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STUDYING THE BIOLOGICAL FEATURES AND SPREADING  
IN SOY PLANTS OF PATHOGENIC FUNGI 

 
Abstract. There were revealed 3 species of fungus of Fusarium genus in rhizosphere of soya, which are 

causative agents of root decay and vascular wilt for the first time in South Kazakhstan area as result of researches. 
Causative agents of ascochyta – Ascochyta sojicola were annually found out, except causative agents of root decay 
on soya seeds and leaves. Bioecological features of some activators of causative agents of Fusarium genus have 
been defined and studied during the phytopathologic analysis of leave surface. Pathogenicity of fungi was largely 
depended on their phytotoxicity. High phytotoxicity of native filtrate was set for the fungi of Fusarium genus. 
Phytotoxins produced by many phytopatogenic fungi are important factors in the development of plant diseases. 
However, their toxic effect is realized during carrying out a series of successive processes, such as absorption at 
specific cellular receptors, transport through the plasma membrane of cells and inactivation of the intracellular 
target. According to the results, it was established that the role of toxins are varied: some may function as patho-
genicity factors, others as virulence factors. Pathogenicity is the ability to cause disease. Factors responsible for 
virulence have properties that determine the severity of the disease, but they are not necessary for the occurrence of 
disease. Sources of infection are contaminated soil, seeds and vegetable residues. Disease is manifested as browning 
root and collar root on shoots. In cotyledons – deep brown sores, in wet weather are covered by white pink sporifi-
cation of fungus. If the growth point is affected, the shoots will often die. Root decay on mature plants is charac-
terized by thinning and brownish of root collar, which leads to stem break and root decay. Based on the research 
results, agroecological methods of combating diseases of soybeans were scientifically substantiated. These results 
contribute to the creation of data bank on the theory and practice in the field of plant biotechnology. 

Keywords: soy fungal disease, biological features, Fusarium, phytotoxin. 
 

 
ƏОЖ 633.12 

 
А. А. Абубакирова, А. Д. Дауылбай, А. А. Оспанова, Р. А. Абильдаева, С. Ж. Лесбекова  

 

М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 
 

АУРУ ТУДЫРУШЫ САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ  
БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН  

ЖƏНЕ СОЯ ӨСІМДІГІНДЕ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ 
 

Аннотация. Зерттеу нəтижесінде, Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш рет соя ризосферасының құ-
рамында Fusarium туысына жататын саңырауқұлақтың 3 түрі анықталды, ол – тамырдың шіруін туындатып, 
фузариоздық шіруге алып келеді. Соя дəндерінде, сонымен қатар жапырақтарында, тамырдың шіруін тудыр-
ғыштардан бөлек аскохитозаны тудырушы – Ascochyta sojicola анықталынды, жапырақ бетін фитопатоло-
гиялық талдау жүргізу нəтижесінде қоздырғыштардың биоэкологиялық ерекшеліктері зерттеліп, анықталды. 
Fusarium туысына жоғары фитотоксинді нативті фильтраттар айқындалған фитотоксинді фитопатогенді 
саңырауқұлақтар түзілетін өсімдік ауруларының дамуының негізгі факторы болып табылады. Бұл жағдайда 
уытты əрекеті бірнеше тізбекті процестердің əрекетімен жүреді, арнайы клеткалық рецепторлар адсорбция-
сы жасушаның плазматикалық мембранасы арқылы тасымалдануы жəне клетка ішілік нысанада белсенді-
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ріледі. Зерттеу нəтижесінде токсиндердің əртүрлі қызметтері айқындалды. Бірінші жағдайда олар фатогендік 
факторды көрсете алса, екінші вируленттілікті көрсете алды. Патогенді бұл аурудың туындау себебі, ал 
вирулентті факторлар аурудың қаншалықты қауіпті екенін көрсететін қасиеттерге ие. Соған қарамай олар 
ауруды тудырушы қатарына жатпайды. Инфекцияны тудырушылар зақымдалған топырақ, тұқым жəне 
өсімдік қалдықтары. Өркендегі ауру тамырдың өзегінде жəне тамырда қоңыр түске боялуы арқылы көрініс 
табады. Тұқымда терең қоңыр ойықты жаралар пайда болады. Ылғалды ауа райы кезінде ақшылтым қызғылт 
түспен қапталған саңырауқұлақтар споралармен жабылады. Өскіннің өсу нүктесі зақымдалса өсімдіктің 
тіршілігі жойылады. Тамыр шіріктері дамыған ересек өсімдіктерде тамыр өзектерінің қоңыр түске боялып, 
солып жəне сабақтарының сынғыштығына, сонымен қатар шіруіне алып келеді. Зерттеу нəтижесінде сояның 
ауруларымен күресудің агроэкологиялық əдістері ғылыми тұрғыда негізделді. Алынған нəтижелер, өсімдік 
биотехнология саласында теориялық жəне практикалық тұжырымдар банкін қалыптастыруға септігін тигізеді.  

Түйін сөздер: сояның саңырауқұлақ тудыратын аурулары, биологиялық ерекшеліктер, Fusarium, фито-
токсиндер. 

 
Кіріспе. Қазіргі өсімдік биотехнологиясының зерттеу аумағына əртүрлі биологиялық активті 

заттарға бай өсімдіктің ұлпасын жасанды қоректік ортада өсуіне қолайлы жағдай туғызу, олардың 
өнімділігін арттыру үшін топырақ құнарлылығын қалпына келтіру, өсімдік селекциясын жақсарту 
екендігі айқындалып отыр [1-5]. 

Барынша, мол өнім алу мақсатында құрылатын ауыл шаруашылық экожүйелерінің дамуы 
барысында, көптеген мөлшерде қоректік заттарды қажет ететін жоғары өнімділігі бар сұрыптар 
мен дақылдарды ендіру, өсімдіктің қоректенуін, өсімдік пен топырақта өтетін биохимиялық про-
цестерді, биотыңайтқыштар мен биохимиялық қоректік заттардың тиімділігін зерттеу арқылы 
молайту екендігі анықталды [6-8]. 

Соя – 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%. 1 ц соя сабанында 32% жем-шөп өлшемі, 
53 % ақуыз бар. Соя таптырмайтын ірі мал азығы. Соя дəнінен бағалы май, сүт ірімшік, сүзбе 
өніміне қоспа алынады [7-9]. 

Қоректік заттарға бай жоғары өнімділігі бар сұрыптар мен дақылдарды өндіру, фитопатогенді 
саңырауқұлақтарды зерттеу жəне оларды өсімдіктерден сауықтыру бойынша іш шаралар жүргізуді 
қажет етеді [10-12].  

Зерттеуді жүргізу əдістемелері. Фитопатогенді саңырауқұлақтардың фитоуландырғыш 
қасиеттері – соя тамырының 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 дақыл-
дық сұйықтықтан лавсаннан жасалған сүзгі арқылы бөлініп алынды, содан соң сүзіндіні MPW-310 
маркалы центрифуга аппаратында сұйықтықты пропагул саңырауқұлағынан айыру мақсатында 
3000 айн/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 3-6 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 қорытындылау. Зерттеу нəтижесінде Оңтүстік Қазақстан облысында 
алғаш рет соя ризосферасының құрамында Fusarium туысына жататын саңырауқұлақтың 3 түрі 
анықталды, ол – тамырдың шіруін туындатып, фузариоздық шіруге алып келеді. Соя дəндерінде, 
сонымен қатар жапырақтарында, тамырдың шіруін тудырғыштардан аскохитоз қоздырғышы – 
Ascochyta sojicola табылады. Жапырақ бетін фитопатологиялық талдау жүргізу нəтижесінде 
қоздырғыштардың биоэкологиялық ерекшеліктері зерттеліп, анықталды: бактериалдық күйік 
(бактериалдық жиектік дақтар) – Pseudomonas glycinea; пероноспороза – Peronospora manshurica; 
альтернариоза – Alternaria alternate. церкоспороздың (дөңгелектенген сұр дақтану) – Cercospora 
sojina жəне септориоздың (татты дақтар) Septoria glycines пайда болғандығы байқалды (1-кесте). 
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1-кесте – Оңтүстік Қазақстан облысындағы сояның ауру қоздырғыштарының құрамы 
 

Аурудың аталуы Қоздырғыш 
Зақымданған  

ағзалар 
Эпифитотиологиялық 

топ 

Саңырауқұлақтық 

Фузариоз 

Fusariumsporotrichiella Дəндер 

Т - топырақтық Fusariumoxysporum Солдырма 

Fusariumsolani Дəндер, өскіндер, тамыр, сабақтың негізі 

Аскохитоз Ascochytasojicola Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер В– жапырақ сабақтық 

Альтернариоз Alternaria alternate Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер В– жапырақ сабақтық 

Пероноспороз Peronosporamanshurica Жапырақтар В– жапырақ сабақтық 

Церкоспороз Cercosporasojina Жапырақтар, бұршақ, сабақ пен дəндер В– жапырақ сабақтық 

Септориоз Septoriaglycines Дəн жарнағы, жапырақтар, сабақтар, бұршақ В– жапырақ сабақтық 

Бактериялды 

Бактериялық күю Pseudomonas glycinea Жапырақтар, қысқа шыбықтар,бұршақтар В–жапырақ сабақтық 

 
Фузариоз – Deuteromycetes класы (Fungi imperfecti), Hyphomycetalesқатар тобы, Moniliales 

қатары, Tuberculariaceae тұқымдасы, Fusarium түрі. Тəжірибе жағдайында берілген саңырау-
құлақтың үш түрі анықталды: Fusarium sporotrichiella, Fusarium oxysporumжəне Fusarium solani. 

Инфекция көздері – бұзылған топырақ, дəндер мен өсімдік қалдықтары. Өскіндерде ауру 
мойын түбірінің жəне тамырдың күреңденуі түрінде көрініс табады [13, 14]. Дəн жарнақтарында – 
ылғалды ауа-райы жағдайында ақ қызғылт түсті саңырауқұлақтың спора түзілуі жүретін, терең 
күреңденген ойықтар пайда болады. Өсу нүктесінің зақымдануынан өскіндер көбінесе шықпай 
қалады. Тамыр шірігі үлкен өсімдіктерде тамыр мойнының күреңденуімен жəне жұқаруымен 
сипатталады, ол сабақтың сынуы мен тамырдың шіруіне алып келеді [15, 16, 18, 19]. 

Вегетация барысында саңырауқұлақ зақымданған өсімдікте, көптеген конидиялардың екі 
түрінен тұратын спора түзе бастайды: майда – микроконидиялар жəне ірі – макроконидиялар               
(2-кесте). 
 

2-кесте – Fusarium туысы саңырауқұлақтарының биоморфологиялық сипаттамасы (микробиология зертханасы) 
 

Түр 

Микроконидиялар Макроконидиялар 

ұзындығы, мкм 
бөгеттер саны, 

дана 

ұзындығы, мкм 
бөгеттер саны, 

дана – 
Х 

÷ 
– 
Х 

÷ 

Fusariumoxysporum 12,2 8,7÷14,8 0 19,2 17,5÷22,3 2 

Fusariumsporotrichiella 10,2 7,1÷17,8 1 25,5 16,7÷31,0 3 

Fusariumsolani 15,7 10,8÷17,5 1 29,4 23,6÷35,0 4 

 
Fusarium туысының саңырауқұлақтары Fusarium sp. өзінің тіршілік циклы бойынша топы-

рақта ұзақ уақыт (6-7 жыл) тіршілігін жоғалтпайды.  
Саңырауқұлақтардың улылығы олардың фитоулылығына байланысты болды. Fusarium туы-

сының саңырауқұлақтары үшін нативті сүзгілердің жоғары фитоулылығы белгіленген [20, 21, 23]. 
 

3-кесте – Fusarium туысының саңырауқұлақтарының дақылдық сұйықтық сүзінділерінің соя өсінділерінің өсуіне əсері 
(микробиология зертханасы) 

 

Нұсқа 
Өсіп шықққан дəндер саны,  

% 

Өсінділердің ұзындығы, см 

– 
Х 

 
÷ 

Залалсыздандырылған су 94,7 9,8 8,4÷11,2 

Залалсыздандырылған орта 92,0 8,9 7,1÷10,6 

Дақылдық сұйықтық Fusariumsp. 73,5 4,6 3,9÷5,3 
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Зерттеу нəижелері көрсеткендей, Fusarium саңырауқұлағының нативті сұзіндісі соя дəндерінің 
өсіп шығуына əсерін тиігізді. Осылайша, Fusarium sp.дақылдық сұйықтығы залалсыздандырылған 
суға қарағанда дəндердің өсуін 28%-ға, ал Чапека залалсыздандырылған ортасында – 25%-ға 
тежеді. Таза Чапека ортасы дəндердің өсуін біршама 2,9%-ға төмендетті. 

 
4-кесте – Fusarium oxysporum-ның таза дақылдық түрлі орталардағы өсуінің радиальді жылдамдығы  

(микробиология зертханасы, М. Əуезов атындағы ОҚМУ) 
 

Қоректік орта 
Колониялардың өсу жылдамдығы, мм/тəулігіне 

3 4 5 6 7 

ЧА 6,71 8,25 8,13 7,63 0,88 

КА 5,00 7,13 10,13 8,75 4,00 

КГА 4,75 6,13 8,75 6,88 2,63 

ҚКА 4,00 5,50 5,50 7,63 7,00 

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

 

Бақылау барысында, Fusarium oxysporum колонияларының өсуінің максималды жылдамдығы 
картопты агар қоректік ортасында 5-6 тəулікте байқалған жəне оның мəні 10,13 пен 8,75 мм 
жеткен. Басқа қоректік орталарда Fusarium oxysporum колонияларының өсуі төмен жəне 8,13 пен 
7,63 мм/тəулігіне құраған. 

7-тəулікте басқа жағдай байқалды. Барлық қоректік орталарда Fusarium oxysporum колония-
ларының өсуі тоқтады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РАСТЕНИЯХ СОИ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ ГРИБОВ 
 

Аннотация. В результате исследований впервые в Южно-Казахстанской области было обнаружено в 
ризосфере сои 3 вида гриба рода Fusarium – возбудителей корневой гнили и фузариозного увядания. На се-
менах сои, а также листьях, кроме возбудителей корневой гнили, ежегодно обнаруживался возбудитель 
аскохитоза – Ascochyta sojicola. При фитопатологическом анализе листовой поверхности были определены и 
изучены биоэкологические особенности некоторых возбудителей гриба рода Fusarium. Патогенность грибов 
в значительной степени зависила от их фитотоксичности. Для грибов рода Fusarium установлена высокая 
фитотоксичность нативных фильтратов. Фитотоксины, продуцируемые многими фитопатогенными грибами, 
являются важными факторами развития болезни растений. При этом их токсическое действие реализуется 
при осуществлении ряда последовательных процессов, таких как абсорбция на специфических клеточных 
рецепторах, транспорт через плазматическую мембрану клетки и инактивация внутриклеточной мишени. В 
результате исследования было установлено, что роль токсинов разнообразна: одни могут функционировать 
как факторы патогенности, другие – как факторы вирулентности. Патогенность - это способность вызывать 
заболевание. Факторы, ответственные за вирулентность, обладают свойствами, которые определяют степень 
тяжести заболевания, но сами не являются необходимыми для возникновения болезней. Источники инфек-
ции – зараженные почва, семена и растительные остатки. На всходах болезнь проявляется в виде побурения 
корневой шейки и корня. На семядолях – глубокие бурые язвы, во влажную погоду покрывающиеся белоро-
зовым спороношением гриба. При поражении точки роста всходы часто погибают. Корневые гнили на взрос-
лых растениях характеризуются утончением и побурением корневой шейки, что приводит к надламыванию 
стеблей и загниванию корней. На основании полученных результатов исследований было научно обосновано 
агроэкологические методы борьбы с болезнями сои. Полученные результаты вносят вклад в создание банка 
данных по теории и практике в области биотехнологии растений. 

Ключевые слова: грибные болезни сои, биологические ососбенности, Fusarium, фитотоксины. 
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