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Постановка проблеми. Основним із лімітуючих чинників для поширення 

нуту є високий рівень ураженості його аскохітозом. За умов перезволоження та 

низьких середньодобових температур розвиток епіфітотії аскохітозу може призве-

сти до повної втрати врожаю. Пріоритетним напрямом захисту від хвороби є 

створення стійких сортів. Для цього необхідне виділення джерел стійкості, присто-

сованих до умов вирощування конкретного регіону. Висока вірулентність та расова 

специфічність збудника потребують добору вихідного матеріалу для кожної зони 

індивідуально. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні методи маркер-асоційо-

ваної селекції дають змогу створити генетично стійкі до аскохітозу (Ascochyta 

rabiei Lab.) сорти, для чого використовують пірамідування генів. Для цього 

потрібне постійне вивчення і пошук стійких до аскохітозу зразків нуту, які можуть 

бути носіями генів стійкості [1]. Успадкування стійкості до аскохітозу має 

полігенний характер і різний генетичний контроль [2]. Стійкість до аскохітозу 

може контролюватися одним домінантним або одним рецесивним геном [3; 4], дво-

ма комплементарними домінантними генами [5], двома комплементарними реце-

сивними генами [6], трьома головними рецесивними генами з комплементарним 

ефектом у декількох модифікаціях [7]. Такі дослідження наочно демонструють 

складний генетичний контроль стійкості нуту до аскохітозу і відкривають перспек-

тиви для використання маркер-асоційованої селекції з метою ефективної роботи з 

цими генами для створення високої й тривалої стійкості [8]. Для цього в кожній 

зоні вирощування нуту ведуть невпинний пошук джерел стійкості до аскохітозу: в 

Туреччині [9], Австралії [10], Канаді [11–13], Україні [14; 15] та інших країнах. 

Інфікування і розвиток хвороби відбувається за температур від 5°C до 

25 °C, з оптимумом близько 16–20 °С і зволоженням листя від 3 до 6 год. на добу. 

Подовження терміну зволоження листя і зростання відносної вологості повітря 

значно збільшує швидкість розвитку хвороби [16; 17]. 

Постановка завдання. Ми ставили такі завдання: на епіфітотійному фоні 

провести скринінг колекції зразків нуту на стійкість до аскохітозу (Ascochyta rabiei 

Lab.); визначити різницю ступеня ураження нуту аскохітозом на різних стадіях 

розвитку; встановити регенераційну здатність зразків нуту після ураження аскохі-
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тозом на ювенільній стадії; відстежити різницю ступеня ураженості за різних 

строків сівби. 

Виклад основного матеріалу. За 25 років існування колекції нуту в 

НЦГРРУ в умовах 2016 року вперше було зафіксовано епіфітотію аскохітозу на 

ранніх стадіях розвитку рослин. 

Хмарність і тривалі дощі помірного характеру сприяють швидкому розвит-

ку та розповсюдженню аскохітозу [18]. Такі умови склалися у травні-червні 

2016 року. Декада з 29 травня до 7 червня характеризувалася низькими темпера-

турами (середня – 18,1 °С) та значною кількістю опадів (44,3 мм), ГТК=2,44. Різке 

зниження температури до 12,6…13,3 °С на фоні підвищеної вологості повітря 

(58 %) надало розвитку хвороби характер епіфітотії. За таких умов було проведено 

обстеження 109 зразків нуту, 71 – типу kabuli та 38 – desi. Залежність ступеня 

ураження від фази розвитку рослин, в яку відбувалося інфікування збудником 

аскохітозу, було проаналізовано на модельній популяції з 15 сортів нуту за умов 

різних строків сівби. Ураження зразків нуту аскохітозом оцінювали тричі: у 

польових умовах на початку вегетації (період епіфітотії) та у фазі цвітіння – 

бобоутворення (період регенерації), в лабораторних умовах визначено відносну 

ураженість насіння у відсотках до загальної кількості зібраного з ділянки. 

Епіфітотія аскохітозу дала змогу жорстко оцінити стійкість зразків нуту до 

цього патогена. Переважна кількість зразків обох морфотипів мала середній рівень 

ураженості (38 % досліджених зразків морфотипу типу kabuli та 28 % – desi), по 

28 % зразків обох морфотипів мали дуже високий рівень ураженості аскохітозом, 

низький рівень ураженості відмічено у 5 % досліджених зразків типу desi та 

жодного – kabuli. Як стверджує M. V. Reddy (1984), найстійкішими до аскохітозу є 

дрібнонасіннєві (маса 1000 насінин – 250 г) зразки типу kabuli пізньої групи 

стиглості, але стійкість зразків у різні фази розвитку може варіювати і залежить від 

особливостей генотипу [19]. В умовах східної частини Лісостепу України відмічено 

вищий рівень стійкості зразків морфотипу desi (як дрібні – UD0500022 (Грузія), так 

і крупнонасінні – Dylan (США)). 

Через епіфітотійний розвиток аскохітозу на ранніх етапах вегетації 39 % 

зразків типу kabuli і 37 % – desi загинули, або не сформували насіння. Серед зразків 

морфотипу desi тільки два (3 %) – місцевий сорт UD0500022 (Грузія) і селекційний 

сорт Dylan (США) – сформували здорове насіння, а серед зразків типу kabuli не 

виділено жодного зразка. Низький рівень ураження спостерігали у 21 % зразків 

типу kabuli та 39 % – desi, середній рівень – по 10 % зразків обох морфотипів, 

високий і дуже високий рівень ураження насіння – в 11 % та 19 % зразків типу 

kabuli та 8 % і 3 % типу desi відповідно (рис. 1). 

В умовах 2016 року було виділено чотири зразки типу kabuli (LR 17-1, 

UD0500733 з Сирії, Pax з Угорщини, Sultan і Nezrin з Азербайджану) та вісім 

зразків типу desi (місцевий зразок UD0500022 з Грузії, сорти Колорит і Пегас з 

України; Краснокутский 123, Совхозний 14 та Кримский 25 з Росії; Dylan з США; 

лінія ICC 12512q з Канади) з низьким рівнем ураженості аскохітозом рослин і 

насіння. Слід зазначити, що також були зразки, які за умов середнього ураження 

рослин сформували достатню кількість насіння з низьким рівнем ураженості: 
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дев‟ять типу kabuli (сорти Розанна, Дніпровський високорослий, Пам‟ять та лінія 

ЛУГ 77/09 з України; сорти Скороспелка з Росії; Jamila і Nermin з Азербайджану; 

місцевий зразок UD0500196 з Азербайджану; лінія ILC 3279 зі Сирії) та п‟ять 

зразків типу desi (сорт Александрит, лінії ЛУГ 106/07 і ЛУГ 55/09, місцевий зразок 

UD0500263 з України; сорт Cicer rotundum з Чехії; лінія Р 919 з Росії). Сорт 

Добробут (Україна) – з високим рівнем відновлюваності після хвороби: за оціню-

вання на початку вегетації було відмічено високий рівень ураженості, у фазі 

цвітіння–бобоутворення – середній; насіння було практично не уражене. Тому цей 

зразок є цінним джерелом у селекції на стійкість до аскохітозу. 

 
 

Рис. 1. Розподіл зразків нуту морфотипів kabuli та desi за ураженістю 

аскохітозом, 2016 р. 

 

Епіфітотія аскохітозу у 2016 році збіглася з ювенільною стадією розвитку 

зразків нуту. Погодні умови наступних фаз вегетації були сприятливіші для нуту, 

що дало змогу оцінити не тільки рівень ураженості, а й регенераційну здатність 

зразків. Триразова оцінка стану зразків нуту допомогла розподілити їх за рівнем 

регенераційної здатності на три групи:  

1) низька регенераційна здатність – хвороба прогресувала, рівень ураже-

ності до фази цвітіння підвищувався: 43 зразки типу kabuli (61 % від зразків цього 

морфотипу) та 16 зразків типу desi (42 %);  

2) середня – рівень ураження не змінювався залежно від фази розвитку 

рослин: таких зразків було виділено 25 типу kabuli (36 % від загальної кількості 

зразків цього типу, які вивчали) і 20 типу desi (53 %);  

3) висока – рівень ураженості знижувався за рахунок пагонів рослини, які 

відростали: по два зразки обох морфотипів (3 % та 5 % відповідно). Отже, сорти 

Дніпровський високорослий і Добробут (kabuli) з України та селекційні лінії Е 100 
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з Греції та Р 919 з Росії (desi) виділено як джерела високої регенераційної здатності 

після ураження аскохітозом на ранній стадії (рис. 2). 

 
Рис. 2. Диференціація зразків нуту за регенераційною здатністю після ураження 

аскохітозом на ранніх стадіях, 2016 р. 

 

Зразки третьої групи доцільно використовувати у селекційних програмах 

для створення сортів нуту з високою регенераційною здатністю після ураження 

рослин аскохітозом на ранніх фазах розвитку. 

Зв‟язок фази розвитку рослини, з якою збігся спалах аскохітозу, зі ступенем 

ураження було проаналізовано за різних строків сівби. За першого оцінювання у 

фазі 3–4 перших листочків у рослин оптимального строку сівби було встановлено, 

що майже у всіх сортів нижчий рівень ураженості за раннього строку сівби, коли 

рослини встигли розпочати вегетацію і були розвинутішими на період високого 

розповсюдження аскохітозу. За повторного оцінювання (фаза цвітіння–бобоутво-

рення) було відмічено, що у частини сортів різниця ураження рослин залежно від 

строків сівби нівелювалася і ступінь ураженості став однаковим, але у більшості 

сортів типу kabuli рівень ураженості не змінився.  

Виживаність зразків також різнилася залежно від строків сівби. За ранніх 

строків відмічено максимальний рівень виживаності зразків (44 % з досліджених 

зразків типу kabuli та 67 % – desi) (див. табл.). 

Отож, встановлено, що залежно від фази розвитку, з якою збігається спалах 

аскохітозу, ураженість зразків нуту значно різниться. Найчутливіші до впливу 

патогена рослини на початкових фазах вегетації. Виділено зразок, що має не тільки 

високу регенераційну здатність, ал й здатність до формування здорового насіння 

після ураження на ранніх фазах вегетації – сорт Добробут (Україна), який доцільно 

залучати до селекційних програм з метою створення нових сортів, стійких до цієї 

хвороби. 
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Таблиця  

Виживаність зразків нуту, уражених аскохітозом, за різних строків сівби, 2016 р. 

Зразок 
Строк сівби 

ранній оптимальний пізній 

Kabuli 

Антей 0 0 0 

Добробут 84 93 73 

Дніпр. високор. 100 100 100 

Орнамент 0 80 0 

Пам‟ять 100 95 100 

Смачний 100 73 95 

Слобожанський 100 100 87 

Тріумф 18 0 58 

Розанна 97 100 95 

Desi 

Пегас 100 100 94 

Краснокутский 123 100 97 100 

Александрит 100 97 97 

Колорит 100 96 100 

Луганець 0 0 57 

Одисей 0 0 21 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначе-

ному напрямі. На фоні епіфітотії аскохітозу встановлено залежність ураженості 

зразків нуту від фази розвитку рослини, коли відбулося ураження. Встановлено, що 

в умовах східної частини Лісостепу України зразки морфотипу desi мають вищий 

рівень стійкості (27 % зразків з низьким рівнем ураженості або не уражені), ніж 

морфотипу kabuli (9 % зразків з низьким рівнем ураженості). Проведено скринінг 

колекції зі 109 зразків нуту за регенераційною здатністю на ураження збудником 

аскохітозу. Виділено цінні зразки для селекції: стійкі до ураження аскохітозом на 

ранній стадії (UD0500022 з Грузії та Dylan з США), з високою регенераційною 

здатністю (Дніпровський високорослий (Україна), Е 100 (Греція), Р 919 (Росія)), та 

здатні відновлюватися від високого рівня ураженості до низького з формуванням 

насіння без ознак ураження (сорт Добробут (Україна)). За ранніх строків сівби 

відмічено максимальний рівень виживаності рослин (44 % досліджених зразків 

морфотипу kabuli та 67 % desi). 
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Вус Н., Кобизєва Л. Рівень ураженості зразків нуту залежно від фази розвитку 

рослин в умовах східної частини Лісостепу України 

Основним з лімітуючих чинників для поширення нуту є високий рівень ураженості 

його аскохітозом. Пріоритетним напрямом захисту від хвороби є створення стійких сортів. 

Для цього необхідне виділення джерел стійкості, пристосованих до умов вирощування 

конкретного регіону.  

Погодні умови травня-червня 2016 року сприяли розвитку епіфітотії аскохітозу, на 

тлі чого встановлено залежність ураженості зразків нуту від фази розвитку рослини, коли 

https://doi.org/10.1094/PDIS.2004.88.1.4
http://www.pulseaus.com.au/growing-pulses/bmp/chickpea/%20ascochyta-blight
http://www.pulseaus.com.au/growing-pulses/bmp/chickpea/%20ascochyta-blight
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відбулось ураження. Проведено скринінг колекції зі 109 зразків нуту за регенераційною 

здатністю на ураження збудником аскохітозу. Встановлено, що в умовах східної частини 

Лісостепу України зразки морфотипу desi мають вищий рівень стійкості (27 % зразків), ніж 

морфотипу kabuli (9 %).  

Серед досліджених зразків 39 % типу kabuli і 37 % desi загинули або не сформували 

насіння. Два зразки морфотипу desi сформували здорове насіння, типу kabuli – жодного. 

Низький рівень ураження відмічено у 21 % зразків типу kabuli та 39 % – desi, середній 

рівень – по 10 % зразків обох морфотипів, високий і дуже високий – 11 % та 19 % зразків 

типу kabuli та 8 % і 3 % типу desi відповідно. За ранніх строків сівби відмічено 

максимальний рівень виживаності рослин (44 % досліджених зразків морфотипу kabuli та 

67 % desi). 

Визначено три групи регенераційної здатності зразків: висока, середня і низька. 

Виділено чотири зразки типу kabuli (LR 17-1 (Сирія), Pax (Угорщина), Sultan і 

Nezrin (Азербайджан)) та вісім зразків desi (UD0500022 (Грузія), Колорит і Пегас (Україна); 

Краснокутский 123, Совхозный 14 та Крымский 25 (Росія), Dylan (США), ICC 12512q 

(Канада) з низьким рівнем ураженості аскохітозом рослин і насіння.  

Встановлено зразки з високою регенераційною здатністю (Дніпровський високо-

рослий (Україна), Е 100 (Греція), Р 919 (Росія)) і здатний відновлюватися від високого рівня 

ураженості до низького з формуванням насіння без ознак ураження (сорт Добробут (Укра-

їна)). Ці зразки – цінний матеріал для створення нових сортів нуту, адаптованих до умов 

східної частини Лісостепу України. 

Ключові слова: Cicer arietinum, Ascochyta rabiei, регенераційна здатність, джерела 

стійкості. 

 

Vus N., Kobyzeva L. Affection levels of chickpea accessions depending on 

developmental phases of plants in the eastern Forest-Steppe Ukraine 

High levels of ascochytosis-induced damage is a major factor limiting dissemination of 

chickpea. Creation of resistant cultivars is a priority trend in protection against the disease. To 

accomplish this, sources of resistance that are adapted to the cultivation conditions of a given 

region are needed.  

The weather conditions in May-June of 2016 contributed to ascochytosis affection of 

chickpea. The dependence of affection levels on developmental phases, during which plants were 

infected by Ascochyta was analyzed. A collection consisting of 109 chickpea accessions was 

screened for regenerative capacity against Ascochyta infection. It was revealed that in the eastern 

Forest-Steppe of Ukraine, desi accessions were more resistant (27 % of accessions) than kabuli 

ones (9 %). Of the test accessions, 39 % kabuli accessions and 3 % desi accessions died or did not 

form seeds. 

Two desi accessions gave healthy seeds, while no kabuli accessions produced healthy 

seeds. Low levels of damage were noted in 21 % and 39 % of kabuli and desi accessions, 

respectively; medium levels – in 10 % of kabuli and desi accessions (each); high levels – in 11 % 

and 19 % of kabuli and desi accessions, respectively; and very high levels – in 8 % and 3 % of 

kabuli and desi accessions, respectively. 

Upon early sowing, the maximum survival rates in accessions were noted (44 % and 67 % 

of kabuli and desi accessions, respectively).  

Accessions were grouped by their regenerative capacity: low, medium and high.  

Four kabuli accessions (LR 17-1 (Syria), Pax (Hungary), Sultan and Nezrin (Azerbaijan)) 

and 8 desi accessions (UD0500022 (Georgia), Koloryt and Pehas (Ukraine), Krasnokutskiy 123, 
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Sovkhoznyy 14 and Krymskiy 25 (Russia), Dylan (USA), ICC 12512q (Canada)) with low levels 

of affection of plants and seeds were selected. 

Cultivars Dniprovskyi Vysokoroslyi and Dobrobut (kabuli) from Ukraine and breeding 

lines E 100 from Greece and R 919 from Russia (desi) were highlighted as sources of high 

regenerative capacity after Ascochyta infection at early stages.  

These accessions are valuable material to create new chickpea cultivars adapted to the 

eastern forest-steppe of Ukraine. 

Key words: Cicer arietinum, Ascochyta rabiei, regenerative capacity, sources of 

resistance.  
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ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ЗБУДНИКА ФІТОФТОРОЗУ 

КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Ю. Голячук, к. б. н., Г. Косилович, к. б. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Фітофтороз залишається однією з найпоширеніших 

хвороб картоплі. Незважаючи на поступову зміну температури повітря впродовж 

вегетації у бік підвищення, його розвиток в умовах Західного Лісостепу 

спостерігаємо щорічно. Одним із найраціональніших і найефективніших заходів 

захисту рослин взагалі й картоплі зокрема є створення і впровадження стійких до 

переважаючих патогенів сортів. Ефективна селекція можлива лише за умови 

розуміння взаємодії збудника і рослини-живителя на рівні геномів. Відомо, що 

рослини картоплі володіють вертикальною, або расоспецифічною, та горизонталь-

ною, або польовою, стійкістю до збудника фітофторозу. Расоспецифічна стійкість 

зумовлюється наявністю в геномі рослин картоплі R-генів та їхнім поєднанням у 

різних комбінаціях, що дає змогу стримувати початок розвитку епіфітотії хвороби, 

а польова визначається полігенно й допомагає стримувати розвиток хвороби після 

її початку. Знання складу популяцій патогена в регіоні дає змогу ефективно вести 

селекційний процес науковцям у напрямі відбору сортів, що володіють стійкістю 

до хвороби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, у природних умовах 

збудник фітофторозу (грибоподібний організм Phytophthora infestans (Mont.) de 

Bary) існує у вигляді популяції фізіологічних рас, що різняться вірулентними й 

агресивними властивостями. 

Расовий склад збудника в регіоні залежить від вирощуваних сортів картоплі 

та погодних умов вегетаційних періодів. Так, склад популяції патогена є різно-

манітнішим за більшого набору сортів і в роки епіфітотії хвороби [4]. Одним зі 

шляхів ускладнення расового складу P. infestans є поява в Європі і, зокрема, в 

Україні міцеліїв з А1 та А2 типами сумісності, яка зумовила статеве відтворення 

організму [5]. 


