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СТІЙКІСТЬ ОЗИМИХ ТРИТИКАЛЕ
і пшениці м ’якої проти Puccinia recondita Dietel & Holw.

Досліджено біологічні та еколо
гічні особливості прояву Риссіпіа ге- 
сопФію ЛіеІеІ & НоІм>. у  фітоценозах 
тритикале та пшениці м ’якої озимої 
в умовах поліського, полісько-лісосте
пового та лісостепового екотопів. 

генотипи, тритикале озиме, пше
ниця м'яка озима, Риссіпіа гесоп- 
дпа Біеіеі & Ноі\у., біологічний та 
агроекологічний прояв хвороби

У зв’язку з розширенням та впро
вадженням у виробництво нових ге
нотипів тритикале озимого і пшениці 
м’якої озимої актуальним є вивчення 
стійкості цих культур до хвороб, зо
крема, до збудника бурої листкової 
іржі. Хворобу викликає гриб Риссіпіа 
гесопсІИа Оіеіеі & Поїш., який завдає 
значної шкоди й адаптований до по- 
лікліматичних умов, у зв’язку з чим 
це захворювання зустрічається що
річно у всіх регіонах культивування 
пшениці і тритикале 11—8]. Незва
жаючи на успіхи у створенні стійких 
проти хвороби комерційних сортів, 
наприклад у СІЛА, втрати склали 
понад 10%, оскільки щороку гриб 
Риссіпіа мігрує з південної частини 
до північної (рис. 1). У більшості 
років бура іржа листя проявляється 
на посівах тритикале озимого пізно, 
порівняно з посівами пшениці, і не 
набуває поширення, проте в окре
мі роки трапляються винятки [5, 7] 
(рис. 2). Як зазначає Г.М. Лісова, 
збудник бурої іржі є гетерогенним за 
складом рас, генами, вірулентністю 
та характером прояву [2]. За даними 
вченої-фітопатолога, в популяціях 
патогена станом на 2004—2007 рр. 
домінували раси 6, 77, 149, X—4, за-

Рис. 1. «Риссіпіа шлях» 
по території США [9]
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гальна частка популяції становила 
43-69% .

У селекції пшениці й тритикале 
використовують стійкість проти бу
рої іржі як якісного, так і кількісно
го прояву (тобто часткову стійкість, 
або, інакше, стійкість уповільненого 
розвитку — slow-rusting). Найбільш 
ефективною складовою системи за
хисту рослин від бурої листкової іржі 
є селекція генотипів зернових коло
сових культур з тривалою стійкістю 
[10]. Найважливішим біолого-еколо- 
гічним елементом захисту тритикале

Рис. 2. Прояв бурої листкової іржі 
Риссіпіа гесопсіііа О'ШеІ & Поїм, 
на посівах тритикале озимого 

у Миронівському ІП  імені 
В.М. Ремесла НААН України, 

2013 р. (Автор М.М. Кііючевич)

озимого і пшениці м якої озимої від 
іржі є слабко сприйнятливі й ре
зистентні генотипи. Щоб успішно 
керувати біосистемою «господар- 
патоген», необхідно в агроекосисте- 
мах підтримувати різноманітність за 
ознакою стійкості як у часі, так і в 
просторі, з урахуванням внутрішньо 
популяційних структур патогена [1, 
2, 11], що й визначає актуальність і 
мету наших досліджень.

Матеріали та методика дослід
жень. Польові досліди проведено 
в агроекосистемах Житомирського 
Полісся (Інститут сільського гос
подарства Полісся НААН, с. Грози
не), перехідної зони Лісостеп-По- 
лісся (Носівська СДС ІСГМіАПВ 
НААН України) та в умовах цен
тральної частини Лісостепу України 
(ДП ННДЦ Білоцерківського НАУ 
і Миронівського інституту пшениці 
ім. В.М. Ремесла НААН України). 
Вивчали константні лінії та сорти 
тритикале озимого і пшениці м’якої 
озимої. Закладання дослідів, спо
стереження, фітопатогенну оцінку 
посівів озимих культур проводили 
за загальноприйнятими методика
ми |12—16].

Результати досліджень. Дані на
ших досліджень свідчать, що прояв 
збудника бурої листкової іржі ( Рис
сіпіа recondita Dietel & Holw.) на по
сівах тритикале озимого має строка
тий характер й залежить від низки 
агроекологічних чинників, у т. ч. від 
генотипової і фенотипової мінливос
ті сортів, умов екотопу. Так, серед
ньоранні сорти — Вівате Носівське, 
Пшеничне, Раритет та середньости
глі — Славетне, Славетне поліпшене 
тошо є високостійкими і стійкими 
(8 і 7 балів) проти бурої листкової 
іржі, оскільки в умовах Лісостепу 
та перехідної зони Лісостеп — По
лісся розвиток хвороби на посівах 
не перевищував 6%, тоді як на По
ліссі — понад 10% від загального 
ураження фітоценозів цих сортів. 
Щільність пустул на верхніх лис
ках зазначених генотипів становила 
1,5—3,0 шт./см2. У 2004—2006 рр., 
2009 р., 2012—2014 рр. в умовах Жи
томирського Полісся на фоліарно-
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Рис. 3. Ураженість фітоценозів пшениці 
м 'якої озимої Риссіпіа зР-Ц/огтії /  з/>. и Нісі 

в умовах різних екотопів України 
(фаза трубкування — колосіння), 

середнє за 2008—2012 рр.

му апараті сортів (Славетне, ДАУ 5, 
Чаян, Августо, Ягуар) зафіксовано 
середнііі, а в умовах південної части
ни Чернігівщини — слабкий хлороз і 
некроз. В середньому, за роки дослі
джень, середньопізній сорт тритика
ле озимого Еллада проявляв себе як 
сприйнятливий (4 бали) до збудника 
бурої листової іржі (Риссіпіа гесотіі- 
іа ОісїсІ & Ноїш.). На посівах нього 
сорту розвиток іржі у 2003— 2006 рр. 
становив 52%, 2008— 2011 рр. — 
43, 2013 — понад 60 у Лісостепу та 
80% — у Поліссі, щільність уреди- 
ніопустул перевищувала 100 шт./см2.

Слід зазначити, що 2013 року 
бура листкова іржа набула епіфіто- 
тійного характеру на посівах трити
кале озимого у Миронівському НДІ 
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН. 
На окремих сортах (Амфідиплоїд 
256, Бард, Ізомер, Каприз, Роман
тика тощо) розвиток хвороби сягав 
40-60%.

Встановлено, що паразитуван
ня збудника бурої іржі на посівах 
помірно- та сприйнятливих сортів 
призводить до зменшення урожай
ності зерна — на 6 і 11% в умовах 
лісостепового і полісько-лісостепо
вого екотопів, та до 17 і 22% — в 
умовах поліського.

У фітоценозах пшениці м’якої 
центрального Лісостепового екотопу 
у 2011 р., було зафіксовано локальне 
паразитування збудника жовтої іржі 
(Риссіпіа яиИ/отів /  зр. Згііісі). Його 
прояв визначали сприятливі чин
ники кліматопу — середньодобова 
температура повітря у І—II декадах 
червня становила лише 14°С за во
логості повітря — 77— 85%. Хвороба 
на листках і стеблах проявлялася у 
вигляді тоненьких смужок розміром 
1 см (або 1% ураження). Напівкар- 
ликові генотипи пшениці м’якої: 
КС 14, КС  1, Придеснянська нагіів- 
карликова, КС 5 є високорезистент- 
ними шодо впливу паразитуючого 
гриба (на наземній частині виявлені 
лише окремі плями без уредопус- 
тул, бал стійкості яких становив 8, 
рівень ураження — 1 — 1,6%), тому 
ці форми характеризуються як ма
лоймовірні екологічні ніші для 
Риссіпіа зігііфогтіз.

Генотипи: Зоряна Носівська, 
Смуглянка, КС 14 належать до стій
ких (ураження посівів 5% або 7 ба
лів) та помірно-стійких (ураженість 
посівів — 20% або 6 балів), залежно 
від років досліджень (рис. 3). Якщо 
генотиповий склад популяцій бурої 
іржі, що паразитують на тритика
ле гексаплоїдного рівня і пшениці

м’якій озимій в умовах по
ліського, полісько-лісо
степового та лісостепового 
екотопів, подібний 15— 71, 
то стійкість цих зернових 
культур проти збудника бу
рої листкової іржі істотно 
(р =  0,95) варіює залежно 
від генотипу. Тому конт
роль збудника бурої іржі 
у фітоценозах пшениці 
м’якої озимої та тритикале 
озимого в межах епідемі
ологічного екотопу може 
бути дієвим лише за умо
ви науково-обґрунтованого 
використання генів стій
кості, оскільки генетичне 
різноманіття стійкості дає 
змогу стабілізувати стан по
пуляції гриба.

ВИСНОВКИ
1. В умовах поліського, полісько- 

лісостепового та лісостепового 
екотопів на тритикале озимо
му та пшениці м'якій озимій 
серед грибних хвороб доміну
ючою є бура листкова іржа.

2. Розвиток збудника Риссіпіа 
recondita Dietel & Holw. має 
строкатий характер залежно 
від гідротермічних чинників.

3. Для оздоровлення фітосані- 
тарного стану агрофітоценозів 
потрібно впроваджувати по
ліморфні за генами стійкості 
проти хвороби бурої листкової 
іржі генотипи тритикале ози
мого і пшениці м’якої озимої, 
що можливо тільки на базі 
широкого генетичного різно
маніття вихідного матеріалу з 
урахуванням внутрішньовидо
вої диференціації збудників і 
біологічного контролю бурої 
іржі на посівах стійких сортів 
зазначених више видів.
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Устойчивость озимых тритикале 
и пшеницы мягкой против Puccinia 
recondita Dietel & Holw.

Исследованы биологические и экологи
ческие особенности проявления Puccinia

recondita Dietel & Holw. в фитоценозах 
тритикале и пшеницы мягкой озимой в 
условиях полесского, полесско-лесостепно
го и лесостепного экотопов.

генотипы, тритикале озимое, пше
ница мягкая озимая, Puccinia recon
dita Dietel & Holw., биологическое и 
агроэкологическое проявление бо
лезни

Moskalets T.Z.
Kluchevich М.М.,
Moskalets V.V.

Resistance of winter triticale and 
soft wheat against Punicia recognita 
Dietel & Holw.

There was investigated biological and eco
logical properties o f manifestation of Puccinia 
recondite Dietel & Holw. in phytocenoses triti
cale and winter wheat in conditions o f Polis- 
sia, Polissia and Forest-Steppe, Forest-Steppe 
o f Ukraine.

genotypes of soft winter wheat, triti
cale winter, Puccinia recondita Dietel 
&Holw., biological and ecological man
ifestation of the disease
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