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BIOLOGICAL FEATURES  
OF FUNGI SPECIES AFFECTING DAUCUS CAROTA L. 
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Keywords: Daucus carota L., Altrernaria radicina, Macrosporium carotae, Penicillium cyclopium., Sclero-

tinia sclerotiorum, Fusarium avenaceum, conidia, mycelium, clean culture. 
Abstract. Current research is biological and ecological features of fungi species affecting vegetables and 

clarifies their control. Daucus carota L. is of particular importance in the vegetable sector and in the food industry. 
There were investigated fungi germs Daucus carota L., who were sent on mission are taken from areas of vegetable 
store Karasai district of Almaty region. In order to study the features of diseases that were obtained pure cultures 
have been described and biology of these fungi. Materials presented research papers on culture-morphological 
features of species of fungi infecting seeds Daucus carota L. 

As a result of the experiment there were determined morphological criteria (size of conidia, the number of 
partitions, especially conidia wear). 

Variety of fungi in winter it is found in the remnants of last year's vegetation and therefore should be destroyed. 
As a result of the development of fungi in vegetables contribute to their deterioration, affecting not only the 
nutritional content, but even change and biochemical properties. The fungi give off poisonous toxins are carrot roots. 

Based morphological characteristics of fungi species have been identified on the determinants and N.A. Nau-
mova and V.I. Semenova 
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DAUCUS CAROTA L. ЗАРДАПТАЙТЫН САҢЫРАУҚҰЛАҚ 
 ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 
Н. Н. Салыбекова1, Ж. Ж. Кужантаева1, Е. Басым2, А. А. Асанбеков3,  

Ж. Т. Абдрасулова1, Қ. Д. Маселбаева1 
 

1Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан, 
2Акдениз университеті, Анталия, Түркия, 

3Қазақ картоп жəне көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: Daucus carota L., Altrernaria radicina, Macrosporium carotae, Penicillium cyclopium., Sclero-
tinia sclerotiorum, Fusarium avenaceum, конидия, жіпшумақ, таза екпесі. 

Аннотация. Көкөністерді зардаптайтын саңырауқұлақтардың түрлерінің биоэкологиялық ерекше-
ліктерін зерттеп, күресу шараларының негізін жасау өзекті мəселе болып табылады. Соның ішінде Daucus 
carota L. шаруашылық жəне тағам өндірісінде маңызы зор. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қайнар елді 
мекені көкөніс сақтау қоймасынан алынған Daucus carota L. көкөнісін зардаптайтын саңырауқұлақтың 
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түрлері қоздыратын аурулары зерттелді. Ауру қоздырушы саңырауқұлақ түрлерінің ерекшеліктерін анықтау 
мақсатында олардың таза дақылдық екпесі алынып, биологиялық сипаты жасалды.  

Саңырауқұлақ түрлерінің биологиялық жəне дақылдық морфологиялық ерекшеліктерінің зерттеу 
нəтижелері көрсетілген. Эксперименталдық зерттеу нəтижесінде морфологиялық критерийлері анықталды 
(конидия өлшемі, көлденең перде саны, конидия түзу ерекшелігі).  

Саңырауқұлақ түрлерінің морфологиялық сипаты негізінде Н. А. Наумов жəне М. А. Литвинов анық-
тамалары арқылы түрлері анықталды. 

 
Қазіргі таңда агроөндірістік кешеннің негізгі бағыттарының бірі – халықты ауылшаруашылық 

өнімдерімен тұрақты қамтамасыз ету. БҰҰ тамақ жəне ауылшаруашылық ұйымының санағы 
бойынша жыл сайын зиянды организмдер ауылшаруашылық өнімдерін 30 пайызға төмендетеді. 
Оның ішінде саңырауқұлақ түрлерінің тудыратын аурулары кең көлемде таралған. Ауру қоздыр-
ғыш саңырауқұлақтардың биологиялық ерекшеліктерін нақтылап, күресу шараларын белгілеу 
өзекті мəселе болып табылады. 

Көкөністер жаңадан өсіп келе жатқанда жəне өсіргенде вегетация жəне сақтау кезінде түсім 
мөлшерінің азайып кетпеуіне көп көңіл бөлу қажет. Өсімдіктердің инфекциялық ауруларының 80% 
саңырауқұлақтар тудырады. Инфекция таралу көзі негізінен тұқым болып табылады [1-6]. 
Ауылшаруашылық дақылдарының ауру қоздырушылары 30%-дан көбі тұқымдармен таралады [7], 
ал кейбір мəліметтерде 60%-дан жоғары деп көрсетілген [6]. Зақымданған тұқымды отырғызғанда 
инфекция өсіп жатқан өсімдікке ауру ошағын тудыра беріледі [2-3, 5, 7-10].  

Сəбіздің саңырауқұлақ ауруларының ішінде аса қауіптісі ақ шірік ауруы. Оның қауіптілігі сол 
пайда болысымен тез таралып, қоймадағы сəбіздің тамыржемістерін түгелдей шірітіп жібереді. 
Басқа саңырауқұлақ түрлері тудыратын аурулар аса қауіпті саналмайды. 

Д. А. Шток (1990) Өзбекстан облыстарынан жиналған сəбіз тұқымында кездесетін саңырау-
құлақ аурулурын зерттеген [5]. Л. Д. Казенас сəбіздің қара шірік (Alternaria radicina M. D. et E.), ақ 
шірік, ақ ұнтақ ауруын (Erysiphe umbelliferarum DB. F. Dauci Jacz.) зерттеген [11].  

Parker M. L., et.all. cəбіздің склеротиниоз ауруының ауадағы аскоспораларының таралу айма-
ғын тест пластинкалар арқылы зерттеген [12].  

Ганнибал Ф. Б. «Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация 
грибов рода Alternaria» атты еңбегінде сəбіздің альтернариоз жəне макроспориоз ауру түрлерін 
тудыратын саңырауқұлақ түрлерін сипаттаған. Alternaria dauci (J. G. Kühn) Groves et Skolko (1944) 
сəбіздің жапырағының ерте зақымдануына, солып қалуына əкеледі, макроспориоз немесе қоңыр 
дақтылық (бурой пятности) ауруын тудырады. Ал, A. radicina тудыратын ауруды альтернариоз деп 
атаған [13].  

Макроспориоз ауруына қатты ұшыраған жағдайда тамыржемісте каротин, қант құрамы 
мөлшері 20-40% азаяды (Нелен, 1963) [14], кейбір мəліметтерде 40-60% (Ben‐Noon et al., 2001) [15]. 
Сабақтың (пəлек) зақымдануынан механикаландырылған жиын-терім кезінде, тамыржемістің көп 
бөлігінің топырақ астында қалып қоюуынан егістік түсіміазаяды (Pryor et al., 2002) [16]. 

 
Зерттеу материалдары мен əдістері 

 
Алматы облысы Қарасай ауданы Қайнар елді мекені көкөніс сақтау қоймасынанкөктемде 

(10.04.2015 ж.) Daucus carota L. көкөнісінің зардапталған жемістері мен тұқымы алынып лабо-
раторияда В. И. Семеновтың биологиялық əдісімен саңырауқұлақ түрлерінің биологиялық 
ерекшеліктері анықталды. Саңырауқұлақ түрлерінің морфологиялық ерекшеліктері Н. А. Наумов 
(1937) [17]; М.А.Литвинов (1967) [18] анықтамалары арқылы анықталды. 

Зерттеу жүргізу үшін сəбіздің тамыржемістерінен жəне тұқымдарынан саңырауқұлақ 
конидиялары бөлініп алынып Чапека қоректік ортасына себіліп, таза дақылы алынды.  

Микроскопиялық талдаулар MICROS AUSTRIA CAMERA 519 CU 5 OTCMOS видео қондыр-
ғысымен MCX100, микроскоп окуляры EW10X/20, объективі PLAN 40X/0.65 жəне сканерлеуші 
(JSM-6510LA ANALYTICAL SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) микроскоптарында 
жүргізілді. 
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Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау 
 

Қара шірік ауруы. Ауру қоздырушысы Alternaria radicina M.D. et E. Конидиялары тізбек-
телген, көлденең жəне бойлай перделері бар, 32-35х19-95 мкм. Ауру жемісте қара дақ түрінде 
түгелдей таралады. Дақтың көлемі майда нүктеден басталып, дөңгелектене жайылып тарала береді 
(1А-сурет). Ауру егістікте сəбіз жапырақтарында сулы түйін түрінде пайда болады да, жапырақ-
тарын сарғайтып, соңында жапырағы шіріп кетеді. Жапырақтарынзақымдаған Alternaria radicina 
альтернариоз сияқты соншалықты қауіпті емес. Тамыржемісіндегі ауру негізінен сақтау кезінде 
қоймада таралады. 

Alternaria radicina споралары тізбектелген, көлденең перделері бар, 40-60х17-26 мкм. 
Конидиялары пішіні элипс тəрізд. 

 

      

                                А                                                    Б                                          В                                               Г 

1-сурет – А- Daucus carota L. қара шірік ауруы сырт көрінісі; Alternaria radicina конидиялары (Б, В); Г – таза дақылы 
 

Қоңыр дақ ауруы. Ауру қоздырушысы Macrosporium carotae Ellis and Langlois. Жас өсім-
діктер ауруға тез шалдығады. Ал, жетілгендерінде тамыржемісі түзілу барысында зардапталуға 
ұшырайды. Жапырағы, сабағы, тамыржемістері зақымдалады. Жапырақтарында шеңберлі ірі 
қоңыр дақтар пайда болады. Тамыржемістерінде диаметрі 1,5 см болатын ашық-қоңыр түсті дақтар 
түзіледі. Ылғалды ауа-райында дақтар қоңыр өңезбен қапталады. Ауру қоздырғыш түрдің 
оптималды температурасы 20-25°С, салыстырмалы ауа ылғалдылығы 80-85%.  

Macrosporium carotae –конидиялары қоңыр түсті, бірнеше клеткаларға бөлінген, бедерлі 
жасуша қабықшасы болады.Конидиясы 3-4 клеткалылары 20-27,42х12-13,8 мкм, 5-7 клеткалылары 
27,4-44х14-15,4-25мкм. Таза дақылы қоңыр қара түсті, үлпілдек жіпшумақтан тұрады (2-сурет).  

 

 
 

2-сурет – Macrosporium carotae (Ellis&Langl.) J.A.Stev&Wellman конидиялары мен таза екпесі 
 

Құрғақ шірік. Ауру қоздырушысы Fusarium avenaceum (FR.) SACC. Бұл ауру түрі əдетте 
жапырақ жəне тамыржемістерде байқалады.Зақымданған жеміс құрғап, ақшыл қызыл-қоңырқай 
түсті болады. Шіріктің дамуы зақымданған бөлімін құрғатыптастайды.Ылғалды жағдайда ақшыл 
қызғылтым түсті жіпшумақ түзіледі. Шірік негізінен тамыржемістің түп жағынан басталады да, 
содан соң басқа бөліктеріне ауысады. Ауру қоздырушысы негізінен топырақта, өсімдіктің жерасты 
мүшелерінде кездеседі. Сабанмен жапқанда жапырақтарында сақталған ауру қоздырушы түрдің 
жіпшумағы, спорасы зақымданған тамыржеміске жұғады. 7-20°С температура аралығында 
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  А                                                                 Б                                                                   В 

5-сурет – А-склеротиниоз ауру көрінісі; Б-Sclerotinia sclerotiorum конидиялары; В-таза екпесі 
 

Ризоктониоз (парша). Ауру қоздырғыш түрі – Rhizoctonia solani J.G. Kühn. Егістікте кездес-
тіргенде жапырақтарының ерте солуынан байқауға болады. Сабы мен жапырақ пластинкалары 
солып, тамыржеміс қара-қошқыл ойыс дақтармен жабылады. Rhizoctonia solani – өсімдікте жəне 
өсімдік қалдықтарында склероций жəне жіпшумақ түрінде сақталатын, топырақта кең таралған 
саңырауқұлақ түрі. Бұл саңырауқұлақтың қатысуы топырақтағы органикалық қосылыстардың 
құрамына байланысты. Ылғалдылық жəне жоғары температура (18°С) кезінде инфекция кезкелген 
уақытта көрінеді. Ауру түрі өсімдіктен өсімдікке оңай таралады. Егер жерасты мүшелерінде еш-
қандай ауру белгілері байқалмаса, жиын-терім кезінде кезінде немесе сақтау кезінде зардапталу 
ерекшеліктері анық көрінеді. Ауру түрімен зардапталуы сақтау кезінде жалғасады.  

Rhizoctonia solani – бірнеше бөліктерге бөлініп, бүйірінен бұтақтанған гифалардан құралады 
(6-сурет). Моноклеткалы бұтақтанған гифаларының ұзындығы əртүрлі болып келеді.Гифалары 
ұзындығы 20-23х28-34; 12х19-23х32 мкм. Таза екпесі ақ түсті үлпілдек жіпшелерден тұрады. 

 

     
 

6-сурет – Rhizoctonia solani таза екпесі мен гифалары 
 

Саңырауқұлақ түрі қалдық өсімдіктерде қыстап шығуына байланысты оларды жойып отыру 
қажет. 

Көкөністерде микроскоптық саңырауқұлақтардың дамуының нəтижесінде жемісті бүлдіреді, 
олардың тағамдық құндылығымен қатар биохимиялық құрамын өзгертеді. Сонымен қатар, 
саңырауқұлақтар улы токсиндер бөліп, сəбіздің тамыржемістерін бүлдіреді.  
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Аннотация. Актуальным является исследования биоэкологических особенности видов грибов пора-
жающие овощи и уточнения меры борьбы с ними. Daucus carota L. имеет особое значение в овощной хозяй-
стве и в пищевой промышленности. Были исследованы грибы-возбудители болезни Daucus carota L., 
которые былы взяты из овощохранилищ из местности Кайнар района Карасай Алматинской области. В целях 
изучения особенности возбудители болезни, были получены чистые культуры и были описаны биология этих 
грибов. Представлены материалы научно-исследовательских работ по культурально-морфологическим 
особенностям видов грибов поражающие семена Daucus carota L. 

В результате эксперимента были определены морфологические критерии (размер конидий, количество 
перегородки, особенности конидияношения). 

Основываясь морфологическим характеристикам грибов были определены виды по определителям                  
Н. А. Наумова и В. И. Семенова 

Поступила 20.05.2015 г. 
 
 
 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
168  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

biological-medical.kz 
 
 
 

Редактор М. С. Ахметова 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 22.05.2015. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
10,4 п.л. Тираж 300. Заказ 3. 

 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


