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MONITORING OF A LEAF SPOT DISEASE OF WHEAT 
IN THE SOUTH-EAST REGION OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. There is known that leaf spot diseases (LSD) are very dangerous of wheat, which can reduce the 

yield of this crop up to 60-70% during the epiphytoty. As a result of monitoring conducted in 2016, a significant 
development of these diseases was observed. It was shown that diseases of a tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) 
and a septoria (Septoria nodorum) of wheat were developed on all wheat cultivars in Almaty region. In Karassay 
district a development of tan spot disease on a variety Kazakhstanskaya 10 has reached 20%, and distribution index 
appeared at the level of 96%. On variety of Bogarnaya 56 the development of disease has formed 8%, and 
distribution index has reached 70%. In Zhambyl district the development of the Septoria on wheat variety 
Steklovidnaya-24 was on level of 27,4%, and distribution index has reached 92%. In Karassay district, Kumaral 
county district, the variety Kazakhstan 10 was shown as the highest tolerant variety, susceptibility of which has been 
within 12%, and the development of disease has been 0,9%. The majority of the cultivated varieties of wheat were 
susceptible to tan spot and septoria. The data obtained indicate the need to create disease-resistant varieties and 
introduce them into production.  

Keywords: wheat, variety, pathogen, pyrenophora, septoria, resistance. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ 
БИДАЙДЫҢ ДАҚ АУРУЛАРЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ 

 
Аннотация. Жапырақ дақ аурулары өте қауіпті жəне тез тарағыш патоген екені бəрімізге мəлім, эпи-

фитотий жылдары бидай дақылының өнімділігін 60-70%-ға дейін төмендетеді. Алматы обылысының егіс 
алқаптарына 2016 жылы жүргізілген мониторинг нəтижесінде бидайдың пиренофороз (Pyrenophora tritici-
repentis) жəне септориоз (Septoria nodorum) дақ ауруларының қарқынды дамуы анықталынды. Пиренофороз 
ауруымен Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылдық округінде Казахстанская 10 сорты 20%-ға дейін залал-
данған, ал таралуы 96%-дық нəтиже танытты. Залалдану жағынан ең төмен нəтиже көрсеткен Богарная             
56 сорты болып шықты; оның ауруының таралу деңгейі 70%-ды құраса, ал залалдану индексі 8%-ды көр-
сетті. Жамбыл ауданы, Үмбетəлі ауылдық округінде Стекловидная 24 сортының септориоз ауруымен за-
лалдануы 27%, ал таралуы 92%-ды көрсетті. Қарасай ауданы, Құмарал ауылдық округінде Қазақстанская             
10 сорты септориоз ауруымен 12%-дық дəрежеде таралған, ал аурумен залалдану деңгейі 0,9%-ды танытты. 
Сонымен қатар, Алматы обылысында өсіріліп отырған бидай сорттарының басым бөлігі пиренофороз жəне 
септориоз жапырақ дақ ауруларына төзімсіз екенін көрсетеді. Сондықтан қазіргі таңда дақ ауруларына 
төзімді сорттарды шығару жəне өндіріске ендіру өзекті мəселе болып табылады.  

Түйін сөздер: бидай, сорт, патоген, пиренофороз, септориоз, төзімді. 
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Кіріспе. Күздік бидайдың сары дақ ауруының қоздырғышы Pyrenophora tritici-repentis (Died.) 
Drechs (anamorph Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker) аскомицет саңырауқұлағы дүние жүзі 
бойынша, сонымен қатар біздің елімізде де бидайдың жапырақты ауруларының ішіндегі танымал 
аурулардың біріне айналған. Сары дақ ауру ретінде 1940 жылы АҚШ-та тіркелген. Ең алғаш рет 
бұл аурудың қоздырғышы туралы 1960 жылдары Канада Р.Шумахердің деректерінде көрсетіл-        
ген [1]. 

Аурудың сыртқы белгілері септориозға ұқсас келеді. Жапырақтарда дөңгелектеу немесе 
сопақтау келген, бозғылт немесе қоңырқай жиекпен көмкерілген сарғылт дақтар байқалады. Олар 
бір-бірімен ұласып, бүкіл жапырақ бетін алып кетеді. Бұл ауру орталық Азияда өткен ғасырдың 
80-жылдарының ортасында ғана байқалған еді. Үстіміздегі ғасырдың басында сарғылт теңбіл 
Қазақстанның көптеген өңірлерінде, атап айтқанда оңтүстік пен оңтүстік-шығыс, солтүстік жəне 
шығыс аймақтарында бидайдың аса кең таралған жəне зиянды ауруына айналды. Бұның басты 
себебі бидайдың көптеген аймақтарында дəн дақылға айналып, бір жерге қатарынан бірнеше жыл 
егілуі жəне оны өсірудің минималды жəне нөлдік технологиясын өндіріске кеңінен енгізу жəне 
егілетін сорттардың ауруға бейімділігі [2].  

М. Қойшыбаевтың мəліметтері бойынша өткен ғасырдың 90-жылдары Канаданың Шығыс 
бөлігі мен АҚШ-та дақ ауруларының таралуының күрт өсуі топырақ қорғау мақсатындағы жүргі-
зілген технологиялармен байланыстырылады. Септориоз бен сары дақ ауруы əдетте бидай егісті-
гінде бірге кездеседі. Сары дақ құрғақ аймақтарда, септориоз ылғалды аймақтарда басымдылық 
көрсетеді. Сары дақ оңтүстік жəне оңтүстік-шығыс Қазақстанның жаздық жəне күздік бидай егіс-
тігінде кеңінен таралған. Бұл авторлардың деректеріне сүйенсек, 1996 жəне 2001 жылдары сары 
дақтың қатты дамуы мен таралуы Алматы облысының Жамбыл, Қарасай аудандарында байқал-  
ған [3].  

Аурудың алғашқы белгілері күздік бидайдың сабақтану фазасында байқалып, масақтану 
фазасында төменгі жəне ортаңғы жапырақтардың залалдану дəрежесі 75-100%, жоғарғы жапы-
рақтарда 25-50%, дақылдың сүттеніп пісу фазасында аурудың дамуы 75- 100% дейін жетіп, 
жапырақтар мерзімінен бұрын қурап қалуы мүмкін [4] . 

Бидайдың жапырақ сары дағының қоздырғышы (сары-қоңыр дақ, пиренофороз, tan spot, 
yellow spot), гомоталды аскомицет-фитопатогенді саңырауқұлақ болып табылады Pyrenophora 
tritici-repentis (Died) Drechs. [синонимы Р trichostoma (Fr.)], жетілмеген кезең Drechslera tritici-
repentis (синонимы Helminthosporium tritici-repentis Died), онда пиренофороз немесе бидайдың 
жапырағының сары дағын тудырады. Пиренофороз ауруы əлемнің көптеген ауылшаруашылығы 
аудандарында егілетін жұмсақ жəне қатты бидайдың ең зиянды ауруларының бірі болып табылады 
[5]. Бұл ауру жер шарында қауіпті жəне тез тарағыш болып келеді, сонымен қатар Қазақстанда да. 
Өткен ғасырдың 90 жылдарына дейінгі саңырауқұлақ ауруымен эпифитотидің зиянды жəне күшті 
дамуы Қазақстанда 2-3 есе болса, ал соңғы жиырма жыл ішінде эпифитоти 5-6 есеге дейін ұлғай-
ғаны байқалды. Жəне өнімнің төмендеуі 15-25%-ға дейін жеткен [6]. Сары дақ (Pyrenophora tritici-
repentis) ауруының қоздырғышы бидай, тритикали жəне аз мөлшерде күріш пен арпаны залал-
дайды [7]. 

Септориоздың негізгі қоздырғыштары – Septoria nodorum Berk., S. Tritiсi (Rob. et Desm). Дəнді 
дақылдарда морфологиялық қасиеттері мен ие – өсімдіктерге мамандануы бойынша ерекшеле-
нетін, Septoria туысына жататын 10-ға жуық саңырауқұлақ түрі белгілі. Қазақстанда бидайдың 
септориоз ауруының саңырауқұлағының 5 түрі сипатталынған: Septoria. Tritiсi (Rob. et Desm)., 
Septoria nodorum Berk., Septoria gramineum Desm., S. didickeana Bayd. et Picb., S. triticiana кездесуі 
мүмкін [4]. 

Ауру қоздырғыштарының пикноспоралары тамшы ылғал болса өне бастайды. 20-25оС темпе-
ратурада S. tritici 2-3 сағаттан кейін өнетін болса, S. nodorum үшін 12-14 сағат қажет. Жиын-терін-
нен кейін өсімдік қалдықтарында қыстап шыққан пикнидалар көктем айларында пісіп-жетіліп, 
пикноспоралар сыртқа шашырайды да, ауа ағынымен егіске тарала бастайды. Республиканың сол-
түстік өңірінде жаздық бидайда ауру көбінесе шілде айының ортасына қарай, өсімдіктер масақтана 
бастағанда байқалады. Шілде мен тамыз айларында жаңбыр мол жылдары пикноспоралар өсім-
діктің өсу кезеңінде де түзіліп, пісіп-жетілуі мүмкін. Маусым мен шілде де жəне тамыздың бірінші 
он күндігінде жаңбыр мол жауған, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65-70%, сондай-ақ оданда 
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жоғары жəне гидротермиялық коэффициент 1-1,5 аралығында болған жылдары ауру қатты да-
миды [2]. 

Зерттеудің мақсаты: Қазақстаның оңтүстік шығысы, Алматы обылысы жағдайында 2016 жы-
лы бидайдың аса қауіпті патогені пиренофороз (Pyrenophora tritici-repentis) жəне септориоз 
(Septoria nodorum) дақ ауруларының таралуы мен залалдану деңгейін анықтау. 

Зерттеу материалдары мен əдістері. Қазақстаның оңтүстік аймақтарында пиренофороз жəне 
септориоз ауруларының таралу деңгейін анықтау мақсатында Алматы обылысының, Қарасай, 
Жамбыл жəне Талғар аудандарының шаруа қожалықтарында, бидайдың дақ ауруларына монито-
ринг жүргізілді. Гербарий үлгілерін бидайдын сүттену кезеңінде жинадық. Джеймістің түрленді-
рілген шкаласы бойынша кемдегенде 50-100 бидай өсімдіктерін жинап əрқайсысының ауруына 
талдау жасалынды [8]. 

Өсімдіктерді жинау əдістері, егіс алқабының шетінен кіріп ортасына қарай 200 метр жүріп 
диагонал бойымен 50 өсімдік жиналынды жəне өсімдіктердің ауруларына жеке-жеке талдау жаса-
лынады. Таралуы (P) мен, ал залалдануы (R) мен белгіленеді. Аурудың таралуы жəне өсімдіктің 
залалдануы мына формуламен анықталады 

*1. Р – аурудың таралу формуласы:  
P = n*100/N, 

мұнда N – ауру өсімдіктердің жалпы саны; n - ауру өсімдіктер саны. 
*2. R – аурудың таралуы мына формуламен анықталады:  

R = ∑ab/N, 
мұнда ∑ab – барлық балдың жалпы саны. 

Нəтижелер мен талқылаулар. 2016-шы жылдың маусым айында Алматы обылысында жүр-
гізілген маршруттық зерттеулер мен мониторинг жұмыстары нəтижесінде, бидайдың пиренофороз 
(Pyrenophora tritici-repentis) жəне септориоз (Septoria nodorum) жапырақ дақ ауруларының таралуы 
мен залалдануы анықталынды. Егіс алқаптарда күздік бидай сорттарына көп көңіл бөлінді. Ауа 
райының жақсы болуына байланысты жүргізілген мониторинг нəтижесінде барлық аудандарда 
ауру белгілері табылып отырды. Зерттеу барысында бидайдың патогенінен залалданған жапырақ 
үлгілерінің материалдарын жинап əрі ауруға фитопатологиялық баға берілді. Ауру бидайдың 
балауызданып сүттену кезеңінде зерттелінді. Жиналған үлгі 4 географиялық нүктені құрайды жəне 
130 патоген үлгілері жиналып алынды.  

Бірінші кестеде Алматы обылысының аудандарының егіс алқаптарындағы пиренофороз 
(Pyrenophora tritici-repentis) ауруының таралуы мен залалдану көрсеткіштері анықталынған. 
Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылдық округінде 3 гектар егіс алқабына егілген Богарная 56 сорты 
пиренофороз ауруымен ең аз мөлшерде залалданған. Бұл сорттың аурумен залалдану көрсеткіші 
8,2%-ды құрады, ал таралу индекісі 70%-дық нəтиже көрсетті. Сонымен қатар 3 гектар көлемінде 
егілген Мереке 70 сортының пиренофороз ауруымен залалдануы деңгейі 8,4%-ды көрсетті, ал 
таралуы 74%-ды құрады. 1 гектар егіс алқабына егілген Казахстанская 10 сорты пиренофороз 
ауруына ең жоғарғы төзімсіздік көрсетті: аурумен залалдануы 19,8%-ды құраса, ал таралу индекісі 
96%-дық нəтиже берді. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Құмарал ауылдық округінде 10 гектар 
егіс алқабына егілген Казахстанская 10 күздік бидай сорты пиренофороз (Pyrenophora tritici-
repentis) ауруына жоғары төзімсіздік кейіп танытты. Бұл сортта аурудың таралуы 76%-ды құрады, 
ал залалдануы 8,4%-ды көрсетті. Сонымен қатар, Талғар ауданы, Панфилов ауылдық округінде                
5 гектар көлемінде егілген Казахстанская 10 сортының залалдану көрсеткіші 11,1%-дық нəтиже 
көрсетті, ал таралу деңгейі 86%-дық жоғары төзімсіздік нəтиже танытты. 

Жамбыл ауданы, Үмбетəлі ауылдық округінде бидайдың дақ аурулары Стекловидная 24 сор-
тында зерттелді. 3 гектар егіс алқабына егілген бұл күздік бидай сорты пиренофороз ауруына 
төзімсіз болып табылды; аурумен залалдануы 14,4%-ды құрады, ал таралуы 92%-дық аса жоғары 
төзімсіздік нəтижесін көрсетті (1-кесте).  

Бидай жапырағының септориоз (Septoria nodorum) дақ ауруының зияндылығы мен таралуына 
жəне фитопатологиялық бағалау жұмыстары күздік бидайдың балауызданып сүттену кезеңінде Қа-
расай, Жамбыл жəне Талғар аудандарында мониторинг жумыстары жүргізілді. Қарасай ауданы, 
Алмалыбақ ауылдық округінде жапырақтың септориоз дақ ауруын жүргізілген зерттеу жұмыстары 
нəтижесінде  аурумен  залалдануы  Мереке 70  сортында 7,5%-ды құрады, ал Казахстанская 10 сор- 
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1-кесте – 2016 жылғы Алматы облысының күздік бидай сорттарының пиренофороз (Pyrenophora tritici-repentis) 
ауруымен залалдануына жəне таралуына жүргізілген мониторинг нəтижесі 

 

Шаруа қожалық ш/қ Сорттар 
Алдыңғы 
өсірілген 
дақыл 

Пиренофороздың таралу жəне залалдану индексі, % 

Р R 

Облыс: Алматы; аудан: Қарасай; координаттары: N43013.993 E076042.083 B790 

а/о Алмалыбақ Мереке 70 Күздік бидай 74 8,4 

а/о Алмалыбақ Казахстанская 10 Күздік бидай 96 19,8 

а/о Алмалыбақ Богарная 56 Күздік бидай 70 8,2 

Облыс: Алматы; аудан: Қарасай; координаттары: N43013.217 E076031.209 B823 

а/о Құмарал Казахстанская 10 Күздік бидай 76 8,4 

Облыс: Алматы; аудан: Талғар; координаттары: N43023.662 E077008.396 B683 

а/о Панфилов Казахстанская 10 Күздік бидай 86 11,1 

Облыс: Алматы; аудан: Жамбыл; координаттары: N43013.171 E076023.529 B859 

а/о Ұзынағаш, Үмбетəлі Стекловидная 24 Арпа 92 14,4 

Ескертулер. P – таралуы, R – залалдануы; а/о – Ауыл округі; ш/қ – Шаруа қожалық. 

 
тында 8,3%-ды жəне Богарная 56 сортында 7,3%-дық орташа төзімсіз нəтиже көрсетті. Сонымен 
қатар септориз ауруының таралу деңгейі Мереке 70 күздік бидай сортында 32%-ды, ал Казах-
станская 10 жəне Богарная 56 сорттарында 46%-дық нəтиже көрсетті (2-кесте).  

Септориоз ауруына орташа дəрежеде төзімділік танытқа Қарасай ауданы, Құмарал ауылдық 
округінде Казахстанская 10 күздік бидай сортынан байқалды, мұнда аурудың таралуы 12%-ды 
құрады жəне аурумен залалдануы 0,9%-дық орташа бейімделгішті көрсетті. Талғар ауданы, Пан-
филов ауылдық округінде Казахстанская 10 сорты септариоз ауруымен орташа көлемде залал-
данған, аурудың дамуы 11,6%-ды нəтиже берді, ал аурудың таралуы деңгейі 54%-дық нəтиже 
танытты. 

 
2-кесте – 2016 жылғы Алматы облысының күздік бидай сорттарының септориоз (Septoria nodorum) ауруымен 

залалдануына жəне таралуына жүргізілген мониторинг нəтижесі. 
 

Шаруа қожалық ш/қ Сорттар 
Алдыңғы 
өсірілген 
дақыл 

Септориоздың таралу жəне залалдану индексі, % 

Р R 

Облыс: Алматы; аудан: Қарасай; координаттары: N43013.993 E076042.083 B790 

а/о Алмалы бақ Мереке 70 Күздік бидай 32 7,5 

а/о Алмалы бақ Казахстанская 10 Күздік бидай 46 8,3 

а/о Алмалы бақ Богарная 56 Күздік бидай 46 7,3 

Облыс: Алматы; аудан: Қарасай; координаттары: N43013.217 E076031.209 B823 

а/о Құмарал Казахстанская 10 Күздік бидай 12 0,9 

Облыс: Алматы; аудан: Талғар; координаттары: N43023.662 E077008.396 B683 

а/о Панфилов Казахстанская 10 Күздік бидай 54 11,6 

Облыс: Алматы; аудан: Жамбыл; координаттары: N43013.171 E076023.529 B859 

а/о Ұзынағаш, Үмбетəлі Стекловидная 24 Арпа 92 27,4 

Ескертулер. P – таралуы, R – залалдануы; а/о – Ауыл округі; ш/қ – Шаруа қожалық. 

 
Жамбыл ауданы, Үмбетəлі ауылдық округінде күздік бидай сорты Стекловидная 24 септариоз 

дақ ауруына жоғары төзімсіздік кейіп танытты, аурумен залалдану индекісі 27,4%-ды құрады, ал 
аурудың таралу индекісі 92%-дық аса жоғары төзімсіздікті көрсетті (2-кесте).  
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Қорытынды. 2016 жылғы жүргізілген мониторинг нəтижелері бойынша Алматы обылысы-
ның барлық егіс алқаптарында бидайдың пиренофороз (Pyrenophora tritici-repentis) жəне септориоз 
(Septoria nodorum) дақ ауруларының қарқынды дамуы анықталынды. Пиренофороз ауруы Жамбыл 
ауданында аса жоғары көрсеткіштермен таралған, таралу көрсеткіштері 96%-ды құрады. Ал 
аурумен залалдану көрсеткіші жағынан алда тұрған Қарасай жəне Жамбыл аудандарының егіс 
алқабындағы Казахстанская 10 жəне Стекловидная 24 сорты болды, залалдану көрсеткіші 14,4-
19,8%-ды құрады. Пиренофороз ауруының таралуы мен залалдану жағынан ең аз нəтиже көрсеткен 
Қарасай ауданының егіс алқабындағы Богарная 56 сорты, аурудың таралуы 70%-ды құраса, ал 
залалдануы 8,2% көрсетті. Септориоз ауруы Жамбыл ауданы егіс алқабында ең жоғары 92%-дық 
көрсеткішпен таралған. Ал Талғар мен Қарасай аудандарында ауру орташа көлемде 54-32% 
аралығында таралған. Септориоз ауруымен залалдану жағынан алда тұрған Жамбыл ауданы егіс 
алқабындағы Стекловидная 24 сорты болды, залалдану көрсеткіші 27,4%-ды құрады. Талғар жəне 
Қарасай аудандарының егіс алқаптарында ауру 11,6-7,3% аралығында залалданған. Қарасай 
ауданы, Құмарал ауылдық округіндегі бидай егіс алқабында Казахстанская 10 сорты септориоз 
ауруына 12%-дық жоғары төзімділікті көрсетті, ал аурумен залалдану деңгейі 0,9%-дық төзімділік 
танытты. Өсіріліп отырған егіс алқаптарындағы бидай сорттарының басым бөлігі пиренофороз 
жəне септориоз дақ ауруларына төзімсіз екенін көрсетеді. Сондықтан қазіргі таңда дақ ауруларына 
төзімді сорттарды шығару жəне өндіріске ендіру өзекті мəселе болып табылады.  
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МОНИТОРИНГ БОЛЕЗНЕЙ ЛИСТОВЫХ ПЯТНИСТОСТЕЙ ПШЕНИЦЫ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. Известно, что болезни листовых пятнистостей (БЛП) являются очень опасными заболе-

ваниями пшеницы, которые в годы эпифитотий могут снижать урожай этой культуры до 60-70%. В резуль-
тате мониторинга, проведенного в 2016 году, было установлено значительное развитие этих болезней. 
Показано, что на всех посевах пшеницы в Алматинской области встречается пиренофороз (Pyrenophora 
tritici-repentis) и септориоз (Septoria nodorum) пшеницы. В Карасайском районе развитие пиренофороза на 
сорте Казахстанская 10 достигало почти 20%, а индекс распространения оказался на уровне 96%. На сорте 
Богарная 56 развитие болезни составило 8%, а распространение болезни достигало 70%. В Жамбылском 
районе на сорте пшеницы Стекловидная 24 развитие септориоза было 27,4%, а распространение болезни со-
ставило 92%. В Карасайском районе, в Кумаральском сельском округе наиболее устойчивым к септориозу 
проявил себя сорт Казахстанская 10, поражаемость которого отмечалась в пределах 12%, а развитие болез-
ни – 0,9%. Большинство возделываемых сортов пшеницы являются неустойчивым к пиренофорозу и септо-
риозу. Полученные данные указывают на необходимость создания болезнеустойчивых сортов и внедрения 
их в производство. 
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