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МІКОЗИ СПЕЛЬТИ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Основними складовими інтенсифікації виробництва
рослинницької продукції є: спеціалізація господарств;
використання високоякісного насіння перспективних сортів та
гібридів; високий рівень агротехніки та захисту рослин від шкідливих
організмів, за порушення елементів яких потенційні втрати врожаю
зменшуються до рівня понад 85 %. Проте саме у спеціалізованих
сільськогосподарських підприємствах різних форм власності з
високим рівнем насичення сівозмін певними культурами
спостерігаються добре відомі негативні наслідки - створюються
унікальні живильні середовища для розвитку і поширення грибних
хвороб, що вимагає інтенсифікації захисту рослин [11].

Останніми роками в Україні все більшої уваги серед
зернових культур набуває спельта (Triticum spelta L), яка має
витривалість до низки негативних біо- та абіотичних чинників,
високий вміст білку (до 25 %) та клейковини (до 40-50 %), вміст
18 незамінних амінокислот, стійкість до надлишкового
зволоження, цінність для дієтичного харчування, хороші харчові
та кормові якості тощо. Зростає інтерес до цієї культури з точки
зору органічного землеробства і «здорової їжі» [3. 4, 5, 9, 10].

Ряд науковців [2, 4, 9] стверджує, що спельта володіє
стійкістю до ураження збудниками грибних хвороб, що позбавляє
необхідності застосовувати на ній хімічні засоби захисту, або,
принаймні, зменшує кількість обробок. Проте цей вид є
малодослідженим у різних агрокліматичних зонах України щодо
оптимізації елементів технологій вирощування, особливо
розвитку в його агроценозі фітопатогенів з урахуванням
сортогенетичних особливостей [1,7].

Метою наших досліджень, проведених в Поліссі України,
було встановити поширені фітопатогени зерна та рослин спельти
для удосконалення системи її захисту від хвороб, оскільки
інформація з цього приводу є фрагментарною.
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Визначення комплексу хвороб спєльти озимої проводили
протягом 2012-2015 pp. Рослинний матеріал і зерно для
фітопатологічного аналізу відбирали на дослідних ділянках.
(дослідне поле Житомирського національного агроекологічного
університету, с. Велика Горбаша Черняхівського району) та
виробничих посівах ПП «Галскс-Агро» (Новоград-Волинський
район Житомирської області).

Обліки хвороб спельти здійснювали за загальноприйнятими
методиками [6, 8] на сортах вітчизняної (Зоря України. Європа та
ін.) та закордонної селекції {Oberculmer Rotcorn та ін.).

Результати проведеного нами моніторингу розвитку хвороб у
посівах спєльти озимої та детальних фітопатологічних аналізів
показали, що найчастіше рослини уражуються борошнистою
росою (збудник - Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer),
бурою листковою іржею {Puccinia recondita Dietel & Holw.),
септоріозом листя та колосу (Mycosphaerella graminicola (Fuckel)
Schroeter і Phaeosphaeria nodorum (Mueller) Hedja),
піренофорозом (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler.),
кореневими гнилями (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker,
Fusarium oxysporum Schltdl., Rhizoctonia cerealis E.P. Hoeven).

Розвиток хвороб на сортах спєльти озимої відрізнявся за
роками досліджень. Найвищий рівень ураження рослин сорту
Oberculmer Rotcorn бурою листковою іржею, який відповідно
складав 18,2 та 11,7 %,спостерігали у 2012 та 2013 роках
Інтенсивний розвиток септоріозу листя було відмічено у 2013 р. -
17,7 %, борошнистої роси - у 2015 р. (до 12-20 %).

У 2014 р. на посівах спєльти зафіксовано максимальний
розвиток кореневих гнилей - до 6,5 %, фузаріозу колоса - до 4,2
%, грибів родів Fusarium та Ерісоссит - 12 % та 11 %.

У результаті проведеної фітоекспертизи зерна встановлене,
що у 2012 р. рівень внутрішньої інфекції грибної етіології досягав
48 %. Домінуюче положення займали гриби роду Alternaria Nees
(19 %). Дещо рідше зустрічалися гриби роду Nigrospora Zimm
(14 %).

Аналіз внутрішньої інфекції зерна спєльти, зібраної у 2013 p.
показав, що частка колонізованих грибами зерен була нижчою
порівняно із 2012 р. і становила 32 %. Гриби роду Alternaria
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ізолювали в 23 % випадків. Гриби роду Fusarium виявлено на 6 %

зерен. Частота ізоляції грибів родів Penicillium Link, Cladosporium

та стерильного міцелію не перевищувала 1 %. Грибів Nigrospora

sp., які у 2012 р. займали помітну частку в патогенному комплексі

зерна, виявлено не було.

Таким чином, ураховуючи зростаючий інтерес до спельти як

сировини для виготовлення дієтичного харчування, виникає

необхідність посилення контролю за розвитком хвороб у її

посівах, якістю зерна та рівнем його контамінації патогенною

мікофлорою.
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