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ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР ІСГПС НААН 
 

Подано результати вивчення впливу чистого пару на 
оздоровлення ґрунту від збудника фузаріозу – гриба Fusarium 
oxysporum f. lini. Встановлено, що утримання ґрунту під 
чистим паром протягом трьох років сприяло його 
оздоровленню і зниженню інфекційного навантаження 
збудника фузаріозу. 

 

Фузаріоз – найбільш шкодочинна хвороба льону-довгунця. Збудник 
фузаріозу – гриб Fusarium oxysporum f. lini знаходиться у ґрунті, де 
розмножується на рослинних рештках і може зберігатися протягом 20-25 
років. Він добре пристосовується до кислих, нейтральних і навіть 
середньо лужних ґрунтів. На нові місця гриб потрапляє з насінням, з 
дощовими водами, при розстиланні уражених рослин на полях сівозміни. 

У природних умовах в 1г ґрунту може знаходитись від десятків до 
декількох тисяч колоній грибу. При цьому кожна колонія вміщує у собі 
незліченну кількість спор. Навіть, коли запас фузаріуму у ґрунті 
невеликий і складає на початку вегетації 150-200 колоній на 1га площі, то 
і цієї кількості збудника достатньо для зараження посівів льону-довгунця 
[1]. 

Створення та впровадження у виробництво стійких до хвороб 
сортів льону-довгунця є одним із найбільш радикальних шляхів у системі 
заходів, що забезпечують стабільне підвищення врожайності та якості 
продукції. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу чистого пару на 
оздоровлення ґрунту від збудника фузаріозу – гриба Fusarium oxysporum 
f. lini. Дослід проводили протягом 2009-2011 рр. 

Для вирішення даного питання у польових умовах закладено 
штучний інфекційний розсадник на фузаріоз. Мікологічний аналіз грибу із 
визначенням ступеня інфекційного навантаження збудника Fusarium 
oxysporum f. lini проводили за методикою ВНДІ льону [2]. 

Нами були отримані наступні результати досліджень: у 2009 році 
інфекційне навантаження склало 3879 колоній в 1г абсолютно сухого 
ґрунту,  у 2010 – 2011 роках 3927 та 3724 колоній відповідно. 

На штучному інфекційному фоні було виділено облікові ділянки 
площею 1 м2, які підтримувались за технологією чистого пару. Кожного 
року проводили мікологічний аналіз ґрунту з інфекційного розсадника та 
ділянок чистого пару. Повторність досліду – чотирикратна. 



Для встановлення видового складу збудника проводили його 
морфолого-культуральне визначення за методикою В.І. Білай [3]. 

 

Таблиця – Вплив чистого пару на оздоровлення ґрунту від збудника 
фузаріозу Fusarium oxysporum f. lini (середнє за 2009-2011 рр.) 

 

Варіант 
досліду 

Кількість колоній грибу (тис. шт. в 1г абсолютно сухого ґрунту) 
2009р. ± 2010р. ± 2011р. ± 

Інфекційний 
фон 

3879 0 3927 0 3724 0 

Чистий пар 3619 -260 2894 -1033 2640 -1084 
 

Як показує аналіз даних таблиці, утримання ґрунту під чистим 
паром призводить до значного його оздоровлення від збудника 
фузаріозу. 

Протягом одного року вміст колоній грибу зменшився на 260 
одиниць у порівнянні зі штучним інфекційним розсадником (3879 та 3619 
колоній в 1г абсолютно сухого ґрунту відповідно). 

При утриманні ґрунту під чистим паром протягом двох років 
відбулося значне зменшення кількості колоній фузаріуму – на 1033 
одиниці в 1г абсолютно сухого ґрунту (2894 у порівнянні з 3927). 

Підтримання чистого пару протягом трьох років призвело до 
зниження показника інфекційного навантаження на 1084 одиниці у 
порівнянні з інфекційним фоном (2640 та 3724 колонії відповідно). 

Таким чином, утримання ґрунту за типом чистого пару протягом 
трьох років сприяла його оздоровленню і зниженню інфекційного 
навантаження збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. lini. 

Даний факт необхідно враховувати при вирощуванні посівів льону-
довгунця, особливо після років з епіфітотійним розвитком хвороби. 
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ВЛИЯНИЕ ЧИСТОГО ПАРА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ ОТ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ФУЗАРИОЗА FUSARIUM OXYSPORUM F. LINI 

Бурик О.Ю., Чучвага В.И. 
В статье приведены результаты изучения влияния чистого пара на оздоровление 

почвы от возбудителя фузариоза – гриба Fusarium oxysporum f. lini. Установлено, что 
содержание почвы по типу чистого пара в течение трех лет способствовала его 
оздоровлению и снижению инфекционной нагрузки возбудителя фузариоза. 

 
INFLUENCE OF BARE FALLOW ON SOIL SANITATION FROM FUSARIOSIS 

FUSARIUM OXYSPORUM F. LINI 
Buryk O.Yu, Chuchvaha V.I. 

Results of investigation of the influence of bare fallow on soil sanitation from fusariosis - 
Fusarium oxysporum f. Lini are given. It is proved, that soil content by the type of bare fallow 
during three years assisted its sanitation and decreasing of infectious load of fusariosis.  
 


