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РАСОВИЙ СКЛАД ВОВЧКА (OROBANCHE 
CUMANA WALLR.) В ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ 
В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

С.Г. Хаблак, кандидат біологічних наук, доцент
Я.А. Абдуллаєва, аспірант
Луганський національний аграрний університет

У статті викладено результати досліджень з ідентифікації рас 
вовчка, що паразитують на полях соняшнику в умовах північного 
Степу України. Встановлено, що в Луганській області в посівах со-
няшнику виявлено нові, більш вірулентні Е, F і G раси вовчка.

Ключові слова: вовчок соняшниковий, лінії диференціатори, 
популяція, расовий склад, резистентність.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вовчок соняшниковий (Orobanche cumana Wallr.) 
є паразитичною безхлорофільною рослиною, яка інфікує коре-
неву систему рослини-господаря і поглинає з неї воду і пожив-
ні речовини [1]. Важливою біологічною особливістю вовчка є 
висока його здатність до мутацій і вірулентність, що дозволяє 
йому швидко адаптуватися до нових стійких до нього сортів і 
гібридів соняшнику. Це призводить до постійної появи нових, 
більш агресивних рас даного паразита [2].

В даний час у вовчка вже відомо більше 9 рас (А, B, С, D, 
E, F, G, H та I). Ці раси мають неоднакову здатність вражати 
різні сорти і гібриди соняшнику [3]. Вони ідентифікуються 
залежно від їх реакції на рослини-тестери (лінії соняшнику – 
диференціатори рас вовчка). Їх поява змушує селекціонерів 
створювати нові стійкі до вовчка сорти та гібриди соняш-
нику, які перевищують вже існуючі за стійкістю до цього 
паразиту [4].

Однак при високій здатності вовчка до мутацій дуже 
швидко виникають нові раси цього паразита. Вчені світу не 
встигають виводити сорти та гібриди, стійкі проти всіх рас 
вовчка [5]. У зв'язку з цим надзвичайно важливим є ідентифі-
кація рас вовчка в кожному конкретному випадку за допомо-
гою ліній соняшнику – диференціаторів рас вовчка.

© Хаблак С.Г., Абдуллаєва Я.А., 2013
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Після ідентифікації найбільш вірулентної раси вовчка вче-
ні шукають ген стійкості серед сортів-популяцій, диких форм 
та культурного соняшнику та на основі цього матеріалу ство-
рюють лінії гібридів [6].

Проблема поширення вовчка на полях важлива сьогодні 
не тільки для Росії і країн Європи, але і для України, яка також 
вирощує соняшник. В Україні вовчок поширений в Одеській, 
Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, 
Донецькій та Луганській областях. Зустрічається він також у 
північних і північно-східних районах Харківської, Кіровоград-
ської та Черкаської областей [7].

Останніми роками в окремих районах України спостері-
гається ураження вовчком гібридів соняшнику, що володіють 
стійкістю до раси Е. Втрати резистентності гібридами соняш-
нику, стійких до п'ятої (Е) раси вовчка – Згода, Од-249, та 
інших (СГІ), Арена (Сингента), Рімі, Титанік, NSH-2017 (Новий 
Сад), PR-63H80 (Піонер) та інших свідчать, ймовірно, про ви-
никнення та інтенсивне накопичення нових, більш вірулент-
них рас паразита [8].

Починаючи з 90-х років по теперішній час в Україну 
завозиться велика кількість сортів і гібридів соняшнику 
іноземної селекції. Широкий обмін насіннєвим матеріалом 
з високим ступенем ймовірності не виключає завезення в 
країну більш агресивних E, F і G рас вовчка. Важливо яко-
мога швидше визначити ці біотипи і налагодити ефективну 
селекцію по створенню гібридів і сортів, генетично стійких 
до нових рас вовчка.

У цьому зв'язку нами були проведені дослідження з визна-
чення расової приналежності зразків насіння вовчка, зібраних 
з найбільш заражених полів соняшнику в 4 районах Луган-
ської області. Дуже важливо з'ясувати, чи є ці раси вовчка, що 
поширилися в даний час в деяких регіонах північного Степу 
України, аналогічними російським, іспанським, румунським і 
турецьким E, F, G, H расам?

Методика та місце дослідження.
Зразки насіння вовчка були зібрані на окремих, найбільш 

заражених полях соняшнику в 4 районах Луганської облас-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



118 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 3

ті: Марківському, Міловському, Біловодському та Станично-
Луганському. Для ідентифікації рас вовчка використовували 
лінії соняшнику – диференціатори рас вовчка: LC-1002, LC-
1003 і LC-1093.

Оцінку на стійкість ліній-тестерів соняшнику до вовчка 
проводили в лабораторії охорони ґрунтів Луганського НАУ 
за модифікованою методикою В.Ф. Кукіна [9]. Для заражен-
ня вовчком рослини ліній-диференціаторів соняшнику ви-
рощували в ґрунтовій культурі у посудинах місткістю 10 кг, 
наповнених сумішшю ґрунту і піску у співвідношенні 3:1. 
Насінням вовчка інфікували ґрунтову суміш з розрахунку
100 мг на 1 кг. При цьому розподіляли їх рівномірно у верх-
ній третині ємкості. Насіння тест-ліній соняшнику висівали по
10 шт. в кожну посудину. Рослини культивували при 18-25 ºС. 
Освітленість у приміщенні підтримували на рівні 16 годин на 
добу в межах 4000-7000 лк. Полив здійснювали при підсихан-
ні верхнього шару ґрунту. Через 30 днів після посіву насіння 
визначали ступінь ураження рослин соняшнику вовчком. Для 
цього рослини соняшнику викопували з посудин, відмивали їх 
кореневу систему водою і підраховували кількість бульбочок і 
проростків вовчка на коренях.

Математичну обробку результатів досліджень проводили 
за Б.А. Доспеховим [10], Г.Ф. Лакиним [11].

Результати досліджень. У таблиці 1 узагальнено резуль-
тати досліджень за ступенем ураження проростків тест-ліній 
соняшнику насінням вовчка. З даних таблиці видно, що рос-
лини ліній соняшнику – диференціаторів рас вовчка мали різну 
реакцію на ураження паразитом. Лінії-тестери LC-1002 і LC-
1003, стійкі відповідно до рас D і Е, значною мірою уражалися 
вовчком. Так, рослини лінії-диференціатора LC-1002 при зара-
женні насінням паразита уражалися на 100%, а рослини лінії-
диференціатора LC-1003 – на 95%. При чому в середньому на 
одну рослину тест-лінії LC-1002 припадало 16,9 шт. бульбочок 
вовчка, тоді як на одну рослину тест-лінії LC-1003 – лише 10,6 
бульбочок паразита.

У той же час лінія-тестер LC-1093, резистентна до раси 
F, меншою мірою вражалася вовчком. Відсоток уражених 
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рослин лінії LC-1093 насінням паразита відповідно становив 
85%. При цьому в середньому налічувалося 5,5 шт. бульбочок 
вовчка на одну рослину лінії-диференціатора LC-1093.

Таблиця 1
Ступінь ураження ліній-диференціаторів соняшнику 

вовчком (2012 рік)

Тест-лінія 
соняшнику

Стійкість 
тест-линії 
до раси 
вовчка

Чісло 
протестованих 
рослин, шт.

% уражених 
рослин

Кількість 
бульбочок 
вовчка на 

1 заражену 
рослину 
(середнє 
значення)

LC-1002 A-D 20 100 16,9 ± 0,4

LC-1003 A-E 20 95 10,6 ± 0,2

LC-1093 A-F 20 85 5,5 ± 0,1

НСР05 1,4

Як правило, таку високу вірулентність вовчка з популяції 
в Луганській області можна пояснити інтенсивним накопи-
ченням у посівах соняшнику паразита рас Е, F і G через по-
рушення сівозмін і насичення полів гібридами даної культури, 
стійкими в основному до 4-ї раси (D).

Таким чином, результати наших досліджень свідчать про 
те, що в перевіреному насінні вовчка присутній комплекс 
більш агресивних Е, F і G рас, а може навіть H і I (8 і 9 раси 
паразита). Ці результати вказують на те, що в Луганській об-
ласті з'явилися нові, більш вірулентні Е, F і G раси вовчка, ніж 
раса D, стійкістю до якої володіє більша частина гібридів со-
няшнику, вирощуваних в Україні. Однак не виключено, що в 
перевіреному насінні вовчка також присутні, в менш значній 
кількості, і раси H і I. Дослідження з виявлення останніх, більш 
агресивних H і I рас паразита, ускладнюються відсутністю для 
них ліній-диференціаторів стійкості соняшнику, які дозволили 
б їх ідентифікувати.

Слід зазначити, що в середині 80-х років минулого сто-
річчя в Україні в популяціях вовчка здебільшого була при-
сутня раса С, в яку входила невелика домішка раси D [12]. 
Останні наші дослідження вказують на те, що в Україні в 
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2009-2013 рр. у посівах соняшнику виникли нові, більш ві-
рулентні – Е (5-а), F (6-а) і G (7-а) раси паразита.

Висновки. Загалом, аналізуючи результати наших дослі-
джень, можна зробити висновок про те, що нині в умовах пів-
нічного Степу України на соняшнику виявлено Е, F і G раси 
вовчка. Проведена оцінка на жорсткому інфікованому фоні 
дозволила нам встановити, що расовий склад луганської по-
пуляції вовчка наближається до расового складу російської, 
іспанської, румунської та болгарської популяцій.

Список використаних джерел:
1. Бейлин, И. Г. Цветковые полупаразиты и паразиты / И. Г. Бейлин. — М. : Наука, 
1968. — 118 с.
2. Адаптивные особенности в онтогенезе заразихи Orobanche cumana Wallr. на 
подсолнечнике / Т. С. Антонова, Е. А. Стрельников, Н. М. Арасланова, С. А. Ра-
мазанова // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского 
научно-исследовательского института масличных культур. — 2012. — №1. — С. 110 
– 116.
3. Melero-Vara J. M. Update on sunfl ower broomrape situation in Spain: racial status 
and sunfl ower breeding for resistance / J. M. Melero-Vara, J. Dominguez, J. M. Fernandez-
Martinez // Helia. — 2000. — Vol. 23. — №33. — Р. 45—55. 
4. Shindrova P. Broomrape (Orobanche cumana Wallr.) in Bulgaria distribution and race 
composition / P. Shindrova // Helia. — 2006. — Vol. 29. — № 44. — Р. 111—120.
5. Селекция гибридов подсолнечника на устойчивость к новым расам заразихи / С. В. 
Гончаров, Т. С. Антонова, Н. М. Арасланова, Е. Н. Рыженко // Масличные культуры. 
Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского институ-
та масличных культур. — 2012. — № 1. — С. 9 — 12.
6. Маркирование гена устойчивости Or5 к расе Е заразихи Orobanche cumana Wallr. 
в линиях подсолнечника селекции ВНИИМК / С. З. Гучетль, Т. А. Челюстникова,
Н. М. Арасланова, Т. С. Антонова // Масличные культуры. Научно-технический бюл-
летень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. — 
2012. — № 2. — С. 157—163.
7. Кириченко В. В. Селекция и семеноводство подсолнечника (Helianthus annuus L.) 
/ В. В. Кириченко. — Харьков, 2005. — 385 с.
8. Бурлов В. В. Ефективність генів Or у забезпеченні стійкості соняшнику до нових 
рас вовчка (Orobanche cumana Wallr.) / В. В. Бурлов, В. В. Бурлов // Селекція і насін-
ництво. — 2010. — Вип. 98. — С. 28 — 37.
9. Кукин В. Ф. Метод оценки подсолнечника на устойчивость к заразихе / В. Ф. Кукин 
// Защита растений от вредителей и болезней. — 1960. — № 7. — С. 39. 
10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 
результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
11. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высш. шк., 1990. — 352 с.
12. Хатнянский В. И. Наследование признака устойчивости подсолнечника к пора-
жению его новым комплексом рас заразихи / В. И. Хатнянский // Бюл. науч.-техн. 
информ. ВНИИМК. — 1982. — Вып. 2. — С. 3 — 5.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



121Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 3

С.Г. Хаблак, Я.А. Абдуллаева. Расовый состав заразихи (Оrobanche 
cumana Wallr.) в посевах подсолнечника в условиях северной Степи 
Украины.

В статье изложены результаты исследований по идентификации рас за-
разихи, паразитирующих на полях подсолнечника в условиях северной Сте-
пи Украины. Установлено, что в Луганской области в посевах подсолнечника 
обнаружены новые, более вирулентные Е, F и G расы заразихи.

S. Hablak, Y. Abdullaeva. The racial composition of broomrape 
(Orobanche Cumana Wallr) in sunfl ower crops on the Northern steppes 
of Ukraine.

The article presents the results of research on the identifi cation of broomrape 
parasitizing on sunfl ower fi elds in the Northern steppes of Ukraine. It was 
established that in Lugansk region  in the sunfl ower crops it was found a new, more 
virulent E, F and G race of broomrape.
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