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BIOLOGICAL FEATURES AND SPECIES COMPOSITION
OF PATHOGENS OF ASKOHITOZ SOY
Abstract. Soy is one of the most versatile on the use of crops, it is both the food, industrial and forage crop.
Soy has a great influence on the formation of fertility of the soil, enriching it with nitrogen, improving structure. Soy
yield is largely depend on the influence of a number of different factors; among them are particularly important
fungal diseases. According to the research there are about 30 species of fungal diseases. Two types of lesions were
observed at Fusarium infection: seedlings deformed, on cotyledons appeared rounded ulcers and after appearing on
the surface they died; or plants were stunted and were weakened until the end of the growing season. With the defeat
bacteriosis shoots were oppressed that was aggravated as a result of exposure to other infectious diseases and
damage by pests. As a result, soy diseases have been studied, biological features and species composition of causative agent of disease in soy agrobiocoenosis were determined by biological and effective method of implemented
protection techniques of soy from disease. In the context of South Kazakhstan area the first identified and studied
bioecological features of the most common and harmful diseases of soy Askohitoz. These results contribute to the
creation of data bank on the theory and practice in the field of plant biotechnology.
Keywords: soy, Askohitoz, pathogens, Fusarium, fungal disease.
ƏОЖ 633.12

А. А. Абубакирова, А. Д. Дауылбай, А. А. Оспанова, Р. А. Абильдаева, Қ. У. Сұлтанғалиева
М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан

СОЯ ӨСІМДІГІНІҢ АСКОХИТОЗ АУРУ ТУДЫРУШЫЛАРЫ
ҚОЗДЫРҒЫШЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЖƏНЕ ТҮРЛІК ҚҰРАМЫ
Аннотация. Соя – қолданылуы бойынша əрі азықтық, техникалық мақсаттарда кең пайдалануға болатын əмбебап өнім. Əсіресе, сояның топырақтың құнарлығын оны азотпен байыту арқылы құрылымын жақсарту əсері ерекше. Сояның өнімділігіне бірқатар факторлардың əсері байқалады. Əсіресе, фитопатогенді
саңырауқұлақтардың фитоуландырғыш қасиеттерінің үлкен əсері байқалады. Фузариозды инфекцияда екі
жарақтану түрлері байқалды: өскіндер құрылымы бұзылды, ұрықшада дөңгелене келген ойық жаралар байқалды. Өсе келе олар тіршілігін жояды немесе өсімдік өсу кезеңінде қалдырылып, немесе вегетация сатысының соңына дейін əлсіз қалпында қалып қояды. Сояны бактериялар мен вирустарда зақымдайды. Зерттеу
нəтижесінде, 30 жуық фитопатогенді саңырауқұлақтар түзетін аурулар бар екені жəне соя ауруларының қоздырғыштарының түрлік құрамы жəне биологиялық ерекшеліктері анықталынды, бұл зерттеулер олардан
сауықтыру немесе алдын - алу шараларын тиімді əдістерін анықтауға мүмкіндік береді. Оңтүстік Казақстан
облысында алғаш рет сояның Аскохитоз ауруының кең тараған қоздырғышының биологиялық ерекшеліктері мен уландырғыш зияндылығы анықталынды. Зерттеу нəтижелеріне сүйене, ғылыми тұрғыда сояның
ауруларымен күресудің агроэкологиялық əдістері негізделді. Алынған нəтижелер, өсімдік биотехнология
саласында теориялық жəне практикалық тұжырымдар банкін қалыптастыруға септігін тигізеді.
Түйін сөздер: соя, аскохитоз, патогендер, Fusarium, саңырауқұлақ тудыратын аурулар.
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Кіріспе. Қазіргі кезде биотехнология ғылыми-техникалық үрдістердің негізгі басым бағыттарының бірі болып табылады. Биология жəне техника ғылымдары, генетикалық жəне ұлпалық
инженерия салаларының жетістіктері негізінде адамзат өмірінің деңгейін айтарлықтай жоғарылату
мақсатында тірі ағзалардың барлық мүмкіншіліктерін пайдалануға болады. Биотехнологиялық
өнімдерді өндіру арқылы өндірістік-технологиялық, экологиялық жəне əлеуметтік-экономикалық
өзекті мəселелерді шешуге қол жеткізуге мол мүмкіндік бар.
Өсімдік шаруашылығында биотехнологияны қолдану негізгі екі бағытта жүргізіледі: селекция,
яғни трансгендік өнімдіктерді алу; тұқым шаруашылығында, сорттарды сауықтыру [1-5].
Ауыл шаруашылығы дақылдарының белгілі сорттарын тез жəне нəтижелі түрде көбейту
мақсатында вирустардан жəне патогендік микроорганизмдерден тазартылған, шаруашылык əсемдік дақылдардан көшет материалды алу жəне оларды аурулардан сақтау - қазіргі кезде маңызды
зерттеулер қатарында болып отыр [7-9].
Осындай мақсатты көздеп отырған зерттеулерге – соя дəндерінде аскохитоз қоздырғыштарының түрлеріне жүргізілген зерттеулерді жатқыза аламыз. Өйткені, соя дəні - ақуызға бай дəнді
дақыл. Дəніндегі ақуыз баска бұршақ дəнде дақылдарға қарағанда өте көп (36-42%). Сонымен
қатар, сояның дəнінде 20-26% май, 25-27% көміртегі, көп фосфор, калий мен витамин бар. Ұны,
күнжарасындағы ақуыз 47-50%. 1ц соя сабанында 32% жем-шөп өлшемі, 53 % ақуыз бар. Соя
таптырмайтын ірі мал азығы. Соя дəнінен бағалы май, сүт ірімшік, сүзбе өніміне қоспа алынады.
Сондықтан да, осындай бағалы өнімді өндірудің қыр –сырын зерттеу, яғни сояның мол өнімін
алуға түрлі ауру тудырушы зең саңырауқұлақтарының əсерін зерттеу, олардың биологиялық ерекшеліктері мен түрлік құрамына талдау жасау олардан туындаушы аурулардын алдын алуға мүмкіндік береді [10-12]. Бұл зерттеулердің маңызы оразан зор қазіргі заман талабынан туындап отыр.
Фитопатогендісаңырауқұлақтардың фитоуландырғыш қасиеттері – соятамырының шіруін
тудыратын қоздырғыштарды, дəндерде биосынамалар жүргізу əдістемесі бойынша жүргізілді. Ол
үшін дəндер дақылдық сұйықтықта 24 сағатқа жібітіп қойылды. Саңырауқұлақтар Чапека сұйық
ортасында 7 тəулік бойы дақылдандырылды. Мицелилерді дақылдық сұйықтықтан лавсаннан
жасалған сүзгі арқылы бөлініп алынды, содан соң сүзіндіні MPW-310 маркалы центрифуга аппаратында сұйықтықты пропагул саңырауқұлағынан айыру мақсатында 3000айн/мин. жағдайында
5 минут бойы центрифугаланды. Əрбір нұсқа үшін 50 кем емес дəндер санап алынды. Бақылау
тобындағы дəндер залалсыздандырылған суда жəне залалсыздандырылған қоректік ортада жібітілді. Бір тəулік бойы жібітіліп түрғаннан соң, оларды ылғалды сүзгі қағазына Петри табақшаларына салып, залалсыздандырылған құбыр суымен ылғалдандырып, тұрақты температурада 36 күн бойы көктетілді. Дақылдық сұйықтықтағы фитоуландырғыштардың бар жоқтығы өсу нəтижелері бойынша анықталды. Дəндердің өсу пайызы ескеріліп, өскіндердің ұзындығы анықталды.
Улы дақылдарға, дəндердің өсіп шығуын төмендететін немесе өскіндердің өсуін 25% -дан кем емес
дəрежеде тежейтін дақылдар жатқызылды.
Зерттеу нəтижесін талқылау. Зерттеу нəтижесінде, Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш рет
соя дəндерінде, сонымен қатар жапырақтарында, тамырдың шіруін тудырғыштардан бөлек,
аскохитоз қоздырғышы - Ascochyta sojicola кездесетіні анықталынды [13, 14].
1-кесте – Оңтүстік Қазақстан облысындағы сояның ауру қоздырғыштарының құрамы
Аурудың аталуы

Қоздырғыш

Зақымданған ағзалар

Аскохитоз
Альтернариоз
Пероноспороз
Церкоспороз
Септориоз

Fusariumsporotrichiella
Fusariumoxysporum
Fusariumsolani
Ascochytasojicola
Alternaria alternate
Peronosporamanshurica
Cercosporasojina
Septoriaglycines

Дəндер
Солдырма
Дəндер, өскіндер, тамыр, сабақтың негізі
Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер
Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер
Жапырақтар
Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер
Дəн жарнағы, жапырақтар, сабақтар, бұршақ

Бактериялық күю

Pseudomonas glycinea

Жапырақтар, қысқа шыбықтар,бұршақтар

Эпифитотиологиялық
топ

Саңырауқұлақтық
Фузариоз

Т - топырақтық
В– жапырақ сабақтық
В– жапырақ сабақтық
В– жапырақ сабақтық
В– жапырақ сабақтық
В– жапырақ сабақтық

Бактериялды

119

В–жапырақ сабақтық
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Ауруу нəтижесінд
де жапыраққтар құрғап, түседі. Саб
бақтары мен
н бұршақтаррында дақтаар қаралау
болып кеелген. Зақым
мданған сабақтар сын
нып, бұршаққтары зақымданған жаағдайда дəн
ндері əлсіз
болып неемесе мүлдеем дамымай
й қалады. Asscochyta sojiicola қоздыррғышының даму цикліі 2-кестеде
көрсетілгген.
2-кесте – Аscochyta sojiccola дамуы
Ай
й

Қалыпты
ы жағдайда дам
муы

Қазан-мам
мыр
Мамыр-маусым
Шілде-там
мыз

Жұқтырылған қаллдықтарда, дəн
ндерде, топыраақта сақталады
ы
Дем
малып жатқан құрылымдардың өсе бастауы
ы, соя өсімдігінің зақымданууы. Зақымданғған
өсккіндерден инфеекция алғашқы
ыда қарапайым
м, содан соң үш
штік жапырақтарға таралады
ы
Өсіімдіктердің баррлық ағзалары
ының зақымдан
нуы

Қыркүйекк - қазан

Өсіімдік қалдықтаарының, топыррақтың зақымд
дануы жəне дəндерге енуі

Дақттардың ішінд
де қара нүкттелер – саңы
ырауқұлақты
ың пикнидаллары байқаллады (1-суреет).

1--сурет – Ascocchyta sojicola пи
икнидалары. Ascochyta
A
sojicoola конидияларры
3-кесте – Ascochyta sojiicola биоморфологиялық сип
паттамасы
Пикнидалар

Конидиялаар
Түр

Ascochhyta sojicola

ұ
ұзындығы,
мкм
м
–
Х
6,4

÷
5,,0 ÷ 8,3

қалыңды
ығы, мкм
–
÷
х
4,1
3,3 ÷5,0

2-сурет – Asscochyta sojicolla колониясы
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диам
метр,
мкм
м
4,5
4
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Пикнидалары қоңыр, диаметрінде қосылыңқыраған (4,5 мкм), қара-қоршалған устицалары бар.
Конидиялары түссіз, цилиндрлі, кейде эллипстелген, ұштары дөңгелектенген, шамалы тартылған (2-сурет, 2-кесте).
Ascochyta sojicola өсуіне арналған тиімді температура 20-250С аралығында, сонымен қатар
ылғал болуы қажет. Аурудың жаппай таралуы пикнидиальды спора түзу арқылы жүреді, пикнидаларына басқан кезде ұзын лента тəрізді споралары шашылады.
Саңырауқұлақтардың өсуі мен дамуы микроағзаларға жарамды орталарда жүргізілді (3-сурет,
3-кесте).
4-кесте – Ascochyta sojicola–ның таза дақылдық түрлі орталардағы өсуінің радиальді жылдамдығы
Қоректік орта

Колониялардың өсу жылдамдығы, мм/тəулігіне
3

4

5

6

7

2,54

1,63

1,90

2,60

2,13

КА

2,70

1,55

2,10

2,05

3,20

КГА

3,03

2,95

1,85

2,60

1,20

ҚКА

2,50

1,75

1,75

3,00

2,88

ЧА

Примечание: ЧА – Чапека агары; КА – картопты агар; КГА – картопты-глюкозалы агар; ККА – қышқылкартопты агар.

2-кестеден Ascochyta sojicolaколонияларының анағұрлым жылдам өсуі 6-тəулікте, қышқылкартопты агар қоректік ортасында 3,00 мм құрағандығын байқаймыз
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А. А. Абубакирова, А. Д. Дауылбай, А. А. Оспанова, Р. А. Абильдаева, К. У. Султангалиева
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВИДОВОЙ СОСТАВ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНИ СОИ АСКОХИТОЗОМ
Аннотация. Соя – одна из самых универсальных по применению культур, она является одновременно
продовольственной, технической и кормовой культурой. Большое влияние соя оказывает на формирование
плодородия почвы, обогащая ее азотом, улучшая структуру. Урожайность сои в значительной степени зависит от влияния целого ряда различных факторов, из них особое значение имеют грибные болезни. По сведениям исследования зарегистрировано около 30 видов грибных заболеваний. При фузариозной инфекции
наблюдалось два типа поражения: проростки деформировались, на семядолях появлялись округлые язвы и
после выхода на поверхность они погибали; или же растения отставали в росте и оставались ослабленными
до конца вегетации. При поражении бактериозом всходы были угнетенные, что усугублялось в результате
заражения другими инфекционными заболеваниями и повреждения их вредителями. Сою поражают также
бактерии и вирусы. В результате исследования изучены болезней сои, был определен видовой состав и биологические особенности возбудителей болезней в агроценозе сои для того, чтобы определить биологический
и эффективный метод внедряемых приемов защиты сои от болезней. В условиях Южно-Қазахстанской области впервые выявлены и изучены биоэкологические особенности наиболее распространенных и вредоносных заболеваний Аскохитоз сои. На основании полученных результатов исследований были научно
обоснованы агроэкологические методы борьбы с болезнями сои. Полученные результаты вносят вклад в
создание банка данных по теории и практике в области биотехнологии растений.
Ключевые слова: соя, аскохитоз, патогены, Fusarium, грибные болезни.
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