
Фітопатологія 

Лабораторна робота 10 

ТЕМА: Хвороби Багаторічних бобових трав 

 

Найбільш поширеними із багаторічних бобових трав на Україні є 

конюшина, люцерна, еспарцет, буркун, зелена маса, сіно, сінаж, а також 

брикети і гранули яких є цінним кормом для тварин. Значної шкоди цим 

культурам завдають хвороби, які знижують продуктивність рослин і якість 

врожаю. Якість вирощеної продукції повинна відповідати чинним стандартам 

ДСТУ 4138-2002; CODEX STAN 193-2009; CAC/ GL 40- 2003. 

 

1. Хвороби конюшини 

Фузаріоз 

Хвороба проявляється на рослинах у вигляді кореневої гнилі та в'янення 

рослин. На проростках буріє підсім'ядольне коліно і кінчик кореня. Часто 

уражені проростки гинуть, ще до виходу на поверхню ґрунту, або дають 

сходи, але потім відстають у рості й розвитку. На рослинах другого і 

третього років життя хвороба проявляється біля основи стебел у вигляді 

побуріння тканини, яка потім покривається білими або блідо-рожевими 

подушечками - спородохіями гриба. Окремі рослини жовтіють, в'януть і 

відмирають. В'янення рослин відбувається внаслідок ураження судинних 

пучків верхньої частини кореня й основи стебла. При поперечному розрізі 

цих органів видно побуріння судин у вигляді кільця або півкільця, чи 

розміщені кільцем бурі крапки. Фузаріоз часто є головною причиною 

випадання рослин і зрідження посівів конюшини. 

Збудником хвороби є гриби із роду Fusarium Link, частіше виділяється із 

ураженої тканини мітоспоровий гриб F. oxysporum f. trifolii Raillo (раніше: 

клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales). Гриб формує мікро- і 

макроконідії як у спородохіях, так і в повітряній грибниці. Мікроконідії 

одно-, двоклітинні, яйцеподібні або циліндричні, безбарвні, спочатку зібрані 

в ланцюжки, розміром 3-3,2 х 1,5-3,7 мкм. Макроконідії веретеноподібні або 

серпоподібні, еліптично зігнуті чи майже прямі, мають однаковий діаметр 

протягом більшої частини своєї довжини, з поступовим звуженням верхньої 

клітини, з трьома-п'ятьма перегородками, розміром 25-50 х 3-5 мкм. Крім 

конідій, у своєму циклі розвитку гриб формує хламідоспори і склероції. 

Хламідоспори одно- або двоклітинні, безбарвні, ворсисті. Склероції темні або 

чорні, різної конфігурації, діаметром до 3 мм. 

Поширюється гриб макро- і мікроконідіями. Основне джерело інфекції - 

уражені рештки, на яких гриб зберігається у вигляді хламідоспор, склероціїв і 

грибниці. 

Більш ширші дані про біологію гриба F. oxysporum наведені при розгляді 

фузаріозу рису. 

 

 



Антракноз 

Ознаки хвороби проявляються на всіх органах рослин. На проростках, 

сім'ядолях і стеблах з'являються штрихи і темні плями, які розростаються, 

рослини в'януть і відмирають. На стеблах дорослих рослин хвороба 

проявляється у вигляді бурих смуг, які пізніше перетворюються у бурі 

виразки з чорною облямівкою. У місцях уражень стебла ламаються. На 

листках з'являються дрібні бурі плями, які спочатку розміщуються вздовж 

жилок, а потім поширюються на всю пластинку. У вологу погоду уражена 

тканина покривається брудно-білими подушечкоподібними спороложами з 

конідіальним спороношенням гриба. Насіння у хворих рослин щупле, часто 

не дає сходів. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Colletotrichum trifolii Bein et 

Essary, (раніше:  клас Deuteromycetes,  порядок 

Melanconiales). 

Конідієносці безбарвні, циліндричні. Конідії безбарвні, прямі, розміром 11-

13 х 3-4 мкм. По периферії спороложа формуються щетинки темно-

коричневого забарвлення, одно-, двоклітинні, розміром 39-62 х 4-7 мкм. 

Поширюється гриб конідіями. Основне джерело інфекції - уражені рослини, 

рослинні рештки і насіння, в яких патоген зберігається грибницею. 

 

Аскохітоз 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках у вигляді жовто-бурих, 

округлих, концентричних плям. На стеблах вони видовжені, охоплюють 

частину або все стебло. У місцях уражень формуються темні крапки - пікніди 

гриба, які часто розміщуються у вигляді концентричних кілець. Уражені 

листки передчасно відмирають і опадають, що значно знижує урожай зеленої 

маси і погіршує її якість. Особливо інтенсивно поширюється хвороба на 

посівах другого та третього років за підвищеної вологості влітку. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Ascochyta boltshauseri (Sacc.) Died 

(син. A. trifolii Bond, et Truss), належність якого раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales. 

Пікніди гриба кулясті, блідо-коричневі, вдавлені в тканину, розміром 100-

180 мкм. Пікноспори двоклітинні, безбарвні, циліндричні, із заокругленими 

кірцями, розміром 22-28 х 7-8 мкм. Поширюється гриб пікнідами. Джерело 

інфекції - уражені рослини, рештки і насіння, в яких гриб зберігається 

грибницею та пікнідами. 

 

Бура плямистість 

Хвороба поширена повсюди, де вирощують конюшину. Особливо 

інтенсивно уражуються рослини за умов вологої і теплої погоди. Симптоми 

хвороби проявляються на листках у вигляді жовто-бурих або бурих, 

округлих, дрібних плям діаметром 2-3 мм. Краї плям нерівні, зубчасті або 

китицеподібні, спочатку розпливчасті чи трохи відмежовані від здорової 

тканини, пізніше стають виразними. У центрі плями, з верхнього і нижнього 



боків листка формуються, 1-3 бурі або сірувато-чорні блюдцеподібні апотеції 

у вигляді горбиків 1-1,5 мм. 

Збудник хвороби - сумчастий гриб Pseudopeziza trifolii (Bivona-Bernardi) 

Fckl., який належить до штаму Ascomycota, порядку Leotiales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Helotiales). 

В плодових тілах формуються сумки з сумкоспорами. Сумки безбарвні, 

булавоподібні, 60-85 х 11-17 мкм. Сумкоспори одноклітинні, еліпсоподібні, 

безбарвні, прямі або дещо зігнуті, розміром 10-16 х 5-7 мкм. 

Протягом вегетації гриб поширюється сумкоспорами. 

Зберігається гриб на уражених рослинах, рештках, інколи на насінні 

грибницею чи апотеціями. 

 

Іржа 

Хвороба проявляється протягом вегетації рослин на всіх надземних 

органах, за винятком суцвіть, у вигляді бурих подушечок - уредіній гриба, які 

порошать. Наприкінці вегетації з'являються темно-коричневі теліопустули, 

що зливаються і часто утворюють суцільні плями. Уражені листки, квіткові 

головки, окремі пагони і навіть цілі рослини в'януть і засихають. 

Збудником хвороби є гриб Uromyces fallens Kern, який належить до штаму 

Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Uredinales (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Uredinales). 

Навесні на листках формуються оранжеві еції у вигляді чашкоподібних 

подушечок. Еціоспори кулясті або еліпсоподібні, розміром 15-23 х 15-20 

мкм. Уредініоспори кулясті або еліпсоподібні із світло-коричневою 

оболонкою, розміром 20-27 х 20-24 мкм. Теліоспори кулясті, зі світло-

коричневою бородавчастою оболонкою і короткою безбарвною ніжкою, 

розміром 21-27 х 18-21 мкм. Джерело інфекції - уражені рослини, на яких 

гриб зберігається уредініогрибницею, і уражені післяжнивні рештки, на яких 

зберігаються теліоспори. 

 

Борошниста роса 

Ознаки хвороби проявляються на листках і стеблах у вигляді білого 

борошнистого нальоту, який пізніше ущільнюється, темніє, набуває брудно-

сірого забарвлення в результаті формування чорних крапок - плодових тіл 

клейстотеціїв. Уражені листки робляться крихкими і відмирають. 

Збудником хвороби є гриб Erysiphe trifolii Grev (син. Е. communis Grev. / 

trifolii Rab; Microsphaera trifolii var. trifolii (Grev) Braun ), який належить до 

царства Fungi, штаму Ascomycota, порядку Erysiphales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Еrуsiphales).  Збудник уражує всі зернобобові культури. 

Конідієносці на грибниці прості, циліндричні. Конідії поодинокі, 

одноклітинні, безбарвні, еліпсоподібні, розміром 27-30 х 11-17 мкм. Сумки в 

клейстотеціях еліпсоподібні, безбарвні, в них знаходиться 4-6 сумкоспор, 

розміром 20-25 х 10-12 мкм. 

Під час вегетації гриб поширюється конідіями, а зберігається грибницею 

на уражених рослинах і клейстотеціями на рештках. 



Чорна плямистість 

Хвороба поширена повсюди, де вирощують конюшину, особливо в 

районах з достатньою вологістю. Діагностичні ознаки хвороби виявляються 

на листках з верхнього боку у вигляді блідих або бурувато-червоних, дрібних 

плям. У місцях плям утворюється чорно-оливковий бархатистий наліт, а 

восени - чорні дернинки, тому хвороба і має назву чорної плямистості. 

Збудник хвороби - сумчастий гриб Cymadothea trifolii (Pers.) Wolf (син. 

Dothidella trifolii (Pers.) Bayl. Elliot et Stansf ); анаморфа: Polythrincium trifolii 

Kunze (син. Placosphaeria trifolii Trav), який належить до штаму Ascomycota, 

порядку Dothideales (раніше: клас Ascomycetes, порядок Dothideales). 

Конідіальне спороношення утворюється протягом весни і літа. Конідії 

обернено-яйцеподібні, світло-оливкові, розміром 20-24 х 9-12 мкм, спочатку 

одноклітинні, згодом утворюється перетяжка, і вони робляться 

двоклітинними. 

Восени з нижнього боку листків утворюються чорні строми, в яких 

формуються псевдотеції з сумками і сумкоспорами. Сумки широкі, на 

коротких ніжках, без парафіз. У кожній сумці формується по вісім 

безбарвних, двоклітинних сумкоспор, розміром 23-33 х 6-6,5 мкм. 

Зберігається патоген на уражених рослинах, на відмерлих рештках у формі 

псевдотецій. Розвиток хвороби може продовжуватися на погано висушеному 

сіні. 

Сильно уражене збудником чорної плямистості сіно може спричинювати 

отруєння тварин. 

 

Рак 

Хвороба проявляється навесні «вогнищами» на конюшині першого і 

другого років у вигляді побуріння окремих листків, нижня частина стебла, 

черешки листків і корені рослин розм'якшуються, перетворюються в мокру 

гниль і покриваються білим нальотом, пізніше відмирають. У місцях уражень 

як на поверхні, так і середині стебла і коренів формуються чорні горбкуваті, 

часто плоскі склероції, розміром 3-12 х 1,5-1,8 мкм. 

Збудником хвороби є гриб Sclerotinia trifoliorum Eriks. (син. Whetzelinia 

trifoliorum M. Chochr.), який належить до царства Fungi, штаму Ascomycota, 

порядку Leotiales (раніше: клас Ascomycetes, порядок Helotiales). 

Склероції проростають у плодові тіла - апотеції, які мають лійкоподібну 

форму, діаметром 1-10 мм. Сумки циліндричні (160-180 х 12-14 мкм), в яких 

знаходяться 8 сумкоспор, розміром 16-18 х 8-9 мкм. 

Ураження рослин першого року відбувається від сумкоспор восени, але 

стають добре помітними лише навесні, під час відростання конюшини. 

Джерело інфекції - уражені рослини, на яких гриб зберігається грибницею, 

і грунт, де зимують склероції. Часто останні можуть знаходитись на насінні. 

їх життєздатність зберігається до шести років. При проростанні апотеції із 

склероціїв досягають поверхні ґрунту з глибини не більше 3 см. 

 

 



Тифульоз 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються навесні та восени у вигляді 

в'янення рослин внаслідок загнивання кореневої шийки. Уражені рослини 

легко відриваються від кореня. У місцях уражень формуються численні чорні 

склероції, діаметром 0,5-2 мм. Особливо уражуються рослини другого і 

третього років. 

Збудником хвороби є гриб Typhula trifolii Rostr, який належить до штаму 

Basidiomycota, класу Basidiomycetes, порядку Сапtharelles (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Aphyllophorales). 

Восени склероції проростають, утворюючи базидії з базидіоспорами. 

Базидії списоподібні, безбарвні, розміром 18-22 х 5,2-7,5 мкм. Зараження 

рослин відбувається восени від базидіоспор. Хвороба проявляється 

вогнищами, у яких, як правило, рослини відмирають. 

Основне джерело інфекції - склероції на уражених рослинах, рештках і як 

домішки в насінні. Склероції можуть зберігатись всередині стебел, на 

черешках і листках уражених рослин. 

 

Квіткова плісень 

Захворювання поширене скрізь, де вирощують червону конюшину, 

особливо за надмірної вологості повітря під час цвітіння. Хвороба 

проявляється на суцвіттях, уражуються квітки в головках конюшини. 

Уражені суцвіття відрізняються від здорових блідим забарвленням. Тичинки і 

маточка покриваються попелясто-сірим нальотом - спороношенням гриба. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Botrytis anthophila Bond (раніше: 

клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetalis). Конідієносці колінчасті з 

перегородкою, верхівка вильчасторозгалужена, розміром 100-130 х 7-10,5 

мкм, безбарвні або блідо-буруваті, на кінцях розширені. Конідії яйцеподібні, 

безбарвні, одноклітинні, розміром 8-22 х 3,7-7 мкм. 

Конідії переносяться комахами. Потрапивши на маточки здорових квіток, 

вони швидко проростають, утворюючи проросток, який проникає у зав'язь і 

під оболонкою насіння розвиває грибницю. 

Джерело інфекції - заражене насіння і уражені рештки рослин, на яких 

патоген зберігається грибницею. 

Бактеріоз коріння 

Ознаки хвороби проявляються у вигляді хлоротичності листків, 

відставання рослин у рості, в'янення. На поперечних зрізах ураженого стебла 

або кореня простежується побуріння судинних пучків у вигляді окремих 

крапок, півкільця або кільця. 

Хвороба починає прогресувати після першого укосу й особливо 

посилюється у ранньовесняний період. Внаслідок ураження тканина біля 

кореневої шийки загниває, мацерується і рослини відмирають. Зараження 

рослин і розвиток бактеріозу посилюється за несприятливих умов в період 

вегетації. 



Збудниками хвороби" є бактерії Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

(McCulloch) Dye et Kemp (син. Corenebacterium insidiosum Jensen; C. 

flaccumfaciens pv. insidiosum (McCulloch) Dye et Kemp) і Pseudomonas 

fluorescens Migula var. tracheiphila Beltjukova. 

Бактерія CI. michiganensis ssp. insidiosus являє собою поодинокі не 

спороносні грампозитивні паличкоподібні клітини без джгутиків, із 

заокругленими кінцями, розміром 0,4-0,5 х 0,7-1 мкм, утворюють капсули, 

аероби. P. fluorescens var. tracheiphila -рухомі, без спорові, грамвід'ємні 

палички. 

Джерело інфекції - уражені рослини, неперегнилі уражені рештки, 

заражене насіння. Бактерії іноді можуть проникати у насіння й уражувати 

проростки і викликати мокру гниль кореневої шийки, підсім'ядольного 

коліна і плямистості сім'ядолей. 

Хвороба є однією з основних причин зрідження посівів конюшини, а іноді 

повного їх відмирання. 

 

Бактеріальна плямистість листя 

Хвороба поширена скрізь, де вирощують конюшину. Захворювання 

проявляється на листках у вигляді дрібних, водянисто-маслянистих прозорих 

плям спочатку на нижньому боці пластинок, а пізніше і з верхнього боку. 

Бактеріальні плями розростаються, набувають неправильної кутастої форми, 

їх центр стає коричневим або темно-коричневим. На межі ураженої і здорової 

тканини виявляється жовта облямівка. У суху погоду уражена тканина 

випадає, утворюючи дірчатість листків. 

При сильному ураженні листки усихають повністю. У вологу погоду в 

місцях плям, особливо з нижнього боку, з'являється бактеріальний слиз, який 

при підсиханні перетворюється у тоненьку молочного кольору плівочку. 

Збудником хвороби є бактерія Pseudomonas trifoliorum Stapp. Це рухомі 

паличкоподібні клітини, розміром 0,4-1,0 х 1,2-3,0 мкм, з одним-чотирма 

полярними джгутиками, грамнегативні, спор і капсул не утворюють, аероби. 

Зараження рослин відбувається через продихи, а також у місцях 

пошкодження комахами чи знаряддям по догляду за рослинами. Зберігаються 

бактерії на уражених листках, неперегнилих рослинних рештках і насінні. 

 

Прижилкова мозаїка 

Хвороба проявляється на листках у вигляді жилкового хлорозу, 

утворенням хлоротичних плям між жилками. Прижилковий хлороз 

характерний для молодих листків конюшини. Уражені рослини відстають в 

рості й розвитку, кількість квітконосів у них в 3-4 рази менше, ніж у 

здорових рослин. Збудником хвороби є вірус Red clover mottle virus (RCMV), 

який належить до родини Timoviride, роду Carlavirus. Його віріони 

ниткоподібні, довжиною 650-700 нм і діаметром 13 нм. Вірус поширюється 

попелицями і може передаватись іноку вірус в уражених зимуючих рослинах 

і в насінні. 

 



Філодія конюшини 

Хвороба поширена переважно на Поліссі України. Проявляється у вигляді 

зміни форми генеративних органів рослин. В уражених рослин 

спостерігається позеленіння квіткових пелюсток, ненормальне розростання 

пелюсток, квітконіжок, редукція суцвіть у вигляді зеленуватих головок із 

деформованих листків. Уражені рослини, як правило, низькорослі, надмірно 

розкушені і не плодоносять. 

Збудником хвороби є фітоплазми (мікоплазмові організми), розміром від 

60 до 1100 нм в діаметрі, у яких відсутня клітинна оболонка, вони покриті 

лише тришаровою мембраною, товщиною 7,5-10 нм. Фітоплазми 

розмножуються діленням і брунькуванням. В основному вони заселяють 

флоему рослин. 

Крім конюшини уражують такі рослини, як барвінок, березку польову, 

зірочник середній, кульбабу, нетребу колючу, осот польовий, петунію, 

подорожник великий, суницю, тютюн липкий, цикорій звичайний, чину 

запашну. 

Переносниками збудника є різні види цикад. Джерелом інфекції є 

інфіковані багаторічні види рослин, в соку яких зберігаються фітоплазми. 

 

Контрольні запитання 

1. За якими ознаками можна відрізнити фузаріоз від квіткової плісені, 

антракноз від аскохітозу, а буру плямистість від чорної плямистості на 

конюшині? Назвіть основні джерела резервації інфекції. 

2. Які діагностичні ознаки проявлення раку на конюшині? В які фази 

розвитку рослин інтенсивно проявляється хвороба? Який цикл розвитку 

збудника цього захворювання? 

3. Які зовнішні ознаки проявлення на конюшині іржі, борошнистої роси, 

тифульозу? Назвіть збудників цих захворювань та джерела резервації 

інфекції. 

4.Охарактеризуйте діагностичні ознаки проявлення на конюшині 

бактеріозу коріння, бактеріальної плямистості. Назвіть основні джерела 

зберігання інфекції. 

5.    Які діагностичні ознаки проявлення на конюшині прижилкової мозаїки 

і філодії? Які способи передачі і поширення вірусної і фітоплазмової 

інфекції? 

 

2. Хвороби люцерни 

Стаганоспороз 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках з обох боків пластинки 

у вигляді світло-горіхових або світло-жовтих плям з бурою облямівкою. В 

суху погоду уражена тканина випадає, листки жовтіють і обпадають. На 

стеблах, черешках, плодоніжках і бобиках з'являються дрібні, темно-бурі 

плями, пізніше вони зливаються і окільцьовують орган, який чорніє і засихає. 

Уражене насіння щупле, часто не дає сходів. На всіх уражених органах 

з'являються чорні крапки - пікніди гриба. 



Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Stagonospora meliloti Petr (син. 

Septoria medicaginis Desm. et Rob.; Ascochyta medicaginis Bres.), належність 

якого раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales. 

Пікніди темнозабарвлені, численні, сконцентровані в центрі плям, 120-300 

мкм в діаметрі, пікноспори циліндричні, на кінцях закруглені, безбарвні, з 

однією-п'ятьма перегородками, розміром 12-20 х 2,5-5,5 мкм. 

Основне джерело інфекції - уражені зимуючі рослини, на яких гриб 

зберігається грибницею і пікнідами. Патоген уражує також конюшину. 

 

Несправжня борошниста роса, або пероноспороз 

Захворювання більш поширене в районах з достатньою зволоженістю і за 

умов зрошенні. Хвороба проявляється так само, як і на горосі - у вигляді 

дифузного і місцевого ураження. Рослини відстають у рості, листки в них 

хлоротичні, часто закручуються вниз, з нижнього боку пластинки у вологу 

погоду уражена тканина покриваються суцільним буро-фіолетовим нальотом. 

Уражені рослини в'януть і засихають. При місцевому ураженні на листках з 

верхнього боку пластинки з'являються світло-жовті розпливчасті плями, а з 

нижнього вони вкриваються буро-фіолетовим нальотом. Уражені листки 

відмирають. Уражені рослини всихають, насіння набуває щуплого вигляду, 

втрачає схожість або дає сходи з дифузним ураженням. 

Збудником хвороби є гриб Peronospora trifoliorum de Вагу (син. P. 

aestivalis Syd.), який належить до царства Chromista, штаму Oomycota, 

порядку Peronosporales (раніше: клас Oomycetes, порядок Peronosporales). 

Конідієносці поодинокі або в пучках, 200-500 х 4-9 мкм, дихотомічно 

розгалужені, безбарвні. Конідії еліпсоподібні, одноклітинні, коричневі, 

розміром 16-37 х 9-27 мкм. 

Поширюється гриб конідіями, а зберігається у вигляді ооспор на уражених 

рештках і грибницею в уражених живих рослинах і насінні. 

 

Іржа 

Хвороба поширена в усіх районах вирощування люцерни. Ознаки хвороби 

частіше проявляються на стеблах, рідше на листках у вигляді бурих уредіній, 

що порошать. Наприкінці вегетації у місцях уражень утворюються чорні 

теліопустули. При інтенсивному розвитку хвороби листки засихають і 

обпадають. 

Збудником хвороби є дводомний гриб Uromyces striatus Schr., який 

належить до штаму Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Uredinales 

(раніше: клас Basidiomycetes, порядок Uredinales) 

Проміжним живителем є різні види молочаю, на яких формуються еції з 

еціоспорами у вигляді яскраво-оранжевих пустул. Уредініоспори кулясті, 

покриті рідкими шипиками, розміром 19-22 х 17-21 мкм. Теліоспори світло-

бурі, еліпсоподібні, розміром 18-23x15-19 мкм. 

Основне джерело інфекції - еціогрибниця в кореневищах молочаю і 

уредініо грибниця в ураженій тканині живих рослин, а додаткове - уражені 

рештки, на яких зберігаються теліоспори. 



Борошниста роса 

Хвороба проявляється на всіх органах рослин спочатку у вигляді білого 

борошнистого, а пізніше брудно-сірого нальоту в результаті утворення 

великої кількості чорних крапок - клейстотеціїв гриба. Уражені листки 

передчасно засихають і відмирають. 

Збудником хвороби є гриб Erysiphe trifolii Grev. (син. Е. communis Grev. f. 

medicaginis Dietr), який належить до царства Fungi,  штаму Ascomycota,  

порядку Erysiphales  (раніше:   клас Ascomycetes, порядок Erysiphales). 

Біологічні особливості збудника хвороби наведено при розгляді 

борошнистої роси конюшини та зернових бобових культур. 

Основне джерело інфекції - грибниця на уражених живих рослинах і 

клейстотеції гриба на рештках. 

 

Бура плямистість 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках у вигляді бурих, 

округлих плям із зубчастими краями. Спочатку вони дрібні, потім 

збільшуються в діаметрі до 2-3 мм. Пізніше з верхнього боку пластинки в 

місцях плям з'являються соскоподібні горбики - апотеції, 1-1,5 мм в діаметрі. 

На стеблах, черешках, бобиках хвороба проявляється у вигляді довгастих 

бурих плям, які часто зливаються, утворюючи великі перехвати стебла. 

Уражені листки жовтіють і опадають, стебла хворих рослин стають буро-

коричневими. Хвороба викликає масове опадання листків і відбувається 

значне зниження врожаю сіна та насіння. Інтенсивний розвиток хвороби 

відбувається у вологу і теплу погоду. 

Збудником хвороби є гриб Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. (син. P. 

trifolii (Bern.) Fusk. var. medicaginis (Lib.) Rehm.), який належить до царства 

Fungi, штаму Ascomycota, порядку Leotiales (раніше: клас Ascomycetes, 

порядок Helotiales). 

Апотеції дископодібні, діаметром 0,3-1 мм. Сумки булаво-подібні, 

перемежовуються з безбарвним парафізами, розміром 60-80 х 10-14 мкм. 

Сумкоспори безбарвні, одноклітинні, овальні, розміром 8-12 х 4-6 мкм. Під 

час вегетації рослин гриб поширюється сумкоспорами. 

Основне джерело інфекції - уражені рослини, на яких зберігаються 

апотеції гриба, з яких навесні викидаються сумкоспори, і від них 

відбувається зараження листків. 

 

Жовта плямистість 

Хвороба проявляється на листках у вигляді великих жовто-оранжевих 

плям розпливчастої або сегментованої форми, які розміщуються вздовж 

жилок. На плямах і на прилеглій до них ще зеленій тканині утворюються 

дрібні чорні крапки - псевдопікніди гриба. Вони виявляються як з верхнього, 

так і з нижнього боку листкової пластинки, 150-200 мкм в діаметрі, 

пікноспори циліндричні, часто зігнуті, розміром 3,5-9 х 1,5-3 мкм. 

Пізніше листки скручуються, а за високої відносної вологості повітря на 

них формуються плодові тіла у вигляді чорних горбиків - сумчасте 



спороношення у вигляді апотеціїв. Хвороба викликає передчасне опадання 

листків, суттєво зменшується врожай зеленої маси і насіння, погіршується 

якість сіна. Уражені рослини погано перезимовують. 

Збудником хвороби є гриб Pseudopeziza jonessi Nannf. (син. Pyrenopeziza 

medicaginis Fusk.); анамофа: Sporonema  phacidioides Desm., який належить до 

царства Fungi, штаму Ascomycota, порядку Leotiales (раніше: 

клас'Ascomycetes, порядок Helotiales), належність анаморфи гриба раніше 

вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales. 

Сумки в апотеціях булавоподібні, розміром 60-75 х 9-10 мкм, в кожній із 

них знаходиться по 8 сумкоспор, розміром 8-11 х 5-6 мкм. Гриб поширюється 

сумкоспорами. Пікноспори гриба в інфекційному процесі не відіграють 

ніякої ролі. Вони беруть участь в статевому процесі. 

Основне джерело інфекції - уражені рослини та рештки, на яких 

зберігаються апотеції, з яких навесні звільняються сумки з сумкоспорами і 

спричиняють первинне зараження рослин. 

 

Аскохітоз 

Хвороба поширена в районах достатнього зволоження, а також при 

вирощуванні люцерни за умов зрошування. Найбільше уражуються посіви 

люцерни другого і третього років. Хвороба проявляється на всіх органах 

рослин. 

На листках з'являються бурі, світло-бурі, темно-коричневі плями з 

облямівкою від світло-жовтої до темно-бурої. Плями різної величини і різної 

форми. 

На стеблах вони видовжені, часто охоплюють все стебло, внаслідок чого 

рослина відмирає. В уражених бобиках насіння щупле, має знижену 

схожість. У місцях уражень формуються темні крапки - пікніди гриба. В 

уражених рослин передчасно засихають листки, стебла і боби. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Ascochyta imperfecta Peck. (син. 

Phoma medicaginis Malb. et Roum.; Diplodina medicaginis    Oudem),    

належність    якого    раніше    вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Sphaeropsidales. 

Пікніди гриба кулясті, 150-400 мкм у діаметрі, з округлим, ледь помітним 

отвором. Пікноспори циліндричні, з тупими заокругленими кінцями, 

безбарвні, одноклітинні, іноді двоклітинні, розміром 4-20 х 2,5-4 мкм. 

Поширюється гриб пікноспорами. Джерело інфекції - грибниця в уражених 

рослинах і насінні люцерни, пікніди гриба на уражених рештках. 

 

Церкоспороз 

Поширюється повсюди, де вирощують люцерну. Хвороба проявляється на 

всіх надземних органах рослин. На листках утворюються округлі, іржасто-

бурі розпливчасті плями. Спочатку вони невеликих розмірів, потім 

зливаються, інколи досягають до 8 мм у діаметрі і мають розпливчасті краї. 



На стеблах і черешках плями витягнуті, овальні, сіро-бурі, нерідко 

охоплюють все стебло та черешок. На поверхні плями, на листках, частіше з 

верхнього боку, з'являється слабо помітний сірий чи блідо-оливковий наліт. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Cercospora medicaginis Ell. et Ev. 

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales). 

Конідієносці гриба спочатку безбарвні, пізніше буруваті, без перетинок 

або з однією-чотирма, трохи колінчасті, зігнуті або прямі, розміром 20-70 х 

3,5-5 мкм, зібрані в пучки. Конідії безбарвні, до верхівки потоншені, з 

трьома-п'ятнадцятьма перетинками, розміром 30—165 х 2-4 мкм. 

Зимує гриб на рослинах і рослинних рештках грибницею та конідіями, від 

яких весною відбувається первинне зараження рослин. 

 

Бактеріальна плямистість листя 

Хвороба поширена у всіх регіонах вирощування люцерни. Проявляється на 

стеблах і листках у вигляді дрібних чорних плям. У вологу погоду на 

ураженій тканині з'являється ексудат бактерій у вигляді бурого слизу. 

Уражені листки опадають, рослини відстають у рості, не квітнуть. Хворобу 

викликають бактерії Pseudomonas marginales pv. alfalfae Shinde et Lukezic. Це 

паличкоподібні рухливі клітини, розміром 0,45 х 2,4 мкм, з полярними 

джгутиками, грамнегативні, аероби. Поширюються бактерії механічно, 

контактним способом: комахами, вітром з ураженими частинами тканин і 

краплинами дощу. Джерелом інфекції є заражене насіння і неперегнилі 

рештки рослин. 

 

Мозаїка 

Хвороба поширена в усіх районах вирощування люцерни. Зовнішні 

симптоми хвороби характеризуються утворенням на листках округлих, 

жовто-зелених, жовтих плям з концентричними кільцями. Згодом вони 

збільшуються, листки зморщуються, деформуються, некротизуються і 

відмирають. Уражені рослини відстають у рості, іноді проявляється 

карликовість. 

Збудником хвороби є вірус Alfalfa mosaic virus (A1MV), який належить до 

родини Bromoviride, роду Alfamovirus. Віріони бацилоподібні, довжиною 20-

58 нм. 

Поширюється вірус попелицями неперсистентним способом. 

Вірус - поліфаг, уражує картоплю, томати, перець, баклажани, горох, 

люпин, квасолю, сою, із бур'янів: березку польову, буркун білий та ін. 

Зберігаються вірус в соку зимуючих уражених рослин, може передаватися 

насінням, експериментально - механічним шляхом. 

 

 

 

 

 

 



Контрольні запитання 

1.Які діагностичні ознаки проявлення на люцерні стаганоспорозу, 

аскохітозу і церкоспорозу? В які фази розвитку рослин вони проявляються? 

Назвіть джерела резервації інфекції і спочиваючі форми збудників хвороб. 

2.За якими ознаками можна відрізнити несправжню борошнисту росу від 

борошнистої роси на люцерні? Які біологічні особливості збудників цих 

хвороб? 

3.Які діагностичні симптоми проявлення на люцерні бурої і жовтої 

плямистостей? Які цикли розвитку патогенів? 

4.Які діагностичні симптоми проявлення на люцерні бактеріальної 

плямистості? Вкажіть місця резервації збудника хвороби. 

5.Які на люцерні поширені вірусні хвороби? Які симптоми їх прояву? 

 

3. Хвороби еспарцету 

Рамуляріоз 

Хвороба поширена повсюди, де вирощують еспарцет. Уражуються 

рослини різного віку, але найбільш - посіви першого року. 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках у вигляді округлих або 

кутастих жовто-коричневих чи темно-бурих плям з червонуватою 

облямівкою. У вологу погоду на місцях плям з обох боків листкової 

пластинки з'являється брудно-сірий наліт - конідіальне спороношення гриба. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Ramularia onobrychidis All. 

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales). 

Конідієносці прості, короткі, виступають із продихів листка у вигляді 

пучків. Конідії циліндричні або яйцеподібні, прямі, безбарвні, з однією-

трьома перегородками, розміром 15-40 х 3,5-5,5 мкм. 

Поширюється гриб конідіями. На уражених листках, у місцях плям, восени 

формуються чорні строми - щільне сплетіння гіф грибниці. Зимує патоген на 

уражених рослинах у вигляді стром. Навесні на них утворюються 

конідієносці з конідіями, від яких відбувається зараження посівів еспарцету. 

Аскохітоз. Хвороба інтенсивно розвивається за високої вологості повітря у 

період вегетації рослин. Ознаки хвороб проявляються на листках і стеблах у 

вигляді округлих або видовжених світло-бурих чи світло-коричневих плям з 

темною вузькою облямівкою. Уражена тканина покривається чорними 

крапками -пікнідами гриба, які з'являються також на бобах і насінні. Уражені 

листки засихають і опадають, частини стебел ламаються. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Ascochyta onobrychidis Bond 

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales). Пікніди 

приплюснуто-кулясті, діаметром 115-120 мкм. Пікноспори безбарвні або 

димчасті, з однією-трьома перегородками, циліндричні, розміром 15-20 х 4,5-

6 мкм. Поширюється гриб пікноспорами. Джерело інфекції - уражені росли-

ни, рештки і насіння, в яких збудник зберігається грибницею та пікнідами. 

 

Іржа 



Захворювання виявляють скрізь, але найбільше при зрошенні культури. 

Хвороба проявляється у вигляді іржастих пустул на листках, черешках і 

стеблах. Пізніше з'являються темні теліопустули гриба. Уражені листки 

відмирають. 

Збудником хвороби є гриб Uromyces onobrychidis Lev, який належить до 

штаму Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Uredinales (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Uredinales). 

Гриб розвивається за скороченим циклом в одній уредініостадії. 

Теліоспори не відіграють ролі в поширенні інфекції. Джерело інфекції - 

уражені рослини, в яких зимує уредініогрибниця. Навесні з грибниці 

утворюються нові уредінії з уредініоспорами, якими поширюється збудник 

хвороби в період вегетації рослин. 

 

Септоріоз 

Хвороба інтенсивно розвивається при надмірних опадах у період вегетації 

рослин. Ознаки хвороби проявляються на стеблах, листках і черешках у 

вигляді світло-жовтих, пізніше темних розпливчастих плям, діаметром до 12 

мм. У центрі плям формуються чорні крапки - пікніди гриба, особливо з 

нижнього боку листкової пластинки. Уражені листки передчасно опадають, 

що призводить до суттєвого недобору зеленої маси та насіння. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Septoria onobrychidis Bond, 

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales). Пікноспори 

ниткоподібні, безбарвні, прямі або злегка зігнуті, з однією-трьома 

перегородками, розміром 40-50 х 1,5-3 мкм. Поширюється гриб 

пікноспорами. Основне джерело інфекції - уражені рослини, уражене насіння 

і рештки, на яких гриб зберігається у формі грибниці і пікнід. 

 

Несправжня борошниста роса, або пероноспороз 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках у вигляді світло-

зелених або жовтуватих розпливчастих плям. З нижнього боку листка у 

місцях уражень з'являється у вологу погоду сірувато-фіолетовий наліт - 

конідіальне спороношення гриба. Уражені листки скручуються і відмирають. 

Збудником хвороби є гриб Peronospora ruegeriae Gaum, який належить до 

царства Chromista, штаму Oomycota, порядку Peronosporales (раніше: клас 

Oomycetes, порядок Peronosporales). 

Конідієносці поодинокі, дихотомічно розгалужені, безбарвні. Конідії 

одноклітинні, еліпсоподібні, жовтуваті, розміром 21-34 х 17-27 мкм. В 

ураженій тканині гриб формує кулясті ооспори, у формі яких і зимує на 

уражених рослинах та рештках. 

 

Контрольні запитання 

1.За якими симптомами діагностується рамуляріоз на еспарцеті? Назвіть 

джерела резервації інфекції. 

2.За якими ознаками можна відрізнити аскохітоз від септоріозу на 

еспарцеті? Назвіть збудників цих захворювань та джерела резервації інфекції. 



3.Які діагностичні ознаки проявлення іржі на еспарцеті? В які фази 

розвитку рослин інтенсивно проявляється хвороба? Який цикл розвитку 

збудника хвороби. 

4.Охарактеризуйте діагностичні ознаки проявлення на еспарцеті 

пероноспорозу. Який цикл розвитку збудника хвороби? 

 

 


