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Зернові культури мають важливе стратегічне значення для України та 

займають більш, ніж половину посівних площ серед усіх сільськогосподарських 

культур. Великі посівні площі не дозволяють раціонально проводити сівозміни, що 

призводить до накопичення збудників хвороб та збільшення ареалу їх 

шкодочинності. За урожайністю зернових культур Україна поступається іншим 

провідним країнам-експортерам світу. Серед чинників, що негативно впливають на 

реалізацію генетичного потенціалу врожайності зернових, істотну роль відіграють 

інфекційні хвороби. Серед фітопатогенних організмів-збудників захворювань 

зернових культур найчисленнішою групою є мікроскопічні гриби. Ураження 

зернових культур фітопатогенними грибами спричиняє зменшення врожаю 

зернових та зниження його якості, а в окремих випадках його повну втрату, 

завдаючи значних збитків сільському господарству. Втрати врожаю зернових 

культур від грибних хвороб варіюють у різні роки від 5 до 30%, а в умовах 

епіфітотій можуть сягати до 50% і більше. Проведення аналізу епідеміологічної 

ситуації стосовно грибних інфекцій зернових культур на території агроценозів 

різних клімато-географічних зон України має важливе значення для планування 

запобіжних заходів щодо розвитку і поширення цих захворювань. Коректний аналіз 

епідемічної ситуації потребує наявності сучасних, стандартизованих 

високоінформативних, відтворюваних методів специфічного виявлення збудників 

грибних захворювань у посівному матеріалі та рослинній сировині. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню етіології грибних інфекцій 

зернових культур на території України, а також вдосконаленню існуючих та 

розробці нових методів їх молекулярної діагностики.  



Дисертантом проведено скринінг видового складу та поширеності грибів 

роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці за допомогою молекулярно-

біологічних методів з використанням комерційних тест-систем. За результатами 

проведеного аналізу у насіннєвому матеріалі виявлено та ідентифіковано 7 видів 

токсиноутворюючих фузарієвих грибів. Отримано нові дані щодо поширення 

домінуючих видів грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці в 

78 районах, що входять до складу 21 області України та встановлено видовий склад 

патогенного комплексу фузаріозів. Показано, що у патогенному комплексі зерна 

домінуючими є 3 види - Fusarium graminearum Schwabe, Fusarium sporotrichioides 

Sherb. та Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Загальна частка цих видів серед усіх 

ідентифікованих становить 70,7%.  

Уперше в Україні проведено широкомасштабний моніторинг збудників 

септоріозів листя та колосу озимої пшениці в умовах агрофітоценозів степової та 

лісостепової зон України з використанням сучасних молекулярно-біологічних 

методів, заснованих на якісному аналізі генетичного матеріалу патогенів. 

Встановлено видовий склад та частоту виявлення цих збудників. Доведено чітке 

домінування у структурі патогенного комплексу септоріозу колосу 

Parastagonospora nodorum (Berk.) Quaedvl., частота виявлення якого в 

агрофітоценозах досліджених регіонів, у середньому, становила 81,9%. 

Встановлено переважання у структурі захворювання змішаної інфекції з 

присутністю двох збудників септоріозів: P. nodorum та Zymoseptoria tritici (Roberge 

ex Desm.) Quaedvl & Crous. 

За результатами скринінгу, проведеного молекулярними методами з якісним 

аналізом генетичного матеріалу мікроорганізмів розширено існуючі уявлення 

щодо видового складу та поширеності збудників ризоктоніозних прикореневих та 

кореневих гнилей зернових культур в агроценозах України. Уперше в Україні 

отримано дані про наявність Rhizoctonia solani J.G. Kühn, збудника кореневих 

гнилей, на озимій пшениці та озимому ячмені. Показано, що зернові культури 

можуть уражуватися двома збудниками ризоктоніозних кореневих гнилей 

одночасно: Ceratobasidium cereale D.I. Murray & Burpee та R. solani. 



Враховуючи недоліки існуючих методів молекулярної діагностики грибних 

інфекцій зернових культур з використанням комерційних тест-систем, а також 

результати дослідження видового складу та поширеності ключових збудників в 

агроценозах України, вдосконалено існуючі та розроблено нові модифікації 

методів детекції збудників цих захворювань. Зокрема розроблено та запатентовано 

спосіб детекції та кількісного визначення фітопатогенних грибів F. graminearum та 

F. avenaceum у зразках зернових колосових культур методом ПЛР у реальному часі: 

для кількісного аналізу створено серії стандартів у вигляді рекомбінатних плазмід, 

які містять фрагменти генів зазначених фітопатогенних грибів-збудників 

фузаріозів; оптимізовано склад реакційних сумішей та температурні режими 

проведення ампліфікації. Розроблений спосіб може бути застосований у 

лабораторіях підприємств агропромислового комплексу для діагностики найбільш 

поширеного грибного захворювання зернових культур, спричиненого 

домінуючими в Україні видами фузарієвих грибів. Крім того, проведено апробацію 

розробленого методичного підходу у польових дослідженнях з порівняльної оцінки 

ефективності розпилювачів антифунгальних препаратів з різними технічними 

характеристиками у контролюванні фузаріозу колосу ячменю. Доведено, що 

застосування розробленого способу кількісної детекції генетичного матеріалу 

патогенів дозволяє диверсифіковано провести оцінку ефективності агротехнічних 

заходів і засобів, призначених для контролю збудника грибного захворювання 

зернової культури і є більш ефективним у комплексній методології вказаного 

призначення порівняно з якісним молекулярно-біологічним методом детекції 

патогенів. За результатами цього дослідження показано, що одноразова обробка 

антифунгальним препаратом Alto Super 330 ЕС, який містить у своєму складі 250 

г/л пропіконазолу та 80 г/л ципроконазолу, дозволяє ефективно контролювати 

інфекцію ячменю F. avenaceum, лише частково  ̶  інфекцію F. graminearum, але не 

здатна ефективно знизити рівень зараження зерна мікотоксинами. Доведено, що 

найбільш ефективними для обробки антифунгальними препаратами є розпилювачі 

з двобічним розпилом препарату під кутом 110°, що дозволяє мінімізувати 

знесення антифунгального засобу повітряними потоками. 



Розроблено і запатентовано спосіб специфічної детекції та кількісного 

визначення фітопатогену Sporisorium reilianum (J.G. Kühn) Langdon & Full у 

кукурудзі за допомогою ПЛР у реальному часі, який може бути використаний для 

діагностики летючої сажки зернових культур, розповсюдженість якої збільшується 

на території України у зв’язку зі зміною кліматичних умов. 

Розроблено діагностичний протокол мультиплексної ПЛР, придатний для 

одночасної специфічної ідентифікації Ceratobasidium cereale та Rhizoctonia solani 

за одну реакцію, який може бути використаний для діагностики поліетіологічних 

ризоктоніозів діагностичними лабораторіями підприємств агропромислового 

комплексу України. Визначення двох збудників за одну реакцію дозволяє знизити 

собівартість діагностичної процедури і зробити її менш трудо- і часозатратною. 

Розроблені методологічні підходи засвідчують практичну значимість 

дисертаційного дослідження. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» (у 

структурі курсу лекцій «Нормальна та фітопатогенна мікрофлора рослин» для 

студентів мікробіологів освітнього ступеня бакалавр). 
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SUMMARY 

 

Hrytsev O.A. Etiology and diagnostics of fungal cereal infections on the 

territory of Ukraine. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for PhD (Doctor of Philosophy) degree in biological sciences in speciality 

091-Biology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Cereals are of strategic importance for Ukraine and occupy more than half of the 

sown area among all crops. Large sown areas do not allow for rational crop rotations. It 

leads to the accumulation of pathogens and increase the range of their harmfulness. In 

terms of grain yield, Ukraine is inferior to other leading exporting countries in the world. 

Among the factors which negatively affect the realization of the genetic potential of grain 

yields, infectious diseases play a significant role. Among the phytopathogenic organisms 

which cause cereal diseases, microscopic fungi represent the most numerous groups. 

Cereal infestation with phytopathogenic fungi is a reason of the decrease in grain yield 

and reduction of its quality, and in some cases its complete loss. It causes significant 

damage to agriculture. Loss of grain yields from fungal diseases varies in different years 

from 5 to 30%, and in the conditions of epiphytotic can reach up to 50% or more. Analysis 

of the epidemiology of cereal fungal infections in the agrocenoses of different climatic 

and geographical zones of Ukraine is important for planning preventive measures for the 

development and spread of these diseases. Correct analysis of the epidemic situation 

requires the availability of modern, standardized, highly informative, reproducible 

methods for specific detection of fungal pathogens in seeds and plant material. 

The dissertation is devoted to the research of the etiology of grain crops fungal 

infections on the territory of Ukraine, as well as to the improvement of existing methods 

of their molecular diagnostics and development of the ones new. 

The screening of the species composition and prevalence of fungi of the genus 

Fusarium in winter wheat grains by molecular biological methods using commercial test 

systems was performed. Based on the results of the analysis, 7 species of toxin-forming 

fusarium fungi were revealed and identified in the grain material. New data concerning 



the distribution of dominant species of fungi of the genus Fusarium in the grains of winter 

wheat in 78 districts, which are part of 21 regions of Ukraine were obtained. The species 

composition of the pathogenic complex of fusariosis was detected. It is shown that the 

pathogenic grain complex is dominated by 3 species - Fusarium graminearum Schwabe, 

Fusarium sporotrichioides Sherb. and Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. The total 

proportion of these species among all identified is 70.7%. 

For the first time in Ukraine, large-scale monitoring of causative agents of 

septoriosis of leaves and ears of winter wheat in the agrophytocenoses conditions of 

steppe and forest-steppe zones was performed by modern molecular methods using 

commercial test systems based on qualitative analysis of genetic material of pathogens. 

The species composition and detection rate of key pathogens have been established. A 

prevalence of the Parastagonospora nodorum (Berk.) Quaedvl., in the pathogenic 

complex of glume blotch of wheat has been proved. The detection rate of this pathogen 

in agrophytocenoses of the studied regions averages 81.9%. The predominance of mixed 

infection caused by two pathogens of Septoria P. nodorum and Zymoseptoria tritici 

(Roberge ex Desm.) Quaedvl & Crous was established. 

According to the results of screening conducted by molecular methods with 

qualitative analysis of genetic material of microorganisms, the existing ideas about the 

species composition and prevalence of pathogens of rhizoctonia root and root rot of 

cereals in agrocenoses of Ukraine were expanded. For the first time in Ukraine, data on 

the presence of Rhizoctonia solani J.G. Kühn, the causative agent of root rot, on winter 

wheat and winter barley were obtained. It is shown that cereals can be affected by two 

pathogens of root rot simultaneously: Ceratobasidium cereale D.I. Murray & Burpee and 

R. solani. 

Given the shortcomings of existing methods of molecular diagnostics of cereal 

fungal infection using commercial test systems, as well as the results of the study of specie 

composition and prevalence of key pathogens in agrocenoses of Ukraine, the 

improvement of existing methodology has been conducted, and new approaches for 

detecting pathogens the have been developed. In particular, a method for detection and 

quantification of phytopathogenic fungi F. graminearum and F. avenaceum in samples 



of cereals by real-time PCR was developed and patented: for quantitative analysis, a series 

of standards in the form of recombinant plasmids containing fragments of genes of these 

phytopathogenic was developed; the composition of reaction mixtures and temperature 

modes of amplification were optimized. The developed method can be used in the 

laboratories of agro-industrial enterprises to diagnose the most common fungal disease of 

cereals caused by the dominant species of Fusarium fungi in Ukraine. In addition, the 

developed methodical approach was tested in field experiments concerning a comparative 

assessment of spray nozzles efficiency with various technical characteristics for the 

treatment with antifungal drugs to control a fusariosis of an ear of barley. It is proved that 

the application of the developed method for quantitative detection of pathogens genetic 

material allows conducting differential and more precise evaluation of the effectiveness 

of agronomic measures and treatments for controlling the cereal fungal diseases pathogen. 

This methodological approach is more effective in a complex methodology for this 

purpose as compared to qualitative pathogen detection. The results of this study showed 

that a single application with the antifungal treatment Alto Super 330 EC, which contains 

250 g/l of propiconazole and 80 g/l of cyproconazole, can effectively control infection of 

barley F. avenaceum, only partly infection of F. graminearum, but can’t reduce the level 

of grain contamination with mycotoxins effectively. It is proved that sprayers with double 

side spraying of the treatment at an angle of 110 ° are most effective for treating with 

antifungal treatments, as they minimize wind drift of the antifungal agent. 

A method for specific detection and quantification of the Sporisorium reilianum 

(J.G. Kühn) Langdon & Full in maize by real-time PCR has been developed and patented. 

This methodological approach can be used for the diagnostics of cereal head smut, the 

prevalence of which is increasing in Ukraine due to climate change. 

A diagnostic protocol for multiplex PCR has been developed for simultaneous 

specific identification of Ceratobasidium cereale and Rhizoctonia solani. This protocol 

can be used for diagnostics of polyetiological rhizoctonia diseases in diagnostic 

laboratories of Ukrainian agro-industrial enterprises. Identification of two pathogens in 

one reaction can reduce the cost of the diagnostic procedure and make it less labor-



intensive and time-consuming. The developed methodological approaches testify to the 

practical significance of the dissertation. 

The materials of the dissertation are used in the educational process of the 

Department of Microbiology and Immunology of ESC "Institute of Biology and 

Medicine" (in the structure of the lecture course "Normal and phytopathogenic microflora 

of plants" for students of microbiology bachelor's degree).  

Key words: cereals, phytopathogenic fungi, fusarium head blight, septoria, root 

rot, mycotoxins, quantitative polymerase chain reaction, F. graminearum, F. avenaceum, 

P. nodorum, C. сereale, R. solani. 
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