ISSN 2224-5308
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

ХАБАРЛАРЫ
ИЗВЕСТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

БИОЛОГИЯ ЖƏНЕ МЕДИЦИНА
СЕРИЯСЫ

СЕРИЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ

SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

2 (308)
НАУРЫЗ – СƏУІР 2015 ж.
МАРТ – АПРЕЛЬ 2015 г.
MARCH – APRIL 2015
1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі
Ж. А. Арзықұлов
Р е д а к ц и я а л қ а с ы:
биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Байтулин И.О. (бас редактордың орынбасары); биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Берсімбаев Р.И.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Бишімбаева Н.К.; мед. ғ.
докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Күзденбаева Р.С.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі
Рахышев А.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ақшолақов С.К.; мед. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Алшынбаев М.К.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Березин В.Э.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ботабекова Т.К.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Жамбакин К.Ж.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Қайдарова Д.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Локшин В.Н.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Рахыпбеков Т.К.
Р е д а к ц и я к е ң е с і:
Абжанов Архат (Бостон, АҚШ); Абелев С.К. (Мəскеу, Ресей); Лось Д.А. (Мəскеу, Ресей);
Бруно Луненфелд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); философии
докторы, проф. Стефано Перни (Кардиф, Ұлыбритания); Саул Пуртон (Лондон, Ұлыбритания);
Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, АҚШ); доктор, проф. Гао
Энджун (Шэньян, ҚХР)

2

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 2. 2015

Главный редактор
академик НАН РК
Ж. А. Арзыкулов
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК И.О. Байтулин (заместитель главного редактора); доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.К. Бишимбаева; доктор
мед. наук, проф., академик НАН РК Р.С. Кузденбаева, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК
А.Р. Рахишев, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК С.К. Акшулаков, доктор мед. наук,
проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Алчинбаев; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Э. Березин;
доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Ботабекова; доктор биол. наук, проф., чл.-корр.
НАН РК К.Ж. Жамбакин; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.Р. Кайдарова; доктор
мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Н. Локшин; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК
Н.П. Огарь; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Рахыпбеков
Р е д а к ц и о н н ы й с о в е т:
Абжанов Архат (Бостон, США); С.К. Абелев (Москва, Россия); Д.А. Лось (Москва, Россия);
Бруно Луненфельд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); доктор
философии, проф. Стефано Перни (Кардиф, Великобритания); Саул Пуртон (Лондон,
Великобритания); Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, США); доктор,
проф. Гао Энджун (Шэньян, КНР)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». ISSN 2224-5308
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 300 экземпляров
Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75
3

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Editor in chief
Zh.A. Arzykulov,
academician of NAS RK
E d i t o r i a l b o a r d:
N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof.,
academician of NAS RK (deputy editor); R.I. Bersimbayev, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK;
N.K. Bishimbayeva, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.S. Kuzdenbayeva, dr. med. sc., prof.,
academician of NAS RK; A.R. Rakhishev, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; S.K. Akshulakov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; M.K. Alchinbayev, dr. med. sc., prof., corr. member of
NAS RK; V.E. Berezin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Botabekova, dr. med. sc.,
prof., corr. member of NAS RK; K.Zh. Zhambakin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK;
D.R. Kaidarova, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; V.N. Lokshin, dr. med. sc., prof., corr.
member of NAS RK; N.P. Ogar, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Rakhypbekov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK
E d i t o r i a l s t a f f:
Abzhanov Arkhat (Boston, USA); S.K. Abelev (Moscow, Russia); D.A. Los (Moscow, Russia); Bruno
Lunenfeld (Israel); Harun Parlar, dr., prof. (Munich, Germany); Stefano Perni, dr. phylos., prof.
(Cardiff, UK); Saparbayev Murat (Paris, France); Saul Purton (London, UK); Sarbassov Dos
(Houston, USA); Gao Endzhun, dr., prof. (Shenyang, China)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.
ISSN 2224-5308
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006
Periodicity: 6 times a year
Circulation: 300 copies
Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
http://nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty
4

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL
ISSN 2224-5308
Volume 2, Number 308 (2015), 10 – 14

FUNGAI DISEASES OF SOY
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Abstract. The article presents data on the development and dissemination of fungal diseases in soybean conditions of southeastern Kazakhstan.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖАҒДАЙЫНДА
МАЙБҰРШАҚТЫҢ САҢЫРАУҚҰЛАҚ АУРУЛАРЫ
А. Ш. Раушанова, Р. А. Искендирова
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: майбұршақ, эфипитотия, мониторинг, церкоспороз, септориоз, патоген.
Аннотация. Мақалада Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс жағдайында майбұршақтың саңырауқұлақ
аурулары жайлы мəліметтер келтірілген.

Астық дақылдарын өсіру Қазақстанның ауылшаруашылығының дамуының негізгі бағыты.
Қазақстанда майбұршақ шаруашылығын дамытудың маңызы зор, бұл азық-түлікке қажетті ақуыз
жəне мал азықтық дақыл ретінде жəне өсімдік шаруашылығында маңызды дақыл. Қазақстанда
бүгінгі таңда майбұршақ егістері 80 мың гектарды құрайды (agroprom.kz).
Майбұршақ дүниежүзілік егін шаруашылығында кеңінен таралған, құнды химиялық құрамы
жағынан айрықша ерекшеленетін, өнеркəсіпте жəне ауылшаруашылығында жан-жақты пайдаланылатын дəнді бұршақ дақылы. Минералдық, органикалық, биологиялық белсенді заттарының
бірегей құрамы, олардың функциялық қасиеттері, дақылды көпқырлы жəне жан-жақты етеді.
Майбұршақ дақылы тұқымында ет құрамындағы ақуызбен құрылымы бірдей – 50 % ақуыз жəне
20-23 % өсімдік майы бар [1].
Дүниежүзінің 60-тан астам елінде суармалы жерлерде майбұршақ егіліп, 91 елде өндіріледі.
Əлемдегі көптеген елдің егін шаруашылығында майбұршақ маңызды дақыл. Майбұршақ əлемде
10 млн гектарды қамтиды. Майбұршақтың орташа өнімділігі гектарына 24,5 ц.
Соңғы жылдары көптеген елдерде: Қытай, Жапон, АҚШ, Ресей жəне т.б. майбұршақтың
биологиялық ерекшеліктерін зерттеу, əртүрлі табиғи-климаттық жағдайларда өсіруі арқылы, майбұршақтың көптеген жаңа сорттары шығарылды. Майбұршақты өсіру технологиясын жақсарту
жұмыстарында да көптеген жетістіктерге қол жеткізілді [1, 2].
Майбұршақ дақылының өнімділігін, сапасын шектейтін негізгі факторлардың бірі – саңырауқұлақ аурулары. Патогенді саңырауқұлақтардың майбұршақ дақылын залалдауы егін түсімін
20-40 %-ға төмендетеді, эфипитотия жылдары 50-60 %-ға дейін кеміп, дəн сапасы күрт төмендейді.
Өнімі мол жəне сапасы жоғары майбұршақ сорттарын өндіріске ендіру, астық шаруашылығының
негізгі мəселелерінің бірі. Майбұршақ дақылынан мол өнім алу – себілетін тұқымның сапасына,
10
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сорттарды өсіру агротехникасына, жергілікті жердің экологиялық жағдайына, сонымен қатар
сорттардың ауруға төзімділігіне тығыз байланысты [3].
Кейінгі жылдары Қазақстанда жəне оған көршілес елдерде майбұршақ дақылында саңырауқұлақ ауруларының эпифитотиялық дамуы жиі байқалады. Аурудың дамуы қолайлы климат
жағдайының болуымен қатар, патогеннің популяциялық құрамының өзгеруіне, сортардың төзімділік қасиетінің төмендеуіне де байланысты. Майбұршақ дақылы егістігінің фитосанитарлық жағдайын жақсарту экологиялық жағынан қауіпсіз əдіс арқылы жүргізілу керек. Төзімді сорттарды
шығару, өндіріске экономикалық жағынан тиімді əдіс. Алайда майбұршақ сорттарының төзімділігі,
фитопатогендердің қабілеттілігі уақыт өте келе жойылады. Сондықтан сорттардың ауруларға
төзімділігін зерттеу, фитосанитарлық мониторинг жұмыстарын үздіксіз жүргізу қажет. Бұл саңырауқұлақ ауруларының жаппай дамуына, егін түсімінің күрт төмендеуіне, аурумен күресу шараларының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді [4].
Осыған орай майбұршақ дақылы сорттарының саңырауқұлақ ауыруларының таралу аймағын анықтау, кейбір биологиялық ерекшелігін зерттеу, негізгі өзекті мəселелердің бірі болып
табылады.
Майбұршақ дақылды егістігіне фитосанитарлық мониторинг жүргізу нəтижесінде саңырауқұлақ ауру қоздырғыштарының түрлік құрамының таралуы жəне дамуы анықталынды.
Зерттеу жұмыстары 2013-2014 жылдары Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми
зерттеу институтының егістік стационарлық тəжірибесінде жүргізілді.
Зерттеу тəжірибесінің нысаны – майбұршақ. Майбұршақты себу жұмыстары стационар
мөлтегінде себілді жəне қосымша тəжірибелік телімде майбұршақ дақылын егу үшін ені 1 м, қатар
арасы 20 см мөлтектерге əр сорттан 4 қатардан, 7 см тереңдікте егілді.
Фенологиялық бақылаулар жүргізілініп, өсімдіктердің вегетациялық кезеңдері анықталды
жəне де осы вегетациялық кезеңдерде аурулардың дамуына фитосанитарлық бақылау жүргізілінді.
Пісіп жетілуден кейін майбұршақ сорттары зертхана жағдайында зерттеу үшін жинап алынды.
Зертхана жағдайында майбұршақ сорт-үлгілердің өскіндік төзімділігі анықталынды. Өскіндердің залалдануын анықтау үшін, өніп шыққан, 2-3 жапырақ кезеңіндегі өскіндерге сабақ тат ауру
қоздырғышының жасанды індет аясы жасалынды. Бұл үшін алдымен тат коллекциясынан спора
алып анабиоз жағдайынан шығардық, яғни инактивация жүргіздік. Осыдан кейін уредоспораларының сулы ертіндісіне (суспензия) Твин 80 қоспасы қосылып жəне олар ұқыпты түрде араластырлып, өсімдіктерге бүрку арқылы жұқтырылды. Жұқтырудан кейін жоғары фитопатогеннің
дамуына қажетті ылғалдылықты қамтамасыз ету үшін полиэтиленді пленкалармен жабылған
изолятормен кюветтегі өсімдіктер 24 сағат бойына ылғалды камерада ұсталынды.
Тат уредоспораларының мөлшері 1 шаршы метрге 20 мг шамасында болды. 14-20 күннен соң
өскіндердің төзімділігін індеттің пайда болуы бойынша бағаланды.
Өскіндердің ауру қоздырғыштарымен залалдануына қажет факторлардың бірі – температуралық жағдай болып есептелінді. Сондықтан инокуляция кезінде майбұршақ өсімдігіне сабақ таты
қоздырғыштарының енуіне қажет +20 +24 0С температура сақталынды.
Сорттардың өскін кезінде ауруға төзімділігін дəлірек анықтау үшін тəжірибелерді арнайы
жасалған климат камераларында зерттелінді.
Камерада мынадай жағдайлар сақталды:
- температура: күндіз – +18 ... +24 0С, түнде – +12 ... +16 0С;
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы – 70 ... 85 %;
- жарықталыну – 20000 ... 30000 люкс (16 сағат).
Бақылау сорттарында ауру білінген кезде майбұршақ сорттарының саңырауқұлақ аурулармен
залалдану деңгейі анықталды. Залалдануы балмен бағаланды. Аурудың даму деңгейі пайыз
бойынша шкаламен жүргізілді.
Төзімділігі бойынша майбұршақ сорттарының өскіндері: иммунды (i), төзімділігі жоғары (0),
төзімді (1 балл), орташа төзімді (2 балл), орташа төзімсіз (3 балл) жəне төзімсіз (4 балл) болып
жіктелінді.
Майбұршақ сорттарының вегетативті мүшелері жəне тұқымы пероноспороз (Peronosporamanchyrica Syd.), сұр шірік (Botrytiscinerea Pers.), церкоспороз (Cercospora sojina Hara.) жəне
септориоз (Septoria) фитопатогендермен залалданғаны анықталды.
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Церкоспороз (Ce
Cercospora sojina Hara.)) залалданған майбұрш
шақ тұқымы
ы сұр түстіі, тұқымы,
жапырағы
ы, сабағы, бұршағы,
б
заалалданған жерлері теез қарайып, немесе өң
ңезденіп жиі кездесті.
Қоздырғы
ышы Cercosppora sojina өңез
ө
немесе дақ тəрізді спораланған саңырауқұұлақ.
Септоориоз (Septtoria) майбұұршақтың жер үсті мүшелерін
м
залалдады. Барлық заалалданған
мүшелерін
нде жапыррақтары төггілді. Қозды
ырғышы Seeptoria. Неггізгі індет тұқым жəн
не өсімдік
қалдықтаррында сақтаалынды.
Пероноспороз (Peronospor
(
ra manchyriica Syd.), майбұршаққтың тұқым
мын, жапы
ырақтарын,
бұршағын
н зақымдады
ы. Қоздырғышы Peronnospora man
nchyrica спооралары шаар тəрізді саарғыш тор
тəрізді нем
месе тегіс қабықпен
қ
қап
пталған.
Тəжіррибелік теллімде майбұршақ сортттарының үшінші
ү
жапырақ кезінен гүлден
ну кезенің
соңына деейін аскохиттоз қоздырғғышымен, таат саңырауққұлағымен заалалдануын
н зерттедік.(сурет).

Ascoochytasoaeicolаа

Septoriaa

Uroomyces sojae

C
Cercospora
sojiina Hara

Майб
бұршақ соррттарының ауру қозды
ырғышқа тө
өзімділігі, оның
о
дамуы
ы кезеңдер
ріне қарай
өзгереді. Төзімділікттің ұзақ саққталуы көп жағдайда сорттардың
с
патогеннің вируленттіілігін басу
қабілеттіллігіне, соным
мен қатар қоршаған
қ
орртаның басққа факторларрының əсерріне өсімдікттің төзімді
болуына байланысты
б
ы [1, 5].
Сортттардың егін
н алқабындаа ұзақ пайдааланылуы, оның
о
геноти
ипінде арнай
йы төзімділ
лігі бар екі
немесе біррнеше тиімд
ді гендері боолған кезде өсе түседі.
Сонд
дықтан «май
йбұршақ – тат ауру қоздырғышы
қ
ы» жүйесін
нің негізгі б
бағытында, патогенді
тұрақты сұрыптауды
с
ы қамтамасы
ыз ететін фаактор болу қажет.
қ
Бұл фактордың құрамына төзімділігі
т
əркелкі кеелген ие-өсіімдіктің түррлері, əсірессе, расаға тəəн емес төзім
мділігі бар сорттар кірееді. Расаға
12
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тəн төзімділік селекцияда толық иммунитет бермейді, керісінше оны əлсіретеді жəне таттың
жаңадан пайда болған сирек кездесетін расаларының жинақталуына себеп болып, енгізілген
сорттардың төзімділігінің жоюлуына əкеледі. Сондықтан да, селекцияда төзімділігі жоғары,
өндірісте тиімділігі ұзақ уақыт сақталынатын құнды сорттарды алуда, расаға тəн жəне расаға тəн
емес төзімділікті бірдей пайдалану өте қажет.
Аурудан қорғанудың экологиялық, экономикалық жағынан тиімділігіне ие-өсімдік пен паразиттің биологиялық ерекшелігін жəне олардың өзара қарым-қатынасын ескере отырып, төзімділіктің екі типін (расаға тəн – вертикальды жəне расаға тəн емес – горизонтальды) кешенді
пайдаланғанда ғана қол жеткізуге болады.
Төзімді сорттарды егу – бұл экономика жағынан ең тиімді жəне қоршаған ортаға қауіпсіз.
Майбұршақта (T. aestivum L.) өскіндік жəне ересек өсімдік төзімділік гендері бар. Өскін төзімділігі
расаға тəн, ересек өсімдік төзімділігі расаға тəн емес түрде анықталды.
Майбұршаққа жүргізілген зерттеулерден аскохитоз қоздырғыштары А. sojaecola жəне A. Phaseolorum, Fabaceae тұқымдасының бірнеше туыс-түрлерін зақымдайтыны дəлелденді.
1-кесте – Саңырауқұлақ ауруларының таралуы жəне дамуы

Вгетациялық
кезендері

Ауру көрсеткіштері, %
Uromyces sojae

Botrytiscinerea Pers

Cercospora sojina

Peronospora manchyrica

Septoria

Р

R

Р

R

Р

R

Р

R

Р

R

Өніп шығу

1,5

3

0

0

0

0

0

0

1

1

Жапырақтау

10,5

5

5

1

10

5

5

1

5

3

0

0

10

5

10

5

8,3

5

8,3

5

Гүлдену

20,8

5

10

5

10

5

10

3

10

5

Дəн салу

20,8

0

5

10

5

30

5

10

5

Сабақтану

10

Ескертпе: Р – таралуы R – дамуы.

Майбұршақ дақылының тұқымының церкоспороз ауруымен залалдануы зертхана жағдайында
зерттелінді. Тəжірибені 3 қайталап, 2 нұсқада қойылды. Петри табақшасына 25 дəннен салынып,
5 мл дистилденген су құйдық. Жалпы тұқым өнімділігін анықтайтын əдісті пайдалана отырып
3 күннен кейін тұқымның өну қуаттылығы жəне 7, 14 күндерден кейін толық өнімділігі анықталды.
Кестеде көрсетілгендей, бақылау нұсқасында өнімнің түсімі 90-100 % көрсетті. Залалданған
майбұршақ сорттарының өнімділігі 15-23 % аралығында болды. Церкоспороз ауруы егістікте
қалған өсімдіктің вегетативті мүшелері жəне тұқымы арқылы таралды (2-кесте).
2-кесте – Майбұршақ дақылы сорттарының церкоспороз ауруынан тұқымның өнімділігінің төмендеуі
Тұқымның өну қуаттылығы (3 тəулік)
Сорты

Тұқымның өнімділігі, тəулік
бақылау сорты

залалданған тұқым

бақылау

Залалданған тұқым

7

14

7

14

Гибрид 67

90

50

70

90

10

17

Эврика 357

90

50

70

90

10

16

Қарлығаш

85

60

65

85

16

24

Қазақстан 2309

90

55

70

90

15

20

Фитосанитарлық мониторинг жүргізіліп, алынған мəліметтер негізінде майбұршақ дақылы
қоздырғышының саңырауқұлақ аурулары анықталды.
Біздің зерттеулеріміздің нəтижесінде саңырауқұлақ ауруларының дамуын жəне климат
жағдайының фитопатогендердің динамикасына əсері анықталды.
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ГРИБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОИ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
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Аннотация. В статье рассмотрены биологические особенности по развитию и распространению
грибных болезней сои в условиях юго-восточного Казахстана.
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