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Аннотация. Проведена сравнительная оценка эффективности местных изолятов 
энтомопатогенных нематод родов Steinernema и  Heterorhabditis в контроле чистенности 
западного майского хруща (Melolontha  melolontha L.) в лабораторных и вегетационно-
полевых условиях. Исследовались также миграционная активность и репродуктивный по-
тенциал разных изолятов штейнернем и гетерорабдитисов в личинках хруща. 

Annotation. There is a comparative efficacy evaluation of local isolates  entomopathogenic 
nematodes of Steinernema and  Heterorhabditis genera under control of the european cockchafer 
(Melolontha  melolontha) numbers in laboratry and laboratry-field settings. Also, there was a study 
of a migration activity and a reproduction potential of  different isolates of the Steinernema and the 
Heterorhhabditis in beetle larvas. 
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ПАТОГЕННІСТЬ ІЗОЛЯТІВ PYTHIUM SPP. НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 
Серед виділених із коренів озимої пшениці ізолятів Pythium spp. виявлено ізоляти з рі-

зним ступенем патогенності, а також непатогенні ізоляти. Доведено вплив зараження па-
тогенними ізолятами на зниження  ростових параметрів проростків озимої пшениці. 

 

Вступ. У сучасній літературі мало відомостей про питіозну кореневу гниль озимої 
пшениці. Ця коренева гниль належить до зовнішнє малопомітних, але досить шкідливих хво-
роб. Її викликають декілька видів Pythium, які мешкають в грунті, де зберігаються на рос-
линних рештках.  

Згідно з даними літератури, більшість видів Pythium є патогенами вищих рослин, 
спричиняючих захворювання кореневої системи („коренеїд”, кореневі гнилі) [1]. Проте не 
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виключено, що ряд ізолятів розвиваються на коренях рослин, що відмирають, як вторинні 
колонізатори (деструктори) і не є першопричиною хвороби.  

Особливо гостро питання  питіозної кореневої гнилі стало в останні роки, коли біль-
шість аграріїв уже уміють боротися з фузаріозною, гельмінтоспоріозною, церкоспорельоз-
ною і офіобольозною кореневими і прикореневими гнилями. Хвороба призводить до зни-
ження схожості насіння, зменшення площі листків, затримки росту рослин, зниження кущис-
тості, відмирання кореневої системи, втрати врожаю. Згідно з даними  американських вче-
них, зараження сходів пшениці може досягати 60-70% і більше, проте це не приводить до за-
гибелі рослин – замість цього затримується їх розвиток. Листки формуються дрібніші, ніж 
звичайно, але на перший погляд це мало помітно, тому хвороба часто залишається поза ува-
гою [3]. За даними зарубіжних дослідників, втрати зерна від питіозної кореневої гнилі мо-
жуть бути значними і досягати від 8% [3] до 10-15% [4]. 

Метою наших досліджень було встановити патогенність ізолятів роду Pythium spp., 
виділених з коренів озимої пшениці. 

Матеріали та методика досліджень. Рослини для аналізу відбирали у фазі сходів (3-
4 тижні після посіву) на посівах озимої пшениці на дослідному полі Житомирського націо-
нального агроекологічного університету (Черняхівський район Житомирська область). В ла-
бораторії корінці промивали під проточною водою 20 хвилин, різали їх на відрізки довжи-
ною 1-2 см. Обполіскували 2 рази стерильною водою, просушували між двома шарами філь-
трувального паперу і розкладали у чашки Петрі на селективне середовище (на 1 л картопля-
но-глюкозного агару 10 мг рифампіциліну, 250 мг ампіциліну, 20 µкл фунгіциду фолікул, 10 
мг фунгіциду фундазол), по 6 шт. на чашку. Через 72 години навколо корінців утворювалися 
колонії, з яких Pythium spp. пересівали у пробірки з картопляно-глюкозним агаром для пода-
льших досліджень. 

Перевіряли ізоляти на патогенність за допомогою методу штучного зараження [2]. 
Для цього в пластикові циліндричні ємності поміщали по 40 г стерильного піску, зверху на-
кривали агаровим диском одного із ізолятів Pythium spp. По диску рівномірно на відстані 1-
1,5 см одне від одного розміщували насіння озимої пшениці, прикривали агарові блоки тим 
же стерильним піском (5 г). Ємності ставили в прохолодній кімнаті для пророщування. Через 
5-6 тижнів рослини з ємностей виймали, добре промивали і за шкалою визначали ступінь 
ураження (0 бал – немає ураження, рослина здорова; 1 бал – поодинокі коричневі ураження 
на коренях; 2 бал – 50% кореня уражено; 3 бал – весь корінь уражено). Крім того, визначали 
такі ростові параметри проростків: довжину коренів і висоту проростка. 

Результати досліджень. В результаті проведених нами аналізів встановлено, що в 
польових умовах коренева система пшениці значною мірою заселена представниками роду 
Pythium. Серед коренів, які ми досліджували, кількість заражених досягала 80%. 

Для визначення патогенності нами було відібрано 12 ізолятів Pythium spp. За середнім 
балом ураження коренів проростків ми розділили всі ізоляти на групи: 1,00 бал і більше – 
високопатогенні ізоляти; 1,00-0,50 бали – середньопатогенні; 0,45-0,11 бали – низькопато-
генні.  

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що в популяціях Pythium spp 
на коренях пшениці не всі ізоляти є патогенними. Серед них трапляються непатогенні фор-
ми, наприклад, виділений нами ізолят Ш 17/2011-Ж, зараження яким не призводило до вира-
жених симптомів хвороби і який ми використали як контрольний варіант.  

Аналіз решти ізолятів свідчить, що в природних популяціях Pythium spp. третину мо-
жуть становити високопатогенні для пшениці ізоляти (табл. 1). 

У результаті штучного зараження цими ізолятами (Ш 1/2011-Ж, Ш 11/2011-Ж, Ш 
14/2011-Ж та Ш 12/2011-Ж) відмічали  зменшення довжини коренів проростків пшениці від 
1,8 до 2,6 см (або на 24-35%),  висоти надземної частини проростків – від 5,5 до 7,2 см (або 
15,8-20,7%).  

Ізолятів із середнім рівнем патогенності нами виявлено 3 (або 28% від загальної кіль-
кості проаналізованих ізолятів). При зараженні штамами середньої патогенності (Ш 13/2011-
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Ж, Ш 8/2011-Ж і Ш 16/2011-Ж) довжина коренів зменшувалася на 1,55-2,01 см (або 21-
28,4%), а довжина проростків – на 2,4-2,75 см (або 6,9-7,9%).  

Таблиця 1 
Вплив зараження ізолятами Pythium spp на ростові параметри проростків пшениці 

Штами збудника Середній бал ура-
ження (0-3 бала) 

Довжина корене-
вої системи, см 

Довжина проро-
стків, см Патогенність 

Ш 1/2011-Ж 1,36 4,8 27,6 Висока 
Ш 11/2011-Ж 1,37 4,95 28,0 Висока 
Ш 14/2011-Ж 1,26 5,35 29,3 Висока 
Ш 12/2011-Ж 1,20 5,6 28,8 Висока 
Ш 13/2011-Ж 0,88 5,5 32,4 Середня 
Ш 8/2011-Ж 0,50 5,85 32,05 Середня 
Ш 16/2011-Ж 0,46 5,31 32,4 Середня 
Ш 15/2011-Ж 0,24 6,5 31,2 Низька 
Ш 2/2011-Ж 0,24 6,1 30,7 Низька 
Ш 9/2011-Ж 0,24 6,4 32,7 Низька 
Ш 10/2011-Ж 0,11 6,5 33,2 Низька 

Ш 17/2011-Ж (контроль) 0,0 7,4 34,8 Відсутня 
НІР05 0,78 1,15 3,13 

Третина ізолятів проявила низький рівень патогенності. При зараженні цими ізолята-
ми зменшення довжини коренів становило 0,9-1,3 см (відповідно 12,2-17,6%), висоти проро-
стка – 1,6-4,1 см (або 4,6-11,8%). 

Висновки. Результати наших досліджень свідчать, що в полі під посівами озимої 
пшениці в осінній період широко поширені види Pythium, які колонізують корені і можуть 
спричиняти захворювання рослин. При штучному зараженні пшениці встановлено, що в за-
лежності від рівня патогенності ізоляту Pythium зменшення довжини коренів сходів може 
становити від 12,2 до 35%, а висоти проростка – від 4,6 до 20,7%. 
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Аннотация. Среди выделенных из корней озимой пшеницы изолятов Pythium spp. об-
наружены изоляты с разной степенью патогенности, а также непатогенные изоляты. До-
казано влияние заражения патогенными изолятами на снижение  ростовых параметров 
проростков озимой пшеницы. 

Annotation. The paper reveals isolates with various pathogens levels among Pythium spp. 
isolates and now-pathogenic isolates selected from the roots of winter wheat all also proves the ef-
fects of pathogenic isolates infection on the decrease of growth parameters of winter wheat germi-
nation. 
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