм. Склероції гриба утворюються при
температурі 9-24ºС. Первинним джерелом інфекції є насіння, рослинні рештки,
ґрунт агроценозу, де гриб зберігається у вигляді грибниці. Вторинним джерелом
інфекції є конідії. Шкодочинність сірої гнилі гречки складає 35,3%. Імунних сортів
гречки до сірої гнилі не виявлено. Аналіз колекційних зразків татарської гречки на
стійкість до збудника сірої гнилі показує, що повністю імунних зразків не виявлено
(табл. 4.10).
Ураженість сірою гниллю коливалася в межах 3,2-42%. Найбільш стійкими
виявились рослини татарської гречки походженням із Китаю (5109), Франції (5118),
Росії (5154), Індії (5137), Італії (5234) та Швейцарії (5156, 5167). Їх ураженість була
незначною і коливалась в межах 3,2-7,1%. Найвищою сприйнятливістю до хвороби
характеризувались рослини татарської гречки походженням із Китаю (5101),
України (5141). По відношенню до стандарту (гречка татарська походженням з
України – селекційний номер 5141) тільки рослини татарської гречки походженням
з Китаю (5101) виявились більш резистентними до хвороби. Решта досліджуваних
зразків на 3,2-26,8% виявились менш стійкими.
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Таблиця 4.10
Ураженність колекції Fagopyrum tataricum Gaertn сірою гниллю
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Номер
Зразку
5141
5162
5137
5134
5119
5120
5122
5101
5102
5103
5104
5105
5108
5109
5111
5116
5138
5123
5140
5154
5118
5128
5132
5156
5167

Походження
Україна
Голландія
Індія
Італія
Канада
Канада
Канада
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Латвія
Росія
Росія
Росія
Франція
Франція
Франція
Швейцарія
Швейцарія

%
30,0
15,4
5,4
5,7
10,9
15,2
30,0
42,0
16,0
10,3
15,0
23,0
5,4
3,2
27,0
5,3
15,1
10,5
10,1
5,2
7,1
10,4
10,3
5,2
5,7

Ураженість
± до стандарту
Бал
ІІ
0
ІІ
–14,6
І
–24,6
І
–29,3
ІІ
–19,8
ІІ
–14,8
ІІІ
0
ІІІ
+12,0
ІІ
–14,0
ІІ
–19,7
ІІ
–15,0
ІІ
–7,0
І
–24,6
І
–26,8
ІІ
–3,0
ІІ
–24,7
ІІ
–14,9
ІІІ
–10,5
ІІ
–19,9
І
–24,8
І
–22,9
ІІ
–19,6
ІІ
–19,7
І
–24,8
І
–24,3

Отже, отримані результати досліджень про резистентність зразків татарської
гречки різного екологічного походження до збудника сірої гнилі свідчать про
необхідність подальших розробок ефективних заходів. Опубліковані наступні
роботи за розділом: [153].
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4.7 Ураженість рослин гречки фітоплазмою
Фітоплазматичне захворювання рослин широко поширене у всьому світі. До
теперішнього часу відома велика кількість фітоплазм, які відносяться до більш ніж
30 груп і є збудниками хвороб, що уражують більш ніж 1000 видів рослин. Довгий
час вважалося, що їх викликають віруси, хоча збудники не були виділені або
візуалізовані. У 1967 році японські вчені Y.M. Doi [154] та ін в ультратонких зрізах
флоеми рослин астри, хворих жовтяницею, виявили структури, морфологічно
подібні з патогенами тварин - мікоплазмами. Ці нові збудники хвороб рослин були
названі мікоплазмоподібні організмами (МПО) та віднесені до класу Mollicutes,
тобто бактерій, позбавлених клітинної стінки [155].
На початку 1990-х років на підставі філогенетичного аналізу послідовностей
ДНК цих організмів було показано, що вони представляють собою велику
монофелітичну (тобто яка походить від одного предка) групу в межах класу
Mollicutes і для них було запропоновано назву «фітоплазми» [110]. В даний час
фітоплазми виділені в окремий рід «Candidates Phytoplasma». Категорія Candidates
стала використовуватися для позначення організмів, які не можуть вирощуватися in
vitro. Перші 20 видів Candidates були віднесені до цього роду на підставі того, що
ідентичність нуклеотидної послідовності ДНК гена 16S рРНК складала не менше
97,5 % [156]. Ці патогени добре ідентифікуються в трансмісивній і скануючій
електронній мікроскопії. При цьому, були дослідженні фітоплазми пшениці та
хмелю, при вивчені гомогенатів та ультра тонких зрізів клітин [157, 158].
Згідно літературних даних відомо більше 200 видів рослин із 59 родин, які
уражуються фітоплазмами. Поширюються фітоплазми переважно в зонах з
помірним і теплим кліматом, що сприятливо впливає на існування комах з колючосисним апаратом – переносників фітоплазм. Фітоплазми переносяться від рослини
до рослини комахами з класу Hemiptera, які мають колючо-сисний ротовий апарат і
живляться соком клітин флоеми. Серед них найчастіше зустрічаються комахи родин
Cicadelloidea, Fulgoroidea і Psylloidea [159, 160, 161, 162,163].
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Як показують наші дослідження, різноманіття симптомів найчастіше пов'язане
з ураженням рослин фітоплазмами в комплексі з іншими патогенами (вірусами,
бактеріями), а також з дією абіотичних факторів. Так, симптоми хвороб, званих
жовтяницями, подібні у рослин, інфікованих вірусами і фітоплазмами. Поява
симптомів на рослинах залежить від концентрації патогена в провідних тканинах,
деструктивних змін в клітинних структурах і порушення балансу гормонів. При
первинному зараженні рослин поява симптомів може спостерігатися через один чи
декілька місяців залежно від виду рослин, погодних умов та інших факторів.
Як показали наші дослідження, при ураженні фітоплазмами рослин гречки
спостерігається

порушення

процесів регуляції,

змінюється

габітус

рослин,

зменшується розмір листя, затримується ріст рослин, спостерігаються морфологічні
зміни генеративних органів, що призводить до безплідності рослин. Пелюстки
квіток приймають форму листя, припиняється цвітіння. При цьому відбувається
зростання маточок і тичинок, позеленіння квіток (рис. 4.2). Умовно форми прояву
симптомів можна розділити на кілька типів: жовтяниці, «відьмені мітли»,
карликовість, в'янення (вілт). Для репродуктивних органів рослин, інфікованих
фітоплазмами,

характерні

такі

симптоми,

як

розростання

чашелистників,

посвітління пелюсток квіток (філлодіями), редукція і позеленіння пелюсток
(віресценція), недорозвинення або гіперрозвинення тичинок і маточок – все це може
призводити до часткового або повного безпліддя рослин.

а)

б)

Рисунок 4.2. Фітоплазмоз рослин гречки: а) здорова рослина; б) рослина
уражена фітоплазмою (зразки агроценозів 2011-2014 р.).
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З

метою

доказу

патогенності

нами

проводилось

штучне

зараження

індикаторних рослин Catarantus roseus, методом прививки. Після прививання
черенка хворої рослини гречки на рослину барвінку рожевого проводили
спостереження за інфікованою рослиною. В результаті виявили деформацію квіток,
позеленіння пелюсток Catarantus roseus (рис. 4.3).

а)

б)

Рисунок 4.3. Фітоплазмоз рослин Catarantus roseus: а) здорова рослина; б)
рослина уражена фітоплазмою штучним методом.
В результаті нами було отримано електронно мікроскопічне зображення
фітоплазми (рис. 4.4). Фітоплазми, як і віруси, характеризуються малими розмірами
(від 200 до 1000 нм) і володіють геномом розміром від 530 до 1350 kb з низьким
вмістом GC пар в ДНК. Як сповіщають дослідники, це найменший з відомих геномів
самореплікуючих організмів [154, 160, 161, 164]. На відміну від бактерій фітоплазми
не мають клітинної стінки, а оточені цитоплазматичною мембраною. За формою
фітоплазми являють собою округлі або ниткоподібні утворення діаметром менше 1
мкм, які можна спостерігати у флоемі інфікованих рослин під мікроскопом.
У зимовий період фітоплазми можуть зберігатися в тілі комах-переносників і в
багаторічних рослинах, які служать постійним джерелом інфекції. Вегетативні
органи однорічних рослин (бульби) також іноді можуть зберігати інфекцію.
Фітоплазми пов'язані з природними вогнищами, в яких постійно є дикорослі
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рослини. Циркуляція патогена здійснюється за допомогою комах-переносників, а
культурні

рослини

уражаються

ними

при

вирощуванні

в

зоні

вогнища.

Резерваторами фітоплазми служать багато дикорослих видів, з яких найбільш
поширені берізка польова, цикорій, осот польовий [2].

а)
б)
Рисунок 4.4. Електронномікроскопічне зображення фітоплазми: а) препарати
виготовлені з допомогою контрастування ураніл ацетатом; б) контрастування
препарату за допомогою ФВК. Зразки уражених рослин для дослідів 2011-2015 р.
Отже, в результаті аналізу хворих рослин гречки було визначено та
ідентифіковано фітоплазми (мікоплазми), що значно полегшує, в подальшому,
боротьбу з цим збудником. Захисні міроприємства проти мікоплазм при практичній
відсутності

толерантних

сортів

несуть

профілактичний

характер.

Тобто,

використання здорового посівного матеріалу, боротьба з комахами –переносниками
інфекції, просторова ізоляція від вогнищ інфекцій, знищення рослин-резерваторів.
4.8 Змішана інфекція гречки в різних екологічних регіонах України
4.8.1 Чутливість рослин гречки до патогенів різних таксономічних груп при
комплексному ураженні
Наші багаторічні дослідження дають можливість стверджувати, що рослини
гречки часто мають комплексну інфекцію, яку викликають віруси, бактерії та
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мікроскопічні гриби. Використовували сучасні методичні підходи – ІФА,
електронну та люмінісцентну мікроскопію, рослини-індикатори, підбір живильних
середовищ для бактерій та мікроскопічних грибів. Ми зробили висновок, що
рабдовірус опіку гречки здатний уражувати цю культуру в різних інфекційних
комбінаціях (рис. 4.5).
При цьому тільки 41 % рослин залишались неінфікованими. Проте найчастіше
ВОГ зустрічався в комплексі з ВТМ, Pseudomonas syringae (22 %) та при змішаній
інфекції ВОМ, Peronospora fagopyri (23%). Цікаво, що кулевидний вірус у 5 %
уражував гречку разом з мікоплазмами (молікутами). При дослідженні препаратів
методом електронномікроскопічних досліджень мікоплазм та бактерій Pseudomonas
syringae нами також ідентифікувались бактеріофаги – супровідні структури
інфекційного процесу. Вивчаючи вірусні інфекції на рослинах, були представлені
спеціалізовані

досліди

по

штучному

інфікуванні

гречки

вірусами

різних

таксономічних груп. Ці патогени виділялись нами із різних видів рослин, які
поширені в біоценозах України. При цьому (табл. 4.11) більшість цих РНК геномних
вірусів індукували інфекційний процес після їх механічного перенесення
(інокуляції) на рослинах гречки, яка мала фазу розвитку 5-7 листків.

Рис. 4.5 Діаграма розповсюдження рабдовірусу гречки в Лісостеповій екологічній
ніші (змішана інфекція) на основі досліджень агроценозів 2012-2015 років
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Відмічено, що карловірус хмелю, Х-вірус картоплі не викликали інфекційний
процес у рослин гречки сорту Єлена (модельні рослини). Проте, ВМС, ізолят ВТМ,
ВШМЯ, ВОМ, тосповірус соняшнику індукували на гречці мозаїки, хлоротичні
плями та інколи викликали некротичну реакцію та скручування на листі.
Було досліджено, що за екологічних умов в різних агроценозах України на
рослинах гречки ідентифікуються внутрішньоклітинні включення, які індукують
ізоляти ВТМ. При цьому в люмінісцентному мікроскопі (М 1-2) ці включення, в
основному, мали кристалічну морфологію та висвітлювались оранжевим кольором
при синьозеленому та жовтоватозеленому свіченні ядра і інших компонентів. Таке
розділене свічення органел клітини давало чітку картину її стану.
Таблиця 4.11
Механічне зараження (інокуляція) рослин гречки, сорт Єлена, вірусами різних
таксономічних груп, виділених в агроценозах України (2013-2015)
№ Місце виділення

1
2
3
4
5
6

7

8

ННЦ Інститут
«Землеробства»
НААН Чабани
Полісся.
Житомир. обл.
Навкруги 30-ї
зони ЧАЕС
Агроценози
Полтавської
області
Інст. «Полісся»
НААН Житомир
Дослідна станція
НААН, Сквира
Агроценози
Черкаської
області
Агроценози
Чернігівської
області

Об`єкт
виділення
(рослини)

Вірус

Іноколюм

Фази
розвитк
у гречки

Опис
симптомів

Соя

ВМС

Гомогенат з
фосфатним
буфером

5-7
листків

Хлоротичні
плями, рідко
некрози

Подорожник
ланцетовидний
Пасльон
чорний

Ізолят ВТМ (вірус
томатної мозаїки)

-

-

Мозаїка

Ізолят ВТМ

-

-

Пшениця

ВШМЯ

-

-

Хміль

Карлавірус

-

-

Огірки

ВОМ

-

-

Соняшник

Тосповірус

-

-

Картопля

Х -вірус картоплі
(ХВК, Potato virus
X, рід Potexvirus)

-

-

Хлоротична
мозаїка
Хлоротичні
некрози
жилок
Не
уражується
Дрібні
хлоротичні
плями
Дрібні
хлоротичні
плями
Не
уражувались
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Відмічено, що препарат для таких дослідів надійніше готувати із молодого
листя гречки та інших видів рослин, які знаходились в процесі планових дослідів.
Цей метод, як показали дослідження, здатний також дати відповідь на загальну
оцінку морфологічного стану клітин гречки, яка вирощувалась в агроценозах
України та в спеціалізованих дослідах. До цієї оцінки слід віднести: стан продуктів,
ядра, клітинну стінку.
4.8.2 Морфологічні ознаки патогенів, що уражують гречку в умовах довкілля
Як показують наші дослідження, в різних екологічних регіонах ВОГ часто
супроводжується в інфекційному процесі з іншими вірусами, мікроскопічними
грибами та бактеріями. (рис. 4.6).
Застосовуючи, як уже повідомлялось, сучасні методи вивчення патогенів, нами
було відмічено, що «сферичний» вірус в агроценозах на гречці слід віднести до
ВОМ.
Як показують електронномікроскопічні дослідження ВОМ, який діагностували
методом рослин-індикаторів на Chenopodium album, імуноферментним аналізом та
реакцією за Уохтерлоні, мав різні за розміром частки ізометричної форми.
Враховуючи, що цей патоген базується на декількох фрагментах РНК, його білкова
оболонка має своєрідну компоновку. Як показує варіаційна крива віріонів,
найчастіше нативні частки зустрічаються за розміром 25-38 нм (250-380 А°). В полі
зору електронного мікроскопу цей вірус інколи зустрічався також з розміром 50-80
нм (500-800 А°), що свідчить про його спонтанну агрегацію, а частки від 5 до 20 нм
(50-200 А°) були «відірваними» білковими фрагментами вірусу.
ВОМ на гречці рідко, але зустрічається на рослинах в комплексі з ВТМ та ВОГ,
що індукувало виражені симптоми скручування листя за умов агроценозів в Україні.
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Рис.

4.6

Варіаційна

крива

розміру

вірусу

огіркової

мозаїки

(ВОМ,

Cucumusvirus), що уражує рослини гречки в екологічних умовах Лісостепу України
(за результатами електронної мікроскопії, 2011-2015 р.).
Ізолят із рослин гречки викликав дрібні некрози на рослинах (Datura
Stramonium), мав серологічне споріднення із ВТМ за реакцією по Уохтерлоні.
Найчастіше його розміри за варіаційними підрахунками були розмірами 275-315 нм
(2750А° – 3150 А°), що свідчило про його морфологічну спорідненість з ВТМ.
Як уже повідомлялось, цей вірус добре діагностується методом пасування на
рослинах-індикаторах, ІФА та на основі вивчення внутрішньоклітинних включень,
які він репродукує за умов інфекційного процесу. У цього патогена чітко
проглядається внутрішній канал, гвинтова симетрія (крок гвинта). Необхідно
відмітити, що нами розроблена динаміка контролю інфекції на гречці за відомими та
також модифікованими методами. Так, наприклад, аналіз електронномікроскопічних
спостережень різних патогенів дає змогу відмітити, що вони чітко ідентифікуються
(рис. 4.7) в процесі поширення інфекції. При цьому слід відмітити, що препарати
для електронномікроскопічних досліджень краще виконувати, використовуючи
молоде листя гречки. Гомогенат такого листя має повільніший процес окиснення.
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Рис. 4.7 Розміри паличкоподібного вірусного ізоляту, ідентифікованого на
рослинах гречки в Степових агроценозах України (за результатами електронної
мікроскопії, 2012-2015 р.).
Аналіз результатів вивчення морфолого-структурних властивостей рабдовірусів
рослин показав, що патогени картоплі (рис. 4.8 – 4.9), соняшнику та гречки за своєю
будовою нагадують вірус сказу у ссавців та збудників краснухи коропу. Ці віруси
мають гвинтовий тип симетрії, матриксний білок та суперкапсидну оболонку.
Найчастіше одна з кінцевих сторін округлена, а інша має «обрізаний» шипуватий
зріз. Збудники відрізняються від рабдовірусу пшениці, цукрового буряку, хмелю за
розмірами та іншими показниками.
Важливо, що рабдовіруси соняшнику можуть уражувати рослини разом з
бацилоподібним збудником мозаїки люцерни (Alfamovirus) та поліморфним
тосповірусом (Tospovirus) і сферичним – огіркової мозаїки (Cucumovirus). Відмічено,
що бацилоподібний вірус соняшнику, що контамінує також сою, люцерну не є
серологічно спорідненим зі збудником печериці. При цьому печериця, глива
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звичайна уражуються продовгуватим бацилоподібним вірусом, який зустрічається в
базидіоміцетів разом з іншими патогенами (табл. 4.12).

Рис 4.8 Очищений препарат вірусу курчавої карликовості картоплі (× 80000)

Рис 4.9 Електронно-мікроскопічне зображення
бацилоподібний та сферичний, різних розмірів (× 28000)

вірусів

соняшника:

Рис 4.10 Електронно-мікроскопічне зображення рабдовірусу гречки (×48000)
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Аналіз результатів наших досліджень та інших авторів [84, 165, 166, 167] дає
змогу виявити в рабдовірусах картоплі, малини, гречки, пшениці та деяких інших
подібних вірусів значну розбіжність їх за розмірами. Фактично, ці вірусні частки
найчастіше мали два-три піки варіаційних кривих за довжиною. Це дає змогу
припустити, що патогени мають різну кількість нуклеотидів у геномі.
Важливо, що рабдовірус картоплі має деструкцію віріонів – розпадається, в
основному, на декілька груп за розмірами: 92,5 нм (45 % ), 140 нм (28 %), 65 нм (23
%) і 4 % частки, які зберегли нативність та структуру. Нами відмічено, що всі ці
вірусні структури важко піддаються поновленій збірці (агрегації), яку можна
створити за умов дії різних факторів [168]: зміни іонної сили, радіації, магнітних
полів в умовах іп vitro.
Наші аналізи досліджень агроценозів за останні роки дають змогу зробити
певні висновки. На теперішній період нами відмічено 60 видів рослин, які
уражуються рабдовірусами. Подібні, але не ідентифіковані, як рабдовірусні
патогени виділяються з окремих видів шапинкових грибів. Останнім часом, ареал
поширення вірусів з мінус геномною РНК в тому числі рабдовірусів має відповідний
«зсув» їх поширення з півдня до північних регіонів. Відмічено збільшення проценту
уражених рабдовірусами рослин та подібних патогенів у грибів в регіонах з
підвищеним радіаційним фоном.
Таким чином слід відмітити, що гречка уражується ВОГ разом з іншими
патогенами. Провівши порівняльну характеристику кулевидного вірусу гречки з
іншими патогенами рослин, риб та інших організмів, слід відмітити, що цей вірус не
має поверхневих ворсинок, як це спостерігалось у вірусу краснухи коропу та сказу у
савців. Проте має капсид, матриксний білок, глюкопротеїд та рибонуклеопротеїд.
Частково цей вірус за молекулярними параметрами РНК та структурними білками
має деяку подібність до цих патогенів.
За результатами багаторічних досліджень нами вперше була сформована
картосхема поширення різних збудників інфекційних хвороб гречки в агроценозах
України (рис. 4.11).
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Слід підкреслити, що змішана інфекція у рослин гречки поширена у різних
екологічних регіонах України. Патогени, які її викликають відносяться до різних
таксономічних груп, мають різні своєрідні морфолого-структурні властивості.
Таблиця 4.12
Аналіз поширення та морфологічних ознак рабдовірусів рослин та подібних
патогенів у грибів (2012-2015)
Об'єкт
ураження

Симптоми

Ураження

Розміри нм

Примітки

Картопля

курчавість та хлороз

9-35,0

53x165
75x239-278

в усіх агроценозах має дві
групи віріонів

Малина

хлорозна мозаїка

3-15,0

65x175 7090x345

південні регіони виділяються
дві групи віріонів

Гречка

хлороз, деформація
рослин та листя

1,5-62,3

75x230-270

Пшениця

Мозаїка

1,5- 18

65x168
62x240-330

Хміль

мозаїка, деформація
листя

0,5-5,0

53x178

уражує окремі сорти

Соняшник

Деформація

6-12,0

80x175-180

Рабдовіруси

30x90

бацилоподібний вірус мозаїки люцерни
(Alfamovirus)

Соняшник

Мозаїка

8-29,0

різна ступінь ураження на
різних сортах
виявляється в південних та
північних регіонах, дві групи
вірусу

Печериця
двоспорова

чорно-бурі плями

2-5,5

24x45

Бацилоподібний вірус. Не
являється серологічно
спорідненим з вірусом
мозаїки люцерни (Alfalfa
mosaic virus)

Глива звичайна

буруваті плями

3-11,5

24x45

Бацилоподібний вірус

Печериця
двуспорова

Плями різного
кольору, деформація
плодових тіл

2,5 -6,0

20x108

Бацилоподібний збудник,
відрізняється від рабдовірусів
за морфологією, реєструється
вперше

Кроп (еталон)

Краснуха (червоні
плями, некроз)

3-26,0

80-195

Рабдовірус розповсюджений в
штучних водоймах
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Рис. 4.11. Картосхема поширення патогенів різних таксономічних груп, що уражують гречку в агроценозах України.
Результати на основі моніторингових досліджень 2012-2016
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
В розділі визначена стійкість рослин колекції Fagopyrum tataricum Gaertn до
несприятливих факторів навколишнього середовища. Показано, що стійкість до
осипання досліджуваної колекції згідно шкали ВІР складала 4-5 балів. При
дослідженні резистентності світової колекції гречки до ВОГ показано, що
шкодочинність хвороби складає 76,5%. Найбільш стійкими до ВОГ виявились сорти
Енеїда, Любава, Нектарниця, Казанка, Javate, Botansoba, Улія ІІ тетраплоїдна.
Показано,

що

хвороби,

викликані

збудниками

бактеріозу,

несправжньої борошнистої роси та сірої гнилі та фітоплазми

фузаріозу,

проявляються у

зниженні висоти рослини, гілкуванні, озерненості та продуктивності рослин гречки,
що свідчить про необхідність подальших розробок ефективних заходів захисту
посівів гречки в сучасних кліматичних умовах.
Таким чином, проведені дослідження чутливості рослин гречки до патогенів
різних таксономічних груп при комплексному ураженні показали, що найчастіше
ВОГ зустрічався в комплексі з ВТМ, Pseudomonas syringae (22 %) та при змішаній
інфекції ВОМ, Peronospora fagopyri (23%). Показано, що кулевидний вірус у 5 %
уражував гречку разом з фітоплазмами (молікутами). При цьому лише 41 % рослин
залишались неінфікованими.
Опубліковані праці розділу: [84, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175].
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ РОСТУ, ПІДВИЩЕННІ СТІЙКОСТІ ГРЕЧКИ ДО ХВОРОБ ЗА
РІЗНИХ УМОВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ
5.1 Перспективи використання наночасток діоксиду церію у якості біопрепарату в
модельних дослідах
На думку експертів, в XXI столітті нанотехнології будуть активно розвиватися.
Нанобіоматеріали можуть використовуватися в медицині для діагностики та
лікування захворювань, поліпшення біологічних функцій. Наночастки металів
мають антисептичну, противірусну і антибактеріальну дію [176, 177].
В останні роки все більшої популярності набуває використання наночасток в
сільському господарстві.

Зокрема, наночастки, беручи

участь

в процесах

перенесення електронів, посилюють дію ферментів, що перетворюють нітрати в
амонійний азот, інтенсифікують дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів і
амінокислот, вуглеводний і азотний обмін, і, як наслідок, безпосередньо впливають
на мінеральне живлення рослин. Маючи високу рухливість, вони взаємодіють один з
одним і можуть конгломерувати на поверхні рослин, регулюючи цільові ефекти.
Так, наночастки міді, заліза, цинку і срібла характеризуються бактерицидними
властивостями і доповнюють і посилюють дію традиційних засобів захисту рослин.
Слід зазначити, що до накристалічних матеріалів з широким спектром дії
відносяться і нанобіоматеріали на основі нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ)
[178]. Незважаючи на значний інтерес, біологічна активність діоксиду церію
вивчена недостатньо. До недавнього часу, даній сполуці практично не приділяли
уваги, оскільки діоксид церію нерозчинний у воді та біологічних рідинах [179]. У
зв'язку з цим, особливий інтерес викликають повідомлення про перспективи
застосування діоксиду церію в нанокристалічному стані, які з'явилися в останні 5
років. Зокрема, нами вперше описано противірусні ефекти НДЦ, а також показано,
що спільне застосування НДЦ та Lactobacillus bulgaricus суттєво підвищує
пробіотичні властивості останньої. З іншого боку, літературні дані свідчать про
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характерну для НДЦ антибактеріальну активність [117, 180]. Враховуючи зазначене
вище, НДЦ завдяки кисневій нестехіометрії і низької токсичності є надзвичайно
перспективним об'єктом для біологічних досліджень. Саме тому нами були
проведені різнопланові досліди із використанням НДЦ із метою визначення
можливості їх застосування у якості стимуляторів росту і розвитку рослин гречки за
різних умов її вирощування в агроценозах України.
5.1.1 Вплив наночасток діоксиду церію в модельних дослідах на патогенні
мікроорганізми з різним типом будови клітинної стінки
В наших дослідженнях були використані наночастки діоксиду церію розміром
2-4 нм. Згідно з даними просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) та електронної
дифракції (мікроскоп Leo 912 AB Omega, збільшення до  500000), отримані
наночастки мають високу кристалличность і монодисперсность (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 Електронна мікрофотографія та дифракція НДЦ
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В УФ-видимому спектрі розчину (спектрометр OceanOptics QE-65000)
спостерігалася смуга поглинання при 275-285 нм, що відповідає ширині забороненої
зони, яка дорівнює 3,55–3,6 ев. Згідно з даними динамічного світлорозсіювання
(NanoSizer, Malvern Instruments), гідродинамічний діаметр отриманих частинок –
близько 7 нм, дзета-потенціал – близько мінус 20 мВ (рис. 5.2).

Рисунок

5.2.

Дані

динамічного

світлорозсіювання:

А

–

розподіл

гідродинамічного діаметру частинок діоксиду церію; В – розподіл дзета-потенціалу
частинок
Нами було визначено антибактеріальні властивості НДЦ in vitro відносно
умовно патогенних мікроорганізмів різних груп, а саме штамів S. aureus, C. albicans
та E.coli, найбільш типових представників грампозитивних, грамнегативних та
еукаріотичних мікроорганізмів, шляхом визначення такого фактору як швидкість
пригнічення росту тест-культур (рис. 5.3).
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Рисунок 5.3. Вплив різних концентрацій НДЦ на ріст умовно патогенних
мікроорганізмів з різним типом будови клітинної стінки

100

Присутність НДЦ практично не пригнічувала життєздатність E.coli. Тільки на
24 год інкубації виявлено певне (достовірне відносно значень контролю – 2,79±0,09
lg КУО/мл) зниження кількості мікроорганізмів у суспензії за умови присутності 1,0
та 0,1 мМ СеО2: відповідно 1,11±0,02 та 1,92±0,07 lg КУО/мл (Р<0,01). Необхідно
відзначити відсутність достовірного ефекту пригнічення росту мікроорганізмів у
присутності НДЦ у концентрації 10,0 мМ СеО2, що може бути пов’язане із високою
концентрацією частинок та їх агломерацією, зумовленою здатністю Се3+ до
взаємодії із фосфатами.
S.aureus виявився більш чутливим до присутності у фізіологічному розчині
наночасток діоксиду церію. Якщо найвища із взятих у дослідження концентрацій
НДЦ, як і у випадку E.coli, була неефективною, то внесення 1,0 мМ СеО2 уже на 3
год викликало (достовірне відносно контрольних значень – 3,09±0,23 lg КУО/мл)
зниження кількості життєздатних мікроорганізмів: 2,55±0,11 lg КУО/мл (Р<0,01). Із
збільшенням часу культивування спостерігалось поступове зниження кількості
живих S.aureus. На 24 год контакту кількість мікроорганізмів склала 1,53±0,07 lg
КУО/мл. Десятикратне зменшення концентрації НДЦ супроводжувалось втратою
виявленого ефекту.
Найбільш чутливими до присутності НДЦ у фізіологічному розчині виявились
C.albicans. Якщо у контролі концентрація клітин у суспензії склала 3,05±0,20 lg
КУО/мл, достовірне зниження кількості життєздатних клітин спостерігалось у
присутності 1,0 мМ СеО2 уже на першу годину контакту: 2,49±0,07 lg КУО/мл
(Р<0,01). На третю годину експозиції ефект зниження кількості життєздатних клітин
у суспензії виявлено для всіх взятих у дослідження концентрацій НДЦ. Подальше
культивування C.albicans у присутності 1,0 мМ наночасток СеО2 супроводжувалось
цілковитим пригніченням їх життєздатності. Вища концентрація НДЦ 10,0 мМ
повністю пригнічувала здатність C.albicans до росту на дванадцяту годину контакту.
На відміну від E.coli та S.aureus, найнижча із взятих у дослідження концентрацій
НДЦ – 0,1 мМ – ефективно знижувала життєздатність C.albicans: через 24 год
контакту кількість живих клітин була на порядок нижчою, ніж у контролі та склала
1,96±0,02 lg КУО/мл.
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Таким чином, на основі модельних дослідів нами вперше показано, що серед
взятих у дослідження умовно-патогенних мікроорганізмів найбільш чутливими до
присутності синтезованих НДЦ виявились C.albicans. Менш ефективно НДЦ
знижував життєздатність S.aureus та практично не впливав на життєздатність E.coli.
Проаналізувати отримані результати можна взявши до уваги те, що досліджені
умовно-патогенні мікроорганізми характеризуються різним складом клітинної
стінки. E.coli, що належить до грамнегативних бактерій, має більш складну будову
оболонки: окрім шару муреїну, в периплазмі розташований шар пептидогліканів, а
зовнішня

мембрана

містить

ліпополісахариди.

Збереження

стабільності

ліпополісахаридного шару забезпечують іони кальцію. Відсутність суттєвого впливу
НДЦ на життєздатність E.coli може бути зумовлена багатьма причинами:
насамперед, подібним до іонів кальцію можливим стабілізуючим впливом НДЦ на
ліпополісахаридну оболонку бактерій. Окрім того, наявність периплазматичного
простору, де відбувається розщеплення більшості поживних речовин, що надходять
в бактеріальну клітину, забезпечує певну автономність обмінних процесів та
перешкоджає безпосередньому контакту НДЦ з мембраною клітин [181,182].
У грампозитивних бактерій, до яких належать S.aureus, усі ферменти
виділяються у навколишнє середовище. Через клітинну стінку, що має пори
розміром 5-6 нм, надходять поживні речовини і виділяються продукти обміну.
Характерною

особливістю

є

наявність

тейхоєвих

кислот:

ланцюжків, що

складаються із 8-50 залишків гліциролу чи рибітолу, зв’язаних між собою
фосфатними мостиками. Через фосфат тейхоєві кислоти зв’язуються з муреїном по
типу аміду [183]. В зв’язку з цим присутній зовні НДЦ внаслідок можливої взаємодії
з фосфатами оболонки та/чи попадаючи в пори клітинної стінки може пригнічувати
метаболізм бактеріальних клітин, віддаленим наслідком чого і є виявлене нами
зниження їх життєздатності.
На відміну від бактерій, клітинна стінка C.albicans не має муреїнового каркасу,
оболонка представлена мікрофібріллярним матриксом вуглеводної природи –
гліканом, а маркерним полімером є хітин – полімер N-ацетилглюкозаміну. Відомо,
що важливою складовою апікального росту міцелію є мікроекологічний баланс між
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синтезом та лізисом клітинної стінки [184] активністю хітиназ та хітинсинтетаз
[113]. Імовірно, що взаємодія НДЦ з компонентами клітинної стінки C.albicans
викликає необоротні зміни останньої, а як наслідок – блокування можливості
реалізації власної ферментативної активності гриба та повна втрата його
життєздатності.
Так, клітини S. аureus 8325-4 (рис. 5.4) в контрольному зразку мають округлу
форму, що характерно для електронних фотографій культури без використання
будь-яких контрастуючих агентів. Але, після п’ятнадцяти хвилин інкубації суспензії
клітин із діоксидом церію спостерігається формування нещільного рівномірного
шару наночасток діаметром 20-30 нм навколо клітини. Після години інкубації, шар
наночасток навколо клітинної мембрани набуває більшої щільності. Помітно, що
концентрація клітин у середовищі, порівняно із навколо клітинним простором,
значно менша. Якщо звернути увагу на наявність вільного від діоксиду церію
простору між клітинною оболонкою та щільним шаром наночасток, можемо зробити
припущення,

що

наночастки

концентруються

на

поверхні

надмембранних

вуглеводних комплексів, зокрема на полісахаридній капсулі стафілококу. Після
трьох годин інкубації відбувається рівномірне прикріплення наночасток по всій
поверхні клітини. Також можна звернути увагу, що щільність шару наночасток не
зменшується в міжклітинному просторі між бактеріями, що знаходяться у
безпосередній взаємодії. Тому, можемо припустити, що наночастки діоксиду церію
можуть вільно проникати у скупчення клітин, що знаходяться у складі біоплівки
[185], що надзвичайно важливо для використання цих часток в спеціалізованих
біотехнологічних нишах.
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(a)

(в)

(б)

(г)

Рисунок 5.4. Електронно-мікроскопічні зображення взаємодії грампозитивної
бактерії S. aureus 8325-4 з НДЦ
(а)

– контроль культури у фізіологічному розчині;

(б)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 15 хв.;

(в)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 60 хв.;

(г)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 180 хв.

Нами відмічено, що в контрольному зразку клітин E. сoli (рис. 5.5) помітно
забруднення кристалами солі, але жодного токсичного ефекту чи ефекту порушення
цілісності клітини не спостерігалось.
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(a)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 5.4. Електронно-мікроскопічні зображення взаємодії грамнегативної
бактерії E. coli з НДЦ
(а)

– контроль культури у фізіологічному розчині;

(б)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 15 хв.;

(в)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 60 хв.;

(г)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 180 хв.

Після п’ятнадцяти хвилин інкубації культури з діоксидом церію відбувався
перерозподіл наночасток у суспензії: їх концентрація у навколишньому середовищі
зменшувалася, а навколо клітини навпаки формувався шар діоксиду церію
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діаметром 70-120 нм. Відмітимо, що на полюсах клітини цей шар більш щільний та
його діаметр більший. Подібна картина спостерігається і після годинної інкубації
бактерій: наночастки розташовані вздовж клітинної мембрани нерівномірно та
більш сконцентровані на полюсі клітини. Можливо, цей ефект пов'язаний із
перерозподілом внутрішньоклітинних компонентів, що також концентруються на
полюсах клітини [186, 187]. Відмітимо, що після трьох годин інкубації, слой
наночасток навколо клітини ставав більш шільним та рівномірним, його середній
діаметр становив 40-70 нм. Також, на відміну від S. аureus 8325-4, для E. coli не
характерна наявність вільного простору між клітинною мембраною та шаром
наночасток. Це може бути пов’язано із відміною у структурі клітинної стінки у
грамнегативних та грампозитивних бактерій. Також звертає на себе увагу
можливість проникнення наночасток у середину клітини. Так, на рис. 6.4 (г) помітні
певні

скупчення

наночасток

у

цитоплазматичному

просторі,

але,

техніка

приготування зразків для електронної мікроскопії, що була використана нами, не дає
можливості стверджувати, що дані наночастки діоксиду церію знаходяться саме в
середині клітини, а не на її поверхні. З’ясування даного питання буде завданням
наших подальших досліджень.
Для культури C. аlbicans (рис. 5.5) відмічена аналогічна для двох попередніх
мікроорганізмів тенденція до поступового збільшення концентрації наночасток
діоксиду церію навколо клітинної оболонки протягом терміну спостереження. Але,
існують певні відмінності. Слід звернути увагу, що при контакті діоксиду церію з
клітинами C. аlbicans через 15 та 60 хвилин не формується рівномірного шару
наночасток на поверхні, а лише їх хаотичні скупчення. Лише після трьох годин
інкубації шар наночасток навколо клітин стає достатньо рівномірним та досягає
діаметру 150-200 нм. Як і в випадку з S. aureus, слой діоксиду церію не щільно
прилягає до клітинної оболонки, що, напевно, пов’язано із структурними
відмінностями клітинної стінки в грамнегативних, грампозитивних мікроорганізмів
та грибів.
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(a)

(б)

(в)

(г)

Рис. 5.5. Електронно-мікроскопічні зображення взаємодії еукаріотичного
мікроорганізму C. albicans та НДЦ
(а)

– контроль культури у фізіологічному розчині;

(б)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 15 хв.;

(в)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 60 хв.;

(г)

– інкубація з наночастками діоксиду церію протягом 180 хв.;

Хаотичне розташування скупчень наночасток навколо клітини дають змогу
припустити, що їх вплив на клітинну оболонку C. аlbicans має деструктивний
характер, тому на зображенні навколо мікроорганізма помітні фрагменти оболонки,
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що відокремлюються від клітини під дією діоксиду церію. Дане припущення
підтверджується даними щодо виживаємості C. аlbicans у середовищі, що містить
наночастки та може слугувати поясненням їх бактерицидної дії відносно даної групи
мікроорганізмів.
Отже, для синтезованого золю наночасток діоксиду церію показано наявність
антибактеріальної активності щодо грампозитивних мікроорганізмів та виразної
антифунгальної дії. Загалом можна стверджувати, що виявлена антибактеріальна
активність НДЦ в умовах in vitro відкриває перспективу подальшого дослідження
синтезованих наночасток діоксиду церію з метою розробки нових підходів до
лікування захворювань бактеріальної та/чи грибної етіології та створення нових
матеріалів з антибактеріальними та/чи антигрибковими властивостями до складу
яких входили б НДЦ.
5.1.2 Вплив НДЦ на ріст фітопатогенних бактерій та симбіотичних
азотфіксуючих бактерій
В результаті подальших наших досліджень показано, що окремі концентрації
наночасток здійснювали як інгібуючу так і стимулюючу дію на різні штами
фітопатогенних бактерій. Зокрема, нами показано, що всі досліджені концентрації
діоксиду церію стимулювали ріст Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ В-1027Т і
Pseudomonas fluorescens 8573 (рис.5.6 (а та б)).
На наш погляд, даний ефект, може бути обумовлений здатністю патогенних для
рослин представників роду Pseudomonas засвоювати цитрат, який є стабілізатором
НДЦ, в якості додаткового джерела живлення. Проте, на ріст штамів Pectobacterium
carotovum subsp. carotovum УКМ В-1075Т, Xanthomonas campestris pv. campestris
УКМ В-1049, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102 і Agrobacterium
tumefaciens УКМ В-1000 різні концентрації НДЦ здійснювали інгібуючий вплив
(рис. 5.7-5.8 (а та б)).
Так, на ріст збудника м'яких гнилей рослин − Pectobacterium carotovum subsp.
carotovum УКМ В-1075Т 1 мМ концетрация CeО2 діяла пригнічуючи вже на 3 годину
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культивування з подальшим збільшенням ефекту на 6, 12 годину та повною
зупинкою росту на 24 годину культивування (рис.5.7 а). Дана концентрація також
негативно впливала на ріст збудника судинного бактеріозу широкого кола рослин −
Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1049. Причому пригнічення росту
цього фітопатогена під впливом 1 мМ CeО2 спостерігалося вже на 1 годину
культивування, з подальшим наростанням ефекту і повною зупинкою росту на 24
годину культивування. Крім того, встановлена бактерицидна дія 10 мМ розчину
CeО2 на Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1049 вже на 6 годину
культивування (рис. 5.7 б).
Але, найбільш дієво дані концентрації (1 мМ і 10 мМ) наночасток діоксиду
церію впливали на ріст і розвиток збудника бактеріального раку томатів −
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102. Так, статистично достовірне
інгібування росту даного патогенна під впливом 1 мМ і 10 мМ CeО2 спостерігалося
вже на 3 годину культивування, а повна зупинка росту на 12 годину (1 мМ CeО 2)
(рис. 5.8 а). 1 мМ і 10 мМ розчини CeО2 виявилися ефективними і проти збудника
кореневого раку плодових дерев − Agrobacterium tumefaciens УКМ В-1000. Зокрема,
додавання до культуральної рідини 10 мМ розчину CeО2 повністю зупиняло ріст
даного патогена на 24 годину культивування (рис. 5.8 б). Тобто, найбільш чутливим
до застосування даної нанотехнології виявився збудник бактеріального раку томатів
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102, що відкриває перспективи для
подальшого дослідження даного явища в екологічних умовах агроценозів.
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(А)

(Б)
Рис. 5.6. Вплив різних концентрацій НДЦ на ріст патогенних для рослин
бактерій роду Pseudomonas: А − Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ В-1027Т, Б
− Pseudomonas fluorescens 8573
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(А)

(Б)
Рис. 5.7. Вплив різних концентрацій НДЦ на ріст фітопатогенних бактерій: А –
Pectobacterium carotovum subsp. carotovum УКМ В-1075Т; Б − Xanthomonas
campestris pv. campestris УКМ В-1049
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(А)

(Б)

Рис. 5.8. Вплив різних концентрацій НДЦ на ріст фітопатогенних бактерій А −
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102; Б − Agrobacterium tumefaciens
УКМ В-1000
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Тому, на наступному етапі ми вивчали вплив наночасток церію на штами
симбіотичних діазотрофів сої з різним рівнем активності та комплексний вплив
екзометаболітів ефективних штамів Bacillus thuringiensis та розчини CeО2 різних
концентрацій на ріст і розвиток Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102.
Попередньо нами показано, що досліджувані нами штами Bacillus thuringiensis 98 та
Bacillus thuringiensis 0293 мають слабку бактеріостатичну дію на Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis 102 та Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum
Ac-1995. Нами також виявлено, що ризобії сої, в тому числі включені у дослідження
штами не мають антагоністичної активності до ряду фітопатогенних бактерій. Саме
тому, в подальшому ми вивчали вплив НДЦ на штами симбіотичних діазотрофів сої
з різним рівнем активності і високоактивні штами Bacillus thuringiensis з
інсектицидними властивостями. В ході досліджень встановлено, що найбільший
інгібуючий ефект спостерігався за комплексної дії 1 мМ і 10 мМ CeО 2 та
екзометаболітів

високоактивних

штамів

Bacillus

thuringiensis

на

збудника

бактеріального раку томатів (рис 5.9). Так, у випадку Clavibacter michiganensis
subsp.

michiganensis

102

статистично

достовірний

бактерицидний

ефект

спостерігався за синергентної дії 1 мМ, 10 мМ CeО2 та екзометаболітів штаму
Bacillus thuringiensis 0293 вже на 6 годину культивування. Крім того, комплекс 1 мМ
розчину діоксиду церію та штаму Bacillus thuringiensis 0293 повністю призупинив
ріст даного штаму на 12 годину культивування, а аналогічний комплекс з дованням
10 мМ розчину наночасток на 24 годину культивування відповідно.
Аналогічна закономірність спостерігалася і за одночасної дії наночасток
діоксиду церію та штаму Bacillus thuringiensis 98. Найбільш ефективною в даному
випадку виявилася композиція єкзометаболітів Bacillus thuringiensis 98 та 1 мМ НДЦ
(рис.5.10).
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Рис. 5.9. Вплив різних концентрацій НДЦ та культуральної рідини штаму
Bacillus thuringiensis 0293 на ріст Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102
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Рис. 5.10 Вплив різних концентрацій НДЦ та культуральної рідини штаму
Bacillus thuringiensis 98 на ріст − Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102
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Крім того, жодна із протестованих концентрацій діоксиду церію майже не
впливала на ріст і розвиток як високоефективних так і неефективних штамів ризобій
сої,

що

робить

перспективною

подальшу

розробку

комплексних

поліфункціональних препаратів з широким спектром дії (рис 5.11 (а та б)).

А

Б

Рис. 5.11 Вплив різних концентрацій НДЦ на ріст:
А − Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018;
Б − Bradyrhizobium japonicum 604 К.
Отже найбільшу антимікробну активність проти окремих фітопатогенних
бактерій мають наночастки церію в концентрації 1 мМ і 10 мМ або комплекси CeО2
та екзометаболітів штаму Bacillus thuringiensis. Натомість, жодна з концентрацій
наночасток діоксиду церію практично не впливає як на високоефективні так і на
неефективні штами Bradyrhizobium japonicum. Встановлені нами факти відкривають
перспективи для подальшого їх всебічного дослідження та можливого застосування
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даних наноматеріалів як окремо так і в комплексах з мікроорганізмами у складі
поліфункціональних препаратів для потреб екологічно безпечного рослинництва.
Унікальність цих результатів в дослідах такого плану надають змогу формувати
пролонговані технології для застосування їх проти шкодочинних штамів патогенів
різних таксономічних груп. Наночастки також можуть використовуватись як
композиційний матеріал при створенні нового покоління препаратів для АПК з
важливими функціональними властивостями.
5.1.3 Вплив НДЦ на ріст та розвиток рослин гречки
Виробництво гречаної крупи в даний час ще не забезпечує потреб населення, а
урожаї її залишаються порівняно невисокими і не стабільними.
В біології гречки звичайної є ряд біологічних особливостей, які ускладнюють її
вирощування: значно низьке зав’язування плодів при рясному утворенні квітів.
Одночасне

проходження

кількох

фаз

онтогенезу

(бутонізації,

цвітіння,

плодоутворення), відносно поганий розвиток і швидке старіння кореневої системи,
сприйнятливість до хвороб, відсутність засухо-, жаро-, холодостійких форм і сортів,
висока вимогливість до грунтово-кліматичних умов.
Підвищеня урожайності та якості продукції рослинництва є обов’язковим
впровадження у сільськогосподарське виробництво новітніх енергозберігаючих
технологій для закріплення генетично-селекційних ознак рослин.
Нанокристалічний діоксид церію CeO2 і матеріали на його основі знаходять
широке застосування внаслідок своїх унікальних физикохімічних властивостей.
Діоксид

церію

входить

до

складу

захисних

покриттів,

трьохмаршрутних

каталізаторів, сенсорних пристроїв, біомедичних препаратів і т.д. Особливі
функціональні властивості нанокристалічного СеO2 обумовлені, в першу чергу,
залежністю його кисневої нестехіометрії від розміру часток , яка найбільш яскраво
проявляється при їх зменшенні до 5-10 нм. Відзначимо, що саме киснева
нестехіометрія СеO2 є ключовим чинником, що визначає біологічну активність
цього матеріалу.
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Найбільш вираженими етапами розвитку гречки є проростання насіння, поява
сходів, утворення листя, стебла, гілок, бутонів, формування і достигання насіння.
Тривалість окремих між фазних періодів у гречки залежить від особливостей сорту,
строків і способу сівби, живлення, догляду за посівами та ін. Наші дослідження
фенологічних спостережень рослин гречки сорту Вікторія оброблених НДЦ
представлені у наведеній нижче таблиці (табл. 5.1) та на рисунках 5.12 та 5.13.
Посів досліджуваних зразків проводився 23 травня в умовах вегетаційного
будинку. Рослини попередньо були замочені на одну добу в розчинах діоксиду
церію різної концентрації Ґрунт був достатньо зволоженим. Глибина загортання
насіння складала 3-4 см. Основними показниками, які характеризують технологічну
цінність зерна гречки, є плівчастість, крупність, вирівняність і форма зерна, вихід
крупи та її поживні якості тощо.
За систематичного добору збільшення крупності зерна певною мірою пов’язане
з підвищенням урожайності. Оптимальною масою 1000 зерен можна вважати масу
28-30 г. Проведені нами дослідження підтвердили, що рослини після обробітку Ce
(NO3)3 (0,01 M) змінюють технологічні властивості зерна, підвищуючи масу 1000
насінин на 0,9 г та підвищуючи плівчастість на 0,8 % (табл. 5.2 та 5.3).

Рисунок 5.12 Рослини гречки сорту Вікторія на 24 день вегетації, насіння яких
оброблене: 1. Вих.сіль Ce Cl3 (0,1 M); 2. Вих.сіль Ce Cl3 (0,01 M); 3. Вих.сіль Ce Cl3
(0,001 M); 4. Вих.сіль Ce (NO3)3 (0,1 M); 5. Вих.сіль Ce (NO3)3 (0,01 M); 6. Вих.сіль
Ce (NO3)3 (0,001 M); 7. Ce (NO3)3 (0,1 M); 8. Ce (NO3)3 (0,01 M); 9. Ce (NO3)3 (0,001
M); 10. Ce(NO3)3 (0,0001 M); 11. CeCl3 (0,1 M); 12. CeCl3 (0,01 M); 13. CeCl3 (0,001 M).
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Рисунок 5.13 Контрольні рослини гречки сорту Вікторія на 24 день вегетації,
насіння яких обробляли згідно підписам
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Таблиця 5.1
Фенологічні спостереження рослин гречки після обробки насіння препаратами церію
№п
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Зразки
Вих.сіль Ce Cl3
(0.1 M)
Вих.сіль Ce Cl3
(0.01 M)
Вих.сіль Ce Cl3 (0.001
M)
Вих.сіль Ce (NO3)3
(0.1 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3
(0.01 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3
(0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.1 M)
Ce (NO3)3 (0.01 M)
Ce (NO3)3 (0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.0001 M)
Ce Cl3 (0.1 M)
Ce Cl3 (0.01 M)
Ce Cl3 (0.001 M)
Ce Cl3 (0.0001 M)
Сухе насіння
Деіонізована вода
Вода з водогону
Буфер К

Справжні
листочки

Сходи

Кількість
рослин

Посів

20

Бутонізація

Цвітіння

Плодоутвор
ення

Побуріння

Т-ть
Дозрів вегетацій
ання
ного
періоду

п

М

П

м

п

М

п

м

п

м

П

м

23.05.

28.05

30.05

7.06

12.06

22.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20

23.05.

28.05

29.05

7.06

12.06

22.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20

23.05.

28.05

30.05

5.06

7.06

12.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20

23.05.

28.05

30.05

5.06

7.06

12.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20

23.05.

28.05

31.05

5.06

7.06

12.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20

23.05.

28.05

30.05.

5.06

7.06

12.06

26.06

28.06

3.07

18.07

26.07

2.08

9.08

12.08

82

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
23.05.

31.05
25.05
25.05
28.05
28.05
28.05
28.05
28.05
29.05
28.05
28.05
28.05

5.06.
28.05
28.05
30.05
30.05
31.05
30.05
30.05
1.06
29.05
30.05
31.05

7.06
2.06
5.06
5.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
7.06
5.06

12.06
5.06
7.06
7.06
12.06
12.06
12.06
12.06
12.06
12.06
12.06
7.06

12.06
7.06
12.06
12.06
22.06
22.06
22.06
22.06
22.06
22.06
22.06
12.06

22.06
12.06
22.06
22.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06

28.06
22.06
22.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06

3.07
26.06
26.06
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07

18.07
30.06
30.06
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07
18.07

26.07
7.07
7.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07

2.08
18.07
18.07
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08

9.08
26.07
26.07
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08

12.08
29.07
29.07
12.08
12.08
12.08
12.08
12.08
12.08
12.08
12.08
12.08

82
68
68
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Примітки: П – початок; м – масовість
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Таблиця 5.2
Висота рослин гречки сорту Вікторія в залежності від вегетаційного періоду
№ п/п

Препарати для обробки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вих.сіль Ce Cl3 (0.1 M)
Вих.сіль Ce Cl3 (0.01 M)
Вих.сіль Ce Cl3 (0.001 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.1 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.01 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.1 M)
Ce (NO3)3 (0.01 M)
Ce (NO3)3 (0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.0001 M)
Ce Cl3 (0.1 M)
Ce Cl3 (0.01 M)
Ce Cl3 (0.001 M)
Сухе насіння
Deionizat
Вода з водогону
Буфер

Висота рослини см, середнє
24 день
± до
95 день
± до
вегетації контролю вегетації контролю
12,2
+0,99
112
-16,6
12,9
+1,69
150
+21,4
16,74
+5,53
159,1
+30,5
15,14
+3,93
144,2
+15,6
17,03
+5,82
135,6
+7
14,7
+3,49
173,1
+44,5
12,8
+1,59
174,1
+45,5
20,05
+8,84
163,1
+34,5
19,84
+8,63
186,7
+58,1
16,78
+5,57
164,5
+35,9
17,42
+6,21
176,6
+48
17,66
+6,45
179,1
+50,5
14,43
+3,22
161,2
+32,6
11,21
128,6
13,58
+2,37
135,4
+6,8
15,67
+4,46
128
-0,6
15,54
+4,33
146,5
+17,9

Таблиця 5.3
Технологічні властивості зерна, зібраного з рослин гречки сорту Вікторія
Маса 1000 зерен
№
п/п

Препарати для обробки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вих.сіль Ce Cl3 (0.1 M)
Вих.сіль Ce Cl3 (0.01 M)
Вих.сіль Ce Cl3 (0.001 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.1 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.01 M)
Вих.сіль Ce (NO3)3 (0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.1 M)
Ce (NO3)3 (0.01 M)
Ce (NO3)3 (0.001 M)
Ce (NO3)3 (0.0001 M)
Ce Cl3 (0.1 M)
Ce Cl3 (0.01 M)
Ce Cl3 (0.001 M)
Контроль (сухе насіння)
Deionizat
Вода з водогону
Буфер

г

Зниження, г
до контролю

22,4
22,1
19,4
18,3
20,6
19,2
17,1
25,4
24,3
20,1
21,3
20,2
20,3
24,5
23,2
25,1
23,3

-2,1
-2,4
-5,1
-6,2
-3,9
-5,3
-7,4
+0,9
-0,2
-4,4
-3,2
-4,3
-4,2
-1,3
+0,6
-1,2

Плівчастість, %
Підвищення,
%
% до
контролю
21,3
-2,2
21,3
-2,2
18,5
-5
17,5
-6
19,4
-4,1
18,3
-5,2
16,5
-7
24,3
+0,8
23,1
-0,4
19,5
-4
20,4
-3,1
19,4
-4,1
19,5
-4
23,5
22,4
-1,1
24,2
+0,7
22,2
-1,3
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Проведені нами спостереження за ростом і розвитком рослин гречки сорту
Вікторія після обробітку Ce (NO3)3 (0,01 M) засвідчили, що рослини частково
перевищували у рості і розвитку контрольні рослини, а також змінюють
технологічні властивості зерна, підвищуючи масу 1000 насінин на 0,9 г та знижуючи
плівчастість на 0,8 %. Таким чином, використання новітніх технологій для
покращення властивостей рослин є питанням актуальним, що в подальшому дасть
можливість до збільшення продукції у відповідних агроценозах.
5.2 Дослідження впливу передпосівної обробки насіння гречки
біокомпозиціями «Вермісол», «Біоекофунге-1» та гуматом натрію
Підвищення урожайності та якості продукції рослинництва пов’язане із
застосуванням сучасних регуляторів росту рослин.
Відомо, що крім патогенних форм мікроорганізмів у гречки виявлені і цінні
агроекологічні групи мікроорганізмів. Вміст мікроорганізмів в ризосфері гречки
вивчається у різних наукових установах. У ході лабораторних досліджень було
встановлено

динаміку

зміни

мікроорганізмів

в

залежності

від

сортової

приналежності гречки. При цьому, особливу цінність представляють групи
мікроскопічних грибів, число яких в ризосфері гречки було найбільшим. Доведено,
що ці мікроорганізми здатні структурувати орний шар та синтезувати органічні
сполуки в більш доступній для рослин формі. Різні сорти гречки у ризосфері мали
неоднакові фітосанітарні умови, що обумовлює видовий склад мікрофлори різних,
як за кількісним, так і за якісним складом мікроорганізмів [188].
Регулятори росту – це природні або синтетичні сполуки, які в малих
концентраціях здатні призводити до значних змін у рості та розвитку рослин.
Останнім часом вони все більше стають невід'ємними елементами інтенсивних
технологій вирощування сільськогосподарських культур [189]. До сучасних
регуляторів росту слід віднести гумат натрію. Активною речовиною гумату натрію є
натрієві солі гумінових кислот, а також значна кількість амінокислот [190].
Цей препарат призначений для посилення росту, адаптації до несприятливих
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умов середовища, зниження вмісту нітратів і підвищення стійкості рослинних
організмів до хвороб. Відомо, що гумат натрію володіє стимулюючими ріст і
фунгіцидними властивостями. Використання гумату натрію сприяє більш швидкому
проходженню

онтогенезу.

Відомо,

що

лабораторна

схожість,

обробленого

препаратом насіння, підвищується на 1,8-5,8%; довжина головного кореня зростає
на 28,3-34,6%; число бічних коренів – на 14,6%, а зона волосків – на 3,5-4,1 мм.
Препарат стримує швидкість проростання багатьох грибів, інгібує проростання
їх конідій. Наприклад, життєздатність проростання конідій Botrytis cinerea
знижувалась у 1,7-3,3 рази, Fusarium oxysporam var. Orthoceras на 25-30%. У
концентраціях 0,01% гумат натрію цілком припиняв проростання конідій збудника
борошнистої роси томатів. За результатами наших досліджень обробка рослин
гуматом натрію прискорює не тільки ріст зеленої маси але і зміцнює кореневу
систему. Він підвищує проникність клітинної мембрани, інтенсивно сприяє
накопиченню калію в цитоплазмі (табл. 5.4). Відомо, що гумінові кислоти, які
входять до складу гумату натрію, володіють неспецифічною захисною дією, вони
мають радіопротекторну дію, а також вони зменшують вміст у повітрі, воді і ґрунті
пестицидів та нітратів [191, 192].
Аналіз результатів впливу передпосівної обробки насіння гречки сорту Лада
різними концентраціями гумату натрію на стійкість до комплексу хвороб показує,
що зниження ураженості комплексом хвороб складає 24,9-25,1%. (табл. 5.5).
Таблиця 5.4
Вплив передпосівної обробки гречки сорту Лада гуматом натрію
на стійкість до хвороб
№
п/п

Ураженість, %
Варіант досліду

1. Сухе насіння (контроль)
2. Замочене у воді
Оброблене 0,1% розчином
3.
гумату натрію
Оброблене 1% розчином
4.
гумату натрію

Сірою
гниллю
10,4
11,2

ПероноВірусним
Аскохітозом Бактеріозом
спорозом
опіком
15,3
6,8
13,1
14,2
4,2
5,3
4,1
13,8

2,6

3,1

4,6

2,3

2,9

2,4,

3,1

3,2

2,5

2,9
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Таблиця 5.5
Вплив обробки вегетуючих рослин сорту Лада гуматом натрію
на стійкість рослини до комплексу хвороб
№
п/п
1.
2.
3.

Ураженість, %
Варіант досліду
Контроль
Оброблене гуматом
натрію 0,01%
± До контролю

Сірою
гниллю
18,1

ПероноВірусним
Аскохітозом Бактеріозом
Спорозом
опіком
25,1
12,1
18,3
21,2

7,4

10,2

7,2

8,4

11,5

-10,7

-14,9

-4,9

-9,9

-9,7

Обробка вегетуючих рослин гречки сорту Лада 0,01% гуматом натрію показує,
що поширення сірої гнилі знижувалось на 10,7%, пероноспорозу на 14,9%,
аскохітозу на 4,9%, бактеріозу на 9,9%, вірусного опіку на 9,7%.
Доведено, що гумат натрію є ефективним в затримці розвитку хвороб гречки і
може використовуватись у виробничих посівах (табл. 5.6, 5.7).
Як показали наші дослідження, біостимулятор «Вермісол» отриманий з
органічного екологічно чистого добрива «Біогумус», збільшує врожайність в
середньому на 20-30%, підвищує схожість насіння, підвищує стійкість рослин до
заморозків, посухи, знижує вміст важких металів, радіонуклідів і нітратів у
сільськогосподарській продукції, пригнічує розвиток патогенної мікрофлори,
заощаджує

витрати

добрив

на

50%,

сумісний

з

усіма

агрохімікатами.

Рекомендований для застосування при передпосівній обробці насіння, кореневого та
позакореневого підживлення.
Аналіз результатів впливу препарату «Вермісол» на ураженість різних видів і
сортів гречки комплексом хвороб показує, що зниження ураженості при обробці
вегетуючих рослин в агроценозі складає 5-7,5 %, при обробці насіння – 0,8-6,6%.
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Таблиця 5.6.
Ураженість хворобами рослин гречки залежно від застосування біопрепарату «Вермісол»

5

6

7

8

9

10

Кара-Дат Роксолана Вікторія
Рубра
Степова

4

Єлєна

3

Аеліта

2

ЗеленоКвіткова
90

1

Сорт,
Вид

Fagopyrum
Середнє
tataricum
по сортах:
Gаertn.

№

Обробка препаратом «Вермісол»

Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин препаратом
«Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин препаратом
«Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом
«Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом
«Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин
препаратом «Вермісол»
Контроль
Обробка насіння препаратом «Вермісол»
Обробка вегетуючих рослин препаратом
«Вермісол»

Ураженість, %
Перено- Вірусним Комплекс ± до конспорозом опіком
хвороб
тролю

7,3
3,1

5,6
4,4

12,9
7,5

-5,4

5,4

3,6

9,0

-3,0

6,5
5,4

4,7
3,2

11,2
8,6

-2,6

4,0

2,5

6,0
5,4

7,0
5,5

6,5
13,0
10,9

3,0

6,2

9,8

-3,2

-

5,0
4,2

5,0
4,2

-0,8

-

3,0

3,0

-2,0

3,9
-

4,0
9,5

7,9
9,5

-2,4

2,0

-

2,0

-5,0

8,4
0,0

5,0
5,0

8,4
5,0

-3,4

4,2

-

4,2

-4,2

9,0
5,0

4,0
2,0

13,0
7,0

-6,0

6,5

2,5

9,0

-4,0

9,0

5,0

14,0

-

6,1

3,7

4,5

2,5

7,0

-7,0

6,3

5,0

10,7

-

3,1

4,7

7,8

-3,4

3,7

2,5

6,3

-4,1

-

15,8
19,5

15,8
19,5

-3,7

-

18,5

18,5

-2,7

-4,7
-2,1

9,8
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Відмічено, що «Вітазим» є рідким мікробіологічно синтезованим сильнодіючим
природним біостимулятором, який містить речовини, що сприяють росту і розвитку
рослин, а зокрема екстракти водоростей, мікроелементи на хелатній формі,
ліпносульфат кальцію, органічні кислоти, вітаміни, ферменти. Рекомендований для
позакореневого підживлення рослин, обробки насіння, через системи зрошення.
Форма випуску – рідина. Обробку рослин гречки препаратом Вітазим проводили в
фазу справжніх листочків і початку цвітіння (табл. 5.7).
Дія препарату «Вітазим» на ураження гречки хворобами був неоднозначний і
залежав від виду збудника хвороби. Ураженість пероноспорозом при обробці
рослин гречки «Вітазимом» знижувалась на 2-3,9%, сірою гниллю – на 6,7-11,2%,
бактеріозом – на 7,1-9,7%, вірусним опіком – на 1,9-2,2%. За результатами наших
досліджень він є перспективним для впровадження у виробництво [193].
Як показали дослідження перспективним для профілактики хвороб та
стимуляції росту і розвитку рослин гречки є використання біохімічного препарату
«Біоекофунге–1», який базується на компонентах грибів Basidiomycetes та їх носіїв із
вищих рослин, що були використані при розробці препарату. Важливо відмітити
комплексну дію «Біоекофунге-1», який стимулює ріст і розвиток рослин гречки та
знижує агресивність патогенів різної природи (розроблено «Біоекофунге-1»
науковцями НУБІП, кафедра фізіології, біохімії рослин та біоенергетики).
Нами вперше виявлено, що «Біоекофунге-1» впливає також на репродукцію
фітовірусів, які уражують гречку в різних екологічних агроценозах (табл. 5.8., 5.9.,
рис. 5.14). Так, наприклад, формування внутрішньоклітинних включень за умов
ураження рослин ВТМ значно блокується і їх стає менше, що спостерігається при
вивченні клітин в світловій та люмінісцентній мікроскопії.
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Таблиця 5.7
Дія препарату «Вітазим» на ураженість комплексом хвороб гречки сорту Єлена
№
Варіант
п/п
1 Контроль
Оброблено препаратом
2
«Вітазим», 3%

Ураженість рослин
комплексом хвороб, %
47,2

± до
контролю
-

25,9

-21,3

Таблиця 5.8
Проростання насіння гречки сорту Єлена за умов обробки «Біоекофунге-1»
(лабораторно-вегетаційний дослід)
№
1
2
3
4
5

Кількість
насінин (шт)

Варіанти
Без обробки (контроль)
0,1% - водний розчин, 60 хв.
0,5% - водний розчин, 60 хв.
0,1% - водний розчин, 90 хв.
0,5% - водний розчин, 90 хв.

150
150
150
150
150

Зійшло на 15
день
(шт / %)
21 (14 %)
66 (44 %)
60 (40 %)
51 (34 %)
63 (42 %)

Кількість
здорових
рослин (%)
23,8 %
83,5 %
67,3 %
57,2 %
70,4 %
Таблиця 5.9

Формування внутрішньо кліткових вірусних включень (ВТМ) у гречки сорту
Єлена за умов обробки насіння «Біоекофунге-1»
№
п/п
1.
2.
3.

Варіанти
(рослини на 15
день після
обробки насіння)
Без обробки
(контроль)
0,1% водний
розчин – 60 хв.
0,5% водний
розчин – 60 хв.

Кількість
дослідних
клітин

Кількість
включень

%

Стан включень

20

8,0

40,0

Типові включення ВТМ,
чіткі морфологічні ознаки

20

3,0

15,0

20

2,0

10,0

Інші включення з
деструкцією
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(А)

(Б)
Рисунок 5.14 Зовнішній вигляд рослини гречки, що піддавалась впливу
препарату «Біоекофунге-1» (А) та контрольної (Б)
У варіантах досліду кристалічні формування часто набувають рихлу структуру
при збережені ознак ядра клітини, що надзвичайно важливо для росту і розвитку
рослин, контролю насіневої інфекції за умов лабораторно-вегетаційних дослідів.
Більше того, ці методичні підходи надають можливість виявити циркуляцію ВТМ
серед супутньої рослинності (бур’янів), яка оточує гречку в агроценозах Лісостепу
та Полісся. За результатами проведених досліджень нами була запропонована
наступна схема діагностики та профілактики захворювань гречки (рис. 5.15):
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Гречка
(насіневий матеріал
різних екологічних
регіонів)

Візуальний відбір зерна та
оцінка насіння за
показниками якості
Оцінка рослин за
візуальними
показниками
(загальний габітус)

Визначення патогенів на
основі електронномікроскопічних
досліджень
Ідентифікація вірусів: ІФА,
реакція Уохтерлоні, ПЛР,
світлова, люмінесцентна та
електронна мікроскопія,
рослини-індикатори

Моніторинг рослин в
процесі онтогенезу
(ріст, розвиток,
симптоми хвороб)

Виявлення грибної та
бактеріальної інфекції,
візуальний підхід,
використання живильних
середовищ та ін.

Профілактика хвороб,
стимуляція продуктивності із
використанням гумату натрію,
НДЦ, «Вермісол», «Вітазим»,
«Біоекофунге-1»

Створення комп’ютерної бази
результатів досліджень
Рисунок 5.15 Технологія оцінки стійкості сортів гречки до патогенів за різних
умов довкілля, діагностики та профілактики хвороб (2012-2015)
В наших дослідженнях показано, що з урахуванням широкого розповсюдження
хвороб гречки та наявності змішаних інфекцій в агроценозах України, необхідно
розробляти нові методи та технології для захисту рослин від патогенів різної
природи. Було показано перспективність селекції стійких сортів гречки, а також
використання

біостимуляторів

росту

і

розвитку

«Вермісолу», «Вітазиму», «Біоекофунге-1», НДЦ.

рослин:

гумату

натрію,

129

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5
В розділі наведені результати досліджень антибактеріальних властивостей
наночасток діоксиду церію відносно патогенних мікроорганізмів з різним типом
будови клітинної стінки. В ході досліджень встановлено, що найбільшу
антимікробну активність проти окремих фітопатогенних бактерій та мікроскопічних
грибів мають наночастки діоксиду церію в концентрації 1 мМ і 10 мМ окремо, а
також комплекси CeО2 та екзометаболіти високоактивних штамів Bacillus
thuringiensis. Натомість, жодна з концентрацій наночасток діоксиду церію
практично не впливає на штами азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum.
Показано, що передпосівна обробка насіння гречки сорту Вікторія наночастками
діоксиду церію призводила до стимуляції росту рослин та підвищувало масу
насіння. Встановлені нами факти відкривають перспективи для можливого
застосування даних наноматеріалів як окремо так і в комплексах з мікроорганізмами
у складі поліфункціональних препаратів для потреб екологічно безпечного
рослинництва.
Таким чином показано перспективність селекції стійких сортів гречки, а також
використання

біостимуляторів

росту

і

розвитку

рослин:

гумату

натрію,

«Вермісолу», «Вітазиму», «Біоекофунге-1», НДЦ. Нами вперше виявлено, що
«Біоекофунге-1», який стимулює ріст і розвиток рослин гречки та знижує
агресивність патогенів різної природи, впливає також на репродукцію фітовірусів,
які уражують гречку в різних екологічних агроценозах.
За результатами проведених досліджень нами була запропонована універсальна
схема діагностики та профілактики захворювань гречки для різних кліматичних
регіонів.
З представленими в розділі матеріалами можна ознайомитись: [194, 195, 196,
197].
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РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Гречка є культурою різностороннього використання і безвідходної технології
виробництва. За останні роки попит на гречку різко зріс. Традиційним є
виробництво та використання гречки в якості круп’яної і медоносної культури, а
солома гречки служить для отримання біологічного бактеріального добрива –
діазобактерину, і на перспективу найближчого майбутнього вона може бути
використана для синтезу харчового барвника. В подальшому представляє значний
господарський інтерес впровадження в агроценози виду татарської гречки (F.
tataricum), яка може забезпечити сировиною медичні установи засобами для
лікування діабету [198]. Останнім часом, як показує наш скринінговий аналіз,
татарська гречка інтенсивно вирощується в різних кліматичних умовах України.
Одним із важливих напрямків в безвідходній технології вирощування гречки є
виведення та підбір сортів стійких до захворювань для квітково-медоносного
конвеєру. Це по суті одна з найважливіших круп’яних культур другої групи, яка з
одночасним вирощуванням зерна широко використовується в бджільництві.
В наш час гречка викликає значний інтерес в багатьох країнах світу, саме з цією
метою організована міжнародна Асоціація з вивчення гречки (International
Buckwheat Research Association).
Згідно з літературними даними, на культурі гречки зареєстровано більше 40
збудників хвороб [1, 111]. Такими є віруси, гриби, бактерії, нематоди, а також
несприятливі умови навколишнього довкілля. Як показують наші дослідження, вони
викликають різні типи симптомів: в'янення, гнилі, плямистості, нальоти, деформації,
пустули, руйнування органів, проліферацію суцвіть та квіток, зміну забарвлення
органів. Та найбільшої шкодочинності завдають віруси. М. Клінковський,
узагальнюючи роботи вірусологів, відмічав, що в європейських країнах гречка при
штучному інфікуванні уражується більш як двадцятьма вірусами [3, 142], які здатні
циркулювати в агроценозах різних кліматичних регіонів.
Фітопатогени різняться за систематичним положенням (бактерії, гриби, віруси,

131

фітоплазми), ступенем паразитизму (облігатні та факультативні паразити),
патогенності (здатності викликати хворобу рослин, приводити до зниження її
продуктивності або призводити до повної її загибелі) та вірулентності (тобто ступені
проявлення патогенності, швидкістю та характером протікання хвороби) [2].
В наш час у всьому світі приділяється велика увага фітосанітарному стану на
посівних площах під гречкою. Це дозволяє одержувати більш високі врожаї цієї
цінної круп’яної культури. Проте, як показують наші достідження, в Україні
зроблено перші кроки з діагностики та профілактики комплексних інфекцій в
агроценозах при вирощуванні гречки.
З початку ХХІ століття виробництво продукції гречки в світі за даними
FAOSTAT, складало близько 2 млн. т. у рік, але ці дані змінюються з року в рік  2,6
млн. у 2001 році, 1,9 млн.  у 2015 році. Посівні площі цієї культури за останні роки
досягли 2,5 млн.га. Продуктивність змінюється в межах 0,731,20 т\га. Зараз
споживання та продаж продукції гречки здійснюється в 24 країнах світу.
Половина посівних площ у світовому виробництві цієї культури, припадає на
Росію, Україну і Білорусь. Світовими лідерами виробництва гречаної крупи є Китай
і Франція [69, 199].
Підвищенню валової продукції гречки сприяє і те, що світові центри
сільськогосподарських досліджень (CIMMYT, ICARDA, ICRISAT, IRRI, AVRDC,
СІР і ін.) і багато країн створили генетичні банки і ведуть активну роботу по збору і
збереженню генофонду рослин.
Аналіз матеріалу показує, що найбільш широко гречка вивчається в країнах
колишнього СРСР де зформувалось декілька наукових центрів. До основних з них
можна віднести Всеросійський інститут зернобобових і круп’яних культур (м. Орел,
Росія), Інститут землеробства і селекції НАН Білорусі (м. Жодіно), Інститут
землеробства УААН (м. Київ, Україна), але найбільш широкі і різносторонні
дослідження проводились в Науково-дослідному інституті круп’яних культур
Подільського

державного

аграрно-технічного

університету

(м.

Кам’янець-

Подільський, Україна) де під керівництвом академіка Алєксєєвої О. С. був
накопичений досить різноманітний, колекційний та селекційний матеріал, що стало
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підставою формування колекції світового генофонду гречки. Деякі сорти вивчались
на сприйнятливість та несприйнятливість до різних хвороб [58].
Вивчення різних хвороб гречки, що досліджуються в наукових установах
різних регіонів вирощування цієї культури, не втрачає своєї актуальності в наш час,
адже саме ці показники є невідємною складовою отримання високих і стабільних
врожаїв в спеціалізованих господарствах різної форми власності.
Вірусні хвороби завдають значної шкоди посівам гречки, які значно знижують
урожай, порушуючи процес утворення зерна та погіршуючи його якість. Вірусні
хвороби гречки поширені в США, Аргентині, Німеччині. Беннет В. і Коста А.
описали хворобу, викликану вірусом бразильської кучерявості верхівки буряків
(Ruqa verucosans var. bresiliisis) [82]. Гречка уражується цим вірусом на початковій
стадії розвитку. Ріст затримується і рослини залишаються карликовими. Інфекція не
передається механічно, але передається цикадками (Cicadellidae) [3].
Вірус тютюнової мозаїки — Tоbacco mosaic virus  крім того, що уражує
широке коло рослин з різних родин, також уражує гречку. При цьому на листках
гречки з'являються хлоротичні плями, а потім розвивається некротизація листя, що
спричинює погіршенню її продуктивності. Ця хвороба добре передається
інокуляцією соку, щепленням, обприскуванням розчином соку зараженої рослини,
передача ВТМ можлива також через насіння і пилок [5, 82].
В СНД найбільш шкодочинні такі вірусні хвороби гречки, як тютюнова мозаїка,
огіркова мозаїка і вірусний опік [3, 58]. Вірус тютюнової мозаїки (ВТМ) дуже
поширений в природі. Зберігається в основному на перегнивших залишках уражених рослин і багаторічних бур`янах. ВТМ має паличкоподібну форму довжиною
біля 300 нм., передається інокуляцією соку та можлива передача вірусу з насінням
гречки. Вірус огіркової мозаїки викликає захворювання, яке проявляється у вигляді
мозаїчності або сітчатості листя. Жилки листків набувають блідо–зеленого або
жовтого кольору. Пізніше на них з’являються некротичні плями.
За нашими дослідженнями згадані вірусні захворювання більшу шкоду
спричиняють пізнім посівам гречки, ніж раннім, що пояснюється великою ймовірністю передачі їх комахами-преносниками [79].

133

Гречку може уражувати і вірус жовтяниці айстр – Aster yellows, який
призводить до хлорозу листків, карликовості рослин і проліферації квіток з
подовженими квітконіжками і забарвленням у зелений колір [200].
В Україні в 1956 р. в Тернопільської області вперше на хворі рослини гречки з
симптомами вірусної природи звернула увагу селекціонер О. С. Алексєєва. Нею
описані характерні ознаки у хвороби, що викликала симптоми, схожі на опік листя
гречки, і вивчені особливості поширення її при різних строках посіву [81].
У 1981 році в Україні В. К. Шевчук також було виявлено збудник опіку гречки,
а в 1988 році вперше було встановлено морфологічні ознаки бациловидного вірусу 
збудника вірусного опіку гречки, що стало передумовою віднесення його до родини
Rhabdoviridae. О. С. Алексєєвою, В. К Шевчук, Т. О. Шевчук, Ю. А. Калашян
протягом наступних років значну увагу приділяли пошуку альтернативних шляхів
попередження розвитку вірусного опіку гречки [2, 3, 81].
На даний період часу питання щодо вірусних хвороб гречки в Україні
залишається досить актуальним. За останні роки ця проблема не була вирішена,
саме тому нами було проведено ряд досліджень по ідентифікації збудника вірусного
опіку гречки, вивченню його структурних компонентів, властивостей і оцінці
стійкості різних сортів і видів цінної круп’яної культури – гречки. Вперше вивчено
властивості збудника однієї із найбільш шкодочинних хвороб гречки – вірусу опіку
гречки (ВОГ, Buckwheat burn virus - BBV) за умов змішаної інфекції. ВОГ широко
поширений в основних регіонах вирощування гречки в Україні і з кожним роком
приносить значні збитки цій цінній культурі, знижуючи врожай до 80 % [201].
Тому було поставлено за мету вивчення вірусу опіку гречки, який за
симптомами викликає опік гречки, та виявити шляхи його поширення. За своїми
біологічними та фізико-хімічними властивостями ВОГ належить до родини
Rhabdoviridae. Відомо, що представники цієї родини крім рослин уражують також
комах, риб, ссавців [202]. Віріони мають бациловидну форму. Геном рабдовірусів
представлений одноланцюговою РНК негативної полярності, п’ять структурних
білків, які поділяються на нуклеокапсидні N,P,L, глікопротеїни G та мембранні M.
Також у своїй структурі вони містять ліпіди і вуглеводи.
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Вірусний опік щорічно приносить значну шкоду урожаю цій цінній круп’яній
культурі. Виведення і впровадження у виробництво стійких сортів гречки один з
найбільш ефективних методів попередження розвитку вірусних хвороб рослин.
Створення стійких сортів і гібридів гречаної культури рослин проти збудника
вірусної хвороби є одним із актуальних завдань світової науки. Тому, визначення
поширення в різних екологічних регіонах ступеню ураженості ВОГ світової колекції
гречки, є дуже важливим, адже з метою попередження поширення збудника вірусного опіку гречки, необхідне детальне обстеження посівів гречки в різних регіонах
та розробка методів, щодо удосконалення системи захисту цієї культури з
урахуванням адаптації до відповідних екологічних умов довкілля.
Виявлений на дослідних полях Подільського державного аграрно-технічного
університету вірус у подальшому ідентифікували та вивчали його властивості в
Інституті мікробіології та вірусології НАН України. Для дослідження відбирали
рослини гречки з характерними ознаками хвороби. Симптоми вірусу опіку гречки
проявлялись на початку фази бутонізації в значному зближенні міжвузль,
потовщенні вузлів, утворенні недорозвинутих пагонів, що призводило до обмеження
росту і карликовості рослин. Крім того, на новоутворених зменшених листках
з’являлися некротичні плями, які поширювалися по всій листковій пластинці,
внаслідок чого листки засихали, і рослини здавалися обпаленими [84].
Нами при обстеженні посівів гречки в період 2009  2015 рр. в умовах
дослідного поля Подільського державного аграрно-технічного університету та ДП
«Сквирське» встановлено, що ступінь ураження рослин гречки був неоднаковим і
залежав від сортових особливостей та кліматичних умов вегетаційного періоду.
У зв’язку з тим, що бациловидний вірус має виражену термофільність,
симптоми захворювання швидше і яскравіше проявлялися при підвищених
температурах. Спостереження за посівами протягом трьох тижнів при підвищенні
температури до +28 °С виявили більш яскраві симптоми захворювання, викликаного
вірусом опіку гречки.
Це явище характерне і для рабдовірусу ВЖКК – вірусу жовтої карликовості
картоплі і ВККК – вірусу кучерявої карликовості картоплі. Масове зараження
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гречки ВОГ у пізні строки посіву (червень – липень), збігається напевно, не тільки з
періодом найбільшого поширення комах-переносників, але й з підвищеною літньою
температурою, яка сприяє репродукції вірусу [27, 142].
Проведені нами дослідження шляхів передачі ВОГ показали, що вірус не
передається насінням і пилком. Зафіксована передача вірусної інфекції через
повитицю (Cuscuta ssp.) родини Cuscutaceae, що збігається з результатами
досліджень, які виявили вірусоподібні частинки в рослині-паразиті повитиці. Ми в
свою чергу спостерігали в польових умовах передачу вірусної інфекції від хворої
рослини гречки, інфікованої ВОГ, на якій паразитувала повитиця, що утворює
гаусторії, котрі з’єднуються з провідною системою рослини-хазяїна, до здорової
рослини в ізоляції.
Крім цього, передачу вірусу опіку від хворих до здорових рослин гречки
(Fagopyrum tataricum Gaertn) на рослини томату (Lycopersicum esculentum), тютюну
(Nicotiana tabacum) і гомфрени (Gomphrena globosa) здійснювали методом
стеблового щеплення в розщіп, який успішно застосовувався для інших
фіторабдовірусів, а також за допомогою ін’єкції в живець або стебло рослини [84].
Більшість злаків при зараженні рабдовірусами стійкі до експериментальної передачі
щепленням, але судинне щеплення успішне лише для деяких з цих вірусів [24].
Аналізуючи опушеність у гречки, шляхом огляду черешків листя пагонів і
стебел, різного за стійкістю селекційного матеріалу гречки, нами виявлено великий
поліморфізм цієї ознаки. Для сприйнятливих форм характерна відсутність опушеності
(скоростиглі форми). Середньо сприйнятливі форми мали опушеність по жолобку
черешка і виступам листків (зелено квіткові форми). В стійких форм (F.cymosum
Meissn) характерна дуже густа опушеність, яка розміщена по всьому черешку.
Різниця відмічалась в опушеності листкової пластинки і жилок на ній. Відмічені
відмінності зразків гречки в опушеності були підставою для подальшого вивчення
поведінки попелиці і німф цикадок на стійких і сприйнятливих зразках. При цьому
встановлено, що стилетні кінці ротового апарату попелиці через наявність довгих
волосинок в епідермісі рідше потрапляють в флоему стійких рослин, і попелиця
гинула на стійких зразках від голоду внаслідок неспроможності висмоктувати
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достатньо соку. Вони гинули так само швидко, як і попелиці, що не отримувала їжу.
Таким чином в екологічних умовах довкілля ознаки опушеності органів рослин
гречки у стійких зразках являються індикатором при селекції на чутливість до
попелиць, цикадок і одночасно до вірусів.
Згідно з літературними даними розміри збитків від вірусних хвороб складають
близько 20 % загального економічного збитку. Як раніше відмічено, шкодочинність
вірусного опіку гречки проявлялась у різкому зниженні росту і розвитку рослин,
озерненості і продуктивності, порушенні фізіологічних процесів [2, 3, 130].
Аналіз посівних якостей насіння з рослин гречки, уражених ВОГ, показав
зниження енергії проростання на 13,5 %, лабораторної схожості на 6,5 %, польової
схожості в умовах агроценозу – на 17,5 %.
Таким чином, не зважаючи на те, що ВОГ не передається насінням, енергія
проростання насіння із заражених ним рослин значно знижується, що впливає на
посівну здатність насіння гречки.
Отже, проведені нами дослідження дозволили встановити деякі закономірності
розвитку рабдовірусної інфекції гречки, які провокують зниження якості зерна та
енергії його проростання, значно затримують ріст і розвиток рослин.
Відомо, що біотестування – один із найбільш доступних способів діагностики
вірусних хвороб рослин. За типом реакції рослини-індикатори поділяються на три
групи: 1) місцевою реакцією; 2) з системною, яка розвивається у вигляді мозаїки,
деформації, різних візерунків, некротичних уражень на різних органах рослин; 3)
рослини-індикатори із змішаною реакцією на вірус – спочатку реакція проявляється
на інокульованому органі, а через кілька днів інфекція розвивається системно по
всій рослині [203].
Для вивчення кола рослин-хазяїв нами досліджувались 22 види рослин з 10
родин з урахуванням прояву симптомів хвороби, яку викликає ВОГ в
агроекологічному довкіллі на гречці. Представників рослин з 9 родин вдалося
заразити ВОГ механічним способом. При інфікувані рослин гречки симптоми
хвороби проявились у вигляді зближення міжвузль, потовщенні вузлів, утворенні
недорозвинутих пагонів, на новоутворених

зменшених

листках

з’являлися
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некротичні плями, які поширювалися по всій листковій пластинці.
Отримані результати досліджень мають важливе теоретичне і практичне
значення, оскільки доповнюють знання нових властивостей вірусів родини
Rhabdoviridae, а визначення рослин-хазяїв ВОГ свідчать про необхідність детального
обстеження полів, сівозмін України з метою виявлення екологічних регіонів
найбільшого поширення вірусу та дотримання просторової ізоляції і чергування
культур у сівозмінах. Такі дослідження дають змогу вперше виявити міграцію ВОГ в
агроценозах різних кліматичних регіонів. При цьому важливою складовою цих
досліджень є вивчення ураження рослин гречки ВОГ в комплексі з бактеріями,
мікроскопічними грибами, фітоплазмою, а також ВОМ та ВТМ.
Відомо, що більшості рабдовірусів властива бациловидна форма, хоча за
морфологією віріони представників родини Rhabdoviridae мають або кулевидну, або
бациловидну форму. Кулевидна форма властива й зоопатогенним рабдовірусам.
Крім того, кулевидна і бациловидна форма віріону також властива таким вірусам як
вірус кучерявої карликовості картоплі: 240  280 × 75  бациловидна та 145 × 75 
кулевидна форми, вірусу крапчастої карликовості баклажан 220  230 × 80  90
бациловидна або кулевидна форма [86]. Бациловидні віруси в Україні були виявлені
у рослин цукрових буряків 300 × 42, озимої пшениці 245  350 × 40  70, чорної
смородини 250  285 × 65  85, малини 460  490 × 70  90 [166].
Детальнй аналіз частинок фіторабдовірусу залежить від якісного очищення
вірусів від компонентів хазяїна. Спектрофотометричний аналіз показав, що
препарати рабдовірусу ВОГ, використані для дослідження, високоочищені й не
містять клітинних залишків.
Геном РНК-вмісних рабдовірусів має негативний ланцюг [93], тому для
індукування вірусної реплікації необхідний фермент РНК-полімераза, що синтезує
позитивний ланцюг РНК, який є надзвичайно важливим елементом для відтворення
вірусного покоління [113]. Це унікальне явище нами підтверджено на препаратах
ВОГ, виділеного в різних кліматичних регіонах України.
Спектрофотометричний аналіз очищеної РНК ВОГ показав, що спектр
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поглинання в ультрафіолетовій ділянці досягає максимуму при довжині хвилі 260 нм.
Співвідношення показників поглинання при довжині хвилі 260 та 280 нм відповідає 2,
що свідчить про чистоту РНК препарату. За результатами досліджень, вміст РНК у
рабдовірусів невеликий – 1 2 % від ваги частинки вірусу. Порівняльний аналіз
геномних РНК ВПА і ВОГ показав, що вони неінфекційні, розміри вірусної РНК ВПА
відповідали 6 тис. нуклеотидів, а геномної РНК ВОГ – 11575 тис. нуклеотидів.
Подібні розміри вірусної РНК є і в представників роду Cytorhabdovirus: вірусу
некротичного пожовтіння салату латуку – 12,8 тис. нуклеотидів, вірусу північної
мозаїки злаків – 13,2 тис. нуклеотидів і дещо більші розміри – у представників роду
Nucleorhabdovirus: вірус тонкої смугастості кукурудзи – 13,78 тис. нуклеотидів, вірус
жовтої затримки росту рису – 14,04 тис., вірус жовтої сітчастості осоту – 13,7 тис.
Нуклеотидів [82].
Віріони ВОГ містять білки з такими молекулярними масами: 126, 66, 48, 45, 34,
24 кДа. Порівняння їх з молекулярними масами білків інших рабдовірусів виявили
подібність між собою.
З величезної кількості варіантів вірусів, що уражують рослини в агроценозах, в
основному представники родини Rhabdoviridae переважно містять ліпіди та
вуглеводи, які за своїми структурними компонентами мають багато спільних
властивостей з рабдовірусами тварин [192]. Хімічна організація цих структурних
елементів повністю визначається клітинними ферментами, які забезпечують синтез,
перенесення і приєднання відповідних компонентів.
Рабдовіруси рослин і тварин містять близько 20 – 35 % ліпідів [65]. Ліпіди
рабдовірусів становлять значний інтерес насамперед тому, що вони є невід'ємним їх
структурним компонентом, який формує бішарову оболонку віріонів, беруть участь
у морфогенезі вірусів та у транспорті вірусних поліпептидів, захищаючи гідрофобні
ділянки білків при їх транспорті з місць синтезу до місць збірки віріонів [72].
Дані, отримані стосовно ВОГ в порівнянні з ВПА, ВККК та ВВС дещо
відрізняються. Пальмітинова кислота в значній кількості зустрічається як у ВОГ –
33,5 %, так і у фітопатогених вірусів ВПА – 47 %, у ВККК – 53,13 %, та у
зоопатогенного вірусу ВВС – 22,9 %. Відмічено відсутність лінолевої кислоти у
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ВОГ і ВККК, мінімальний її вміст у ВПА (4,2 %) і значну кількість (18,1 %) у ВВС.
У ВОГ присутня в значній кількості транс-олеїнова кислота (14,4 %), у меншій –
цис-олеїнова кислота (2,4 %), олеїнова кислота наявна як у фітопатогенних вірусів
ВПА (19,9 %) та ВККК (17,18 %), так і у зоопатогенного вірусу ВВС (13,8 %). Також
у ВОГ була присутня гідроксимиристинова кислота (9,7 %) і миристинова (2,2 %)
Пальмітоолеїнова кислота в незначній кількості (2,7 %) спостерігалась лише в
оболонці ВВС [175].
Таким чином, фітопатогенні рабдовіруси містять у своєму складі спільні жирні
кислоти. Оскільки віруси не кодують синтез власних ферментів біосинтезу ліпідів,
їх

склад

залежить

від

природи

клітинної

мембрани

хазяїна,

від

якої

відбруньковуються віріони. Крім того, вибірковість складу жирних кислот вірусних
оболонок, можливо, також визначається вірусними білками. Цим обумовлені
відмінності в жирнокислотному складі рабдовірусів.
Проведеними нами дослідженнями встановлено, що домінуючою жирною
кислотою ВОГ, який поширений в Україні на гречці, є пальмітинова кислота (33,5
%), у значній кількості присутня транс-олеїнова кислота (14,4 %), у меншій
кількості – цис-олеїнова – 2,4 %, гідроксимиристинова – 9,7 % і миристинова – 2,2
%. Варто зазначити, що наявність пальмітинової кислоти є характерною ознакою
для представників родини Rhabdoviridae.
Внаслідок оцінки в процесі онтогенезу 121 сорту гречки, інфікованого ВОГ
встановлено, що найбільш стійкими до вірусної інфекції виявились сорти Енеїда,
Любава, Нектарниця, Казанка, Javate, Botansoba, Улія ІІ тетраплоїдна, Роксолана.
Отже, виходячи з отриманих результатів, з метою попередження поширення
збудника опіку гречки необхідне детальне скринінгове обстеження посівів гречки в
різних регіонах та розробка методів щодо удосконалення системи захисту цієї
культури з урахуванням її сортової приналежності

та екологічних умов

вирощування [84].
Відомо, що деякі нуклеази працюють як антивірусні агенти. Отримані докази
захисних функцій нуклеази і варіанти практичного використання цих функцій як для
тваринних так і для рослинних клітин [204].
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Було досліджено нуклеазну активність рослин гречки сорту «Кара-Даг
(середньоураженим) і «Роксолана» (слабоураженим), а також зміну нуклеазної
активності при зараженні ВОГ. Як було встановлено, стійкість рослин корелювала з
їх рівнем нуклеазної активності [174].
В умовах Поділля були проведені дослідження щодо впливу строків посіву на
ураженість гречки ВОГ показали, що при більш пізніх строках посівів ураженість
ВОГ значно збільшується. Це можна пояснити зростанням чисельності переносників
в

екологічній

ніші

і

підвищенням

температури

повітря,

що

допомагає

сприйнятливості гречки до збудника вірусного опіку. Варто підкреслити, що
підвищення температурного показника повітря до позначки 25 С та вище завжди в
усіх кліматичних регіонах підсилює прояв симптомів, які викликає ВОГ.
Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що в поукісних та
пожнивних посівах ураженність збудником вірусу опіку гречки зросла до 80 %. Це
свідчить про необхідність більш ретельно підходити до агрономічних заходів по
строках посіву культури гречки.
Аналіз результатів досліджень ураження гречки татарської ВОГ при поукісних
посівах, показав, що стійкими до вірусу виявились зразки Fagopyrum tataricum
Gaertn походженням з Індії (5137), Канади (5120), Латвії (5138). Вони є цінним
вихідним матеріалом для створення високостійких сортів гречки татарської до
збудника вірусного опіку гречки.
Отримані результати досліджень свідчать про можливість використання
поукісних і пожнивних посівів гречки татарської (сприйнятливих зразків) для
створення провокаційних фонів і відбору перспективних сортів і зразків до ВОГ.
Грибні хвороби завдають значної шкоди рослинам гречки. Одним із них є
несправжня борошниста роса, яка вперше була зареєстрована в Японії, а потім в
Румунії [205].
Нами експериментально встановлено, що збудник переноспорозу Perоnospora
fagopyri Elenev знижує масу 1000 насінин на 2г., підвищує плівчастість насіння на 2%.
Енергія проростання насіння зібраного з хворих рослин знижується на 29,9%,
лабораторна схожість знижується на 27,5%, польова знижувалась на 28,7%.
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Аналіз стійкості сортів гречки до пероноспорозу в провокаційних польових
умовах при пізніх посівах показує, що високостійких сортів серед досліджуваних не
виявлено.

Більшість

сортів

виявились

слабосприйнятливими

до

збудника

переноспорозу Perоnospora fagopyri Elenev.
Досліджено, що ці та інші патогени (гриби, бактерії) нами часто виявлялись на
рослинних рештках гречки та супутніх бурянах, а також поверхневому гумусовому
горизонті грунту [12] на територіях, де вирощувалась гречка. При цьому
залишається загадковим процес можливої локалізації та міграції ВОГ в грунтах. Це
надзвичайно важливе науково-виробниче питання потребує окремих багаторічних і
багатофакторних дослідів на різних типах грунтів. Сьогодні, за нашими
результатами, на полях, де вирощується гречка, ідентифікуються такі віруси як
ВТМ, ВОМ, ХВК, бактерії та гриби. Разом з тим варто зазначити, що грунти з рН
5,8-6,2 інколи мали локальну контамінацію рабдоподібними та бацилоподібними
частками, які майже не зберігали свої морфолого-структурні показники при їх
виділенні та накопиченні.
Проте за результатами наших досліджень для ВОГ можливо сформулювати
загальні принципи його циркуляції в агроценозах: гречка (ВОГ)  бурянирезерватори  повитиця  комахи (вектори). Ці динамічні еколого-біологічні
показники слід враховувати при вирощуванні гречки за різних умов довкілля.
Одним із сучасних напрямів підвищеня урожайності та якості продукції
рослинництва є впровадження у сільськогосподарське виробництво високих
енергозберігаючих технологій із застосування регуляторів росту рослин.
Регулятори росту підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів
природного або антропогенного походження: критичних перепадів температур,
дефіциту вологи, токсичної дії пестицидів, ураженню хворобами і пошкодженню
шкідниками. Результати досліджень і виробничої перевірки свідчать про те, що
застосування регуляторів росту у землеробстві є одним із найбільш доступних і
високорентабельних

агрозаходів

для

підвищення

продуктивності

основних

сільськогосподарських культур та покращення їх якості [206].
Нами були досліджені нові перспективні регулятори росту «Біоекофунге-1» та
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наночастки діоксиду церію, які продемонстрували не лише рістстимулюючі
властивлсті, але й значно підвищували стійкість рослин до патогенів різних
таксономічних групи за різних умов довкілля.
Система заходів проти хвороб гречки, як і інших культур, передбачає комплекс
профілактичних і терапевтичних заходів. Створення й районування стійких до
хвороб сортів, суворе виконання правил насінництва, просторової ізоляції посівів
супереліти, еліти та першої репродукції від товарних посівів не менше 500 м.
Вологість суперелітного та елітного насіння має бути не більше 15%, схожість — не
нижче 95, а чистота — не менше 99%. Забороняється сівба насінням за наявності на
ньому

карантинних

хвороб,

шкідників

і

домішок

бур’янів.

Найкращими

попередниками гречки є кукурудза на силос, цукрові буряки, картопля, зернобобові
культури, удобрені озимі, а в посушливих районах — чистий пар. Висівання гречки
після гречки призводить до накопичення збудників хвороб і підсилення ураженості
рослин, що негативно впливає на кількість і якість її урожаю у різних кліматичних
зонах.
Таким чином, слід зазначити, що на підставі багаторічних різнопланових
дослідів

вирощування

агротехнічні

заходи

гречки
для

науковці

підвищення

та
її

виробники

продуктивності

розробили
за

важливі

різних

умов

навколишнього середовища. Разом з тим агрофітоценоз потребує прогресивних
технологій його оцінки: мікробіологічного і вірусологічного стану ґрунту та
рослинності;

якісного

органічного

землеробства,

використання

в

умовах

виробництва обґрунтованих сівозмін та впровадження сортів сільськогосподарських
культур стійких до збудників хвороб різних таксономічних груп, які викликають на
рослинах гречки складні патологічні процеси в агроценозах.
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ВИСНОВКИ
У дисертації подано результати досліджень поширення рабдовірусу опіку
гречки в екологічних умовах агроценозів України за умов змішаної інфекції –
інфікування

бактеріями,

вірусами,

мікроскопічними

грибами,

фітоплазмою.

Отримано дані біологічних властивостей рабдовірусу, який циркулює в різних
кліматичних зонах. Проведені комплексні дослідження біопрепаратів для захисту
рослин гречки від патогенів різних таксономічних груп, а також підвищення її
продуктивності в умовах сучасного стану довкілля.
1. Вперше встановлено, що вірус опіку гречки уражує її в агроценозах в
комплексній інфекції з вірусами тютюнової та огіркової мозаїки, фітоплазмою,
бактеріями та мікроскопічними грибами, що необхідно враховувати при розробці
агротехнічних засобів попередження цих інфекцій в різних екологічних регіонах.
Показано, що з 121 сорту гречки світової колекції лише 7 виявились стійкими до
вірусу опіку гречки: Енеїда, Любава, Нектарниця, Казанка, Javate, Botansoba, Улія ІІ
тетраплоїдна.
2. Встановлено, що в агроценозах вірус опіку гречки найчастіше зустрічається у
розмірах 230-270×75-90 нм та має складну будову. За морфолого-структурними
особливостями вірус відрізняється від рабдовірусів, патогенних для ссавців, риб та
деяких видів рослин, що поширені в екологічних нішах України.
3. Вперше на основі моніторингових досліджень показано, що рослини гречки
за умов довкілля уражуються фітоплазмою в комплексі з вірусом опіку гречки. При
цьому спостерігається порушення процесів регуляції, змінюється габітус рослин,
зменшується розмір листя, затримується ріст рослин, відбуваються морфологічні
зміни генеративних органів, що призводить до безплідності.
4. Визначено, що передпосівна обробка біокомпозиційним препаратом
«Біоекофунге-1» збільшує відсоток проростання насіння гречки сорту Єлена на 3045 % в залежності від дозування, а також на 60 % підвищує стійкість зрілих рослин в
агроценозах до патогенів різних таксономічних груп, які мають поширення в
екологічних умовах сучасного довкілля.
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5. Для синтезованих наночасток діоксиду церію в спеціалізованих модельних
дослідах

показано

наявність

значної

антибактеріальної

активності

щодо

грампозитивних фітопатогенних мікроорганізмів та вираженої антифунгальної дії, а
також відсутність пригнічуючого ефекту на корисні ґрунтові азотфіксуючі бактерії.
6. Показано, що при одночасній обробці насіння гречки наночастками діоксиду
церію та «Біоекофунге-1» відбувається ефективніша стимуляція росту рослин, ніж
при використанні кожного з цих препаратів окремо або препаратів порівняння
«Вітазим», «Вермісол» та гумат натрію.
7. На основі проведених екологічних, вірусологічних та фітопатологічних
досліджень нами вперше створено мапу поширення патогенів гречки в Україні,
розроблено технологію оцінки та підвищення стійкості рослин гречки до змішаних
інфекцій за різних умов довкілля.
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1.

Екологічний моніторинг агроценозів при вирощуванні гречки потребує

щорічного попереднього санітарного контролю полів на предмет можливої
контамінації супутньої рослинності та ґрунту патогенами різних таксономічних
груп.
2.

При вирощуванні гречки в різних екологічних регіонах необхідно

дотримуватись вимог по підбору сівозмін.
3.

Для виробничих цілей необхідно впроваджувати стійкі та толерантні до

вірусу опіку гречки та інших патогенів сорти гречки (Енеїда, Любава, Нектарниця,
Казанка, Javate, Botansoba, Улія ІІ тетраплоїдна).
4.

Враховуючи цінні харчові якості гречки для населення, необхідно

проводити цілеспрямовану діагностику рослин і профілактику хвороб на основі
використання сучасних методик та перевірених біопрепаратів, які відповідають
нормам та вимогам для отримання органічної продукції.
5.

Для кожної ґрунтово-кліматичної зони, де культивується гречка,

терміново необхідно створити об’єднуючі осередки (лабораторії) з метою виявлення
у рослин цієї культури динаміки появи патогенів та з ціллю профілактики
захворювань, а також оцінки якості зерна.
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