
УДК 632 938 : 633 521 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТІВ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ДО 
ФУЗАРІОЗУ У ПРИРОДНІХ УМОВАХ ТА НА ШТУЧНОМУ 

ІНФЕКЦІЙНОМУ ФОНІ 
 

Бурик О.Ю., аспірант 
 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР ІСГПС НААН 
 

Добір вихідного матеріалу льону-довгунця на стійкість до 
фузаріозу у природних умовах не ефективний і може 
розглядатися лише як попередній етап селекційного 
процесу. Оцінку та добір селекційного матеріалу льону-
довгунця необхідно проводити в жорстких умовах 
штучного інфекційного фону з обов’язковим додатковим 
внесенням джерела інфекції. 

 

Створення сортів, стійких до фузаріозу, є одним із головних 
завдань у селекції льону-довгунця. Вирішення цієї проблеми неможливе 
без залучення до селекційного процесу нових джерел стійкості. На 
сьогодні спостерігається значне звуження генетичного базису 
районованих сортів, що є наслідком використання у селекційних 
програмах обмеженого спектру вихідного матеріалу [1]. 

За останні роки у селекції льону-довгунця існують певні здобутки. У 
виробництві знаходяться сорти, що відповідають вимогам селекції: 
Чарівний, Глінум, Могильовський 2, Ірма, Рушничок та ін. Вони 
дозволяють отримувати високі врожаї волокна та насіння. Однак 
проблема створення нових сортів, які мають комплекс 
господарськоцінних ознак (високопродуктивних, стійких до вилягання та 
хвороб з волокном високої якості), залишається актуальною. 

Враховуючи, що у зоні північно-східної частини України льон-
довгунець найбільш часто уражується фузаріозом, нами ставилося 
завдання дати порівняльну оцінку стійкості сортів до цього патогена у 
природних умовах та на штучному інфекційному фоні. 

Матеріал та методика досліджень. З метою позитивного 
вирішення даного питання для досліджень протягом 2009-2011 рр. було 
обрано наступні сорти льону-довгунця: Светоч, Томский 16 – 
сприйнятливі до фузаріозу; Глінум, Глобус – середньо сприйнятливі, И-7 
та Aojagy – стійкі до збудника хвороби. 

За межами сівозміни стаціонарно було закладено штучний 
інфекційний розсадник на фузаріоз із дотриманням просторової ізоляції 
від основних посівів льону.  

Ґрунт щорічно інфікувався фузаріозною соломкою, яка попередньо 
перевірялася на наявність інфекції у вологій камері, а також чистою 
культурою гриба, розмноженою на стерильних зернах вівса у колбах. 

Чиста культура гриба Fusarium oxysporum (f. lini) вносилася у рядки 
із розрахунку 5 г на погонний метр на глибину 3 см у день посіву з 



послідуючим поливом. Вирівняність інфекційного фону визначали за 
допомогою біологічного індикатора – посіву сприйнятливого сорту 
Светоч та визначення ступеня його ураження (у середньому за 3 роки – 
76,0%). Мікологічний аналіз у середньому за 3 роки показав наявність 
3960 колоній гриба F. oxysporum f. lini в 1г абсолютно сухого ґрунту. 
Кожен зразок займав ділянку 0,5 м з нормою висіву 50 насінин з 
міжряддям 10 см. Для характеристики матеріалу використовували шкалу 
Стама [2]. 

За аналогічною схемою вище вказані сорти висівалися у польовій 
селекційній сівозміні у розсаднику здорового ґрунтового фону. Протягом 
вегетаційного періоду проводили облік ступеня ураження рослин 
фузаріозом у природних умовах та в умовах штучного інфекційного 
фону.  

Результати досліджень. Математична обробка даних включала 
у себе визначення коефіцієнта варіації та кореляції по кожній групі 
стійкості сортів за ступенем ураження фузаріозом у природних умовах та 
в умовах штучного інфекційного розсадника.  

 
Таблиця – Порівняльна оцінка стійкості сортів льону-довгунця у 

природних умовах та умовах штучного інфекційного фону (середнє за 2009-
2011 рр.) 

 

Сорт 

Відмирання 
рослин від 
фузаріозу у 
природних 
умовах, % 

Ступінь ураження рослин 
фузаріозом, % 

r у природних 
умовах 

на штучному 
інфекційному 

фоні 
± 

Светоч 47,5 17,8 76,0 58,2 
0,42 

Томский 16 51,9 19,0 80,1 61,1 
Сv 11,8±0,89 8,4±2,7  
Глінум 32,7 11,7 57,5 45,8 0,49 
Глобус 33,0 12,1 61,0 48,9 
Сv 17,63±0,37 7,4±4,2  
Aojagy 10,9 5,5 18,5 13,0 0,44 И-7 16,1 8,9 22,3 13,4 
Сv 36,2±1,07 14,12±1,18  

 
Аналізуючи дані таблиці, можна відзначити, що відсоток загибелі 

рослин через розвиток фузаріозу (кількісний показник) у природних 
умовах у сприйнятливих сортів Светоч та Томский 16 складав 47,5-
51,9 %, у середньо сприйнятливих сортів Глінум та Глобус – 32,7-33,0; у 
стійких сортів Aojagy та И-7 – 10,9-16,1. 

У той же час ступінь ураження рослин збудником хвороби (якісний 
показник) у сприйнятливих сортів Светоч та Томский 16 знаходився у 
межах 17,8-19,0 %, у середньо сприйнятливих сортів Глінум та Глобус – 
11,7-12,1; у стійких сортів Aojagy та И-7 – 5,5-8,9. 



Оцінка селекційного матеріалу льону-довгунця показала високу 
ефективність використання додаткового інфекційного навантаження на 
штучному фузаріозному фоні у порівнянні з оцінкою зразків у природних 
умовах на стійкість до хвороб. 

Так ступінь ураження фузаріозом на штучному інфекційному фоні 
сприйнятливих сортів Светоч та Томский 16 зріс на 58,2-61,1 %, у 
середньо сприйнятливих сортів Глінум та Глобус – на 45,8-48,9; у стійких 
сортів Aojagy та И-7 – на 13,0-13,4 %. 

Величина коефіцієнту варіації показника стійкості до фузаріозу у 
всіх груп сортів у природних умовах виявилася більшою, ніж в умовах 
штучного інфекційного фону: у сприйнятливих сортів – 11,8±0,89 у 
порівнянні з 8,4±2,7; у середньо сприйнятливих – 17,63±0,37 та 7,4±4,2; у 
стійких – 36,2±1,07 та 14,12±1,18 відповідно. 

Даний факт можна пояснити нерівномірністю розподілення 
інфекційного навантаження, неоднаковим ступенем зараження посівного 
матеріалу, а також різним проявом ураженості рослин льону-довгунця 
збудником фузаріозу в залежності від метеорологічних умов у різні 
вегетаційні сезони. 

Варто зазначити, що коефіцієнт кореляції між ураженістю рослин 
різних груп стійкості до фузаріозу сортів у природних умовах та на 
штучному інфекційному фоні коливався у межах 0,42-0,49, що вказує на 
незначний взаємозв’язок. 

Отже, добір селекційного матеріалу льону-довгунця на стійкість до 
фузаріозу в природних умовах не ефективний і може бути використаним 
лише як попередній етап. Це свідчить про необхідність проведення 
оцінки селекційного матеріалу льону-довгунця в жорстких умовах 
штучного інфекційного розсадника із обов’язковим додатковим 
внесенням джерела інфекції. 
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Отбор исходного материала льна-долгунца на стойкость к фузариозу в 
естественных условиях не эффективный и может рассматриваться лишь как 
предварительный этап селекционного процесса. Оценку и отбор селекционного 
материала льна-долгунца необходимо проводить в жестких условиях искусственного 
инфекционного фона с обязательным дополнительным внесением источника инфекции. 

 
 

COMPARATIVE ESTIMATION OF STABILITY FIBER FLAX VARIETIES TO FLAX 
FUSARIOSIS IN NATURAL TERMS AND ON THE ARTIFICIAL INFECTIOUS 
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Selection of fiber flax initial material on stability to flax fusariosis in natural terms is 
not effective and can be considered as preliminary phase of breeding process. Estimation and 
selection of fiber flax breeding material have been made in hard conditions of artificial 
infectious background with the obligatory additional bringing of source of infection. 
 


