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Лабораторна робота 14 

ТЕМА: Хвороби ріпаку 

Пліснявіння насіння 

Хвороба поширена в усіх районах вирощування озимого і ярого ріпаку і 

проявляється на насінні під час його проростання у вигляді темно-

коричневого, темно-бурого, сіро-зеленого, рожевого, білого нальотів. 

Пліснявіння насіння спостерігається також при його зберіганні з підвищеною 

вологістю, особливо при несвоєчасному очищенні і просушуванні ріпакового 

вороха. 

Збудниками темно-коричневого, темно-бурого пліснявіння насіння ріпаку 

є гриби із родів Alternaria, Cladosporium, Acremonium, Rhizoctonia, які 

формують грибницю і конідіальне спороношення, в першу чергу у місцях 

механічного пошкодження насіння. Серед грибів роду Alternaria, 

представників внутрішньої інфекції насіння ріпаку, найбільшу питому вагу 

займає А. brassicicola Wilts (до 80%), A. brassicae Sacc (до 20%). 

Сіро-зелене пліснявіння викликається грибами родів Phoma, Aspergillus, 

Penicillium, Botrytis, Mucor, Rhizopus. 

Рожеве пліснявіння зумовлене грибами родів Trichothecium (в першу чергу 

Т. roseum Lk.) і Fusarium. Серед грибів роду Fusarium, представників 

внутрішньої інфекції насіння ріпаку, найбільшу питому вагу займає F. solani 

Bilai (до 50%), F. culmorum Sacc (до 30%). 

Білий, блідо-сірий пліснявий наліт на поверхні насіння ріпаку формується 

в результаті ураження насіння грибами Sclerotinia sclerotiorum (d.By.) Korf. et 

Dumont, Cylindrosporium concentricum Grev., деякими видами грибів із роду 

Fusarium. 

Морфологічні і біологічні особливості збудників пліснявіння насіння 

ріпаку описані при розгляді пліснявіння насіння кукурудзи, сорго. 



В результаті проявлення хвороби насіння ріпаку не проростає або формує 

інфіковані проростки, більшість яких гине ще в ґрунті. Пліснявіння насіння 

може бути причиною чорної ніжки сходів ріпаку. 

Джерелом інфекції є заражений грунт, який містить різні спочиваючі 

форми патогенів. Додатковим джерелом інфекції є сформоване заражене 

насіння в стручках у період вегетації рослин та інфіковане насіння при його 

зберіганні з підвищеною вологістю. 

 

Чорна ніжка 

Проявляється хвороба під час проростання насіння у вигляді потемніння 

гіпокотіля, тканина зморщується, утворюється ниткоподібний перехват 

(тяж), проростки чорніють, гинуть. У фазу сходів сім'ядолі і розеткові листки 

жовті, рослини відстають у рості, вилягають. В суху погоду вони в'януть, 

засихають, а у вологу - загнивають. Уражені рослини легко висмикуються із 

ґрунту. У вологу погоду на ураженій тканині з'являється ніжний 

павутиноподібний білий наліт. 

Збудниками хвороби є гриби: Thanatephorus cucumeris (Franr) Donk. 

(анаморфа: Rhizoctonia solani Kuhn), який належить до штаму Basidimycota, 

класу Basidiomycetes, порядку Ceratobasidiales (раніше: клас Basidiomycetes, 

порядок Auriculariales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Micelia sterilia; Olpidium brassicae (Wor.) Dang., який 

належить до царства Fungi, штаму Chytridiomycota, порядку Chytridiales 

(раніше: клас Chytridiomycetes, порядок Chytridiales); Leptosphaeria maculans 

(Desm.) Ces. et de Not (анаморфа: Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm.), який 

належить до штаму Ascomycota, порядку Dothidiales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Dothidiales); гриби із роду Pythium Pringsh, які 

належить до штаму Oomycota, порядку Peronosporales (раніше: клас 

Oomycetes, порядок Peronosporales); мітоспорові гриби із роду Alternaria 

Nees (раніше клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales) та ін. 



В основному всі збудники є ґрунтовими патогенами, які розвиваються на 

органічних рештках і уражують ослаблені сходи ріпаку. 

Анаморфна стадія гриба Th. cucumeris зберігається в ґрунті у формі 

склероціїв, гриби із родів Pythium - у формі ооспор. Гриб L. maculans формує 

в ураженій тканині пікніди з пікноспорами і перитеції з сумкоспорами. 

Зберігається у формі пікнід, перитеціїв на рослинних рештках, а також у 

формі грибниці в уражених тканинах рослин озимого ріпаку і зараженому 

насінні. Внутрішньоклітинний паразит О. brassicae в інфікованих клітинах 

формує зооспорангії з одноджгутиковими зооспорами, якими поширюється в 

ґрунті, зберігається у формі спочиваючих спор (цист); гриби із роду 

Alternaria - товстостінними гіфами і конідіями. 

Розвиток чорної ніжки спостерігається на загущених посівах, 

перезволожених ділянках поля, за наявності міцної поверхневої кірки на 

важких за механічним складом ґрунтах під час сходів ріпаку, на кислих і 

солонцюватих грунтах, прохолодній дощовій погоді, за сівби непротруєним 

насінням, частим повертанням культури на попереднє поле. 

 

Снігова пліснява (тифульоз) 

Хвороба поширена повсюди, де вирощують озимий ріпак. Проявляється 

весною, після танення снігу, у більшості випадків осередками на 

перезволожених ділянках, де рослини тривалий час знаходилися під сніговою 

або дощовою водою. На пожовклому листі ріпаку, які лежать на поверхні 

ґрунту, з'являється білий, рожевий або брудно-білий повстяно-подібний 

наліт. Тоненькі гіфи грибниці у вигляді тяжів пронизують тканину листка і 

входять у глибину ґрунту. Уражені листки немовби приклеєні до поверхні 

ґрунту. Пізніше наліт виявляється навколо кореневої шийки здорових 

рослин, а також біля основи черешків розеткових листків і в прилеглому до 

них ґрунті цілими гніздами. На поверхні нальоту згодом формуються 

багаточисельні світло- і темно-коричневі дрібні склероції, розміром 0,5-4,0х 

0,3-3,0 мм. Рослини поступово жовтіють, в'януть і стають бурими. 



Збудниками хвороби є гриби: із роду Typhula: T. incarnata Jasch. et Fr., T. 

sclerotioides Rerasber; T. ishikariensis Imai, які належать до штаму 

Basidiomycota, класу Basidiomycetes, порядку Cantharellales (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Aphyllophorales); гриб Monographella nivalis 

(Schaffnit) E. Muller (син. Calonectria graminicola Wr.) (анаморфа - 

Microdochium nivalis (Fr.) Samuels & Hallet. (cvm._Fusarium nivale Ces), який 

належать до штаму Ascomycota, порядку Amphisshaeriales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Hypocreales). 

Базидіальні гриби зберігаються в ґрунті у вигляді склероціїв. 

Життєздатність у ґрунті зберігають протягом кількох років. Восени за умов 

високої вологості ґрунту й повітря при температурі 2-18°С склероції грибів 

проростають, формуючи грибницю з базидіями і базидіоспорами. Первинне 

зараження рослин здійснюється гіфами грибниці або пророслими 

базидіоспорами патогенів. Спочатку уражуються ослаблені рослини і їх 

відмерлі окремі органи, а потім вони заселяють здорові рослини. 

М. nivalis формує білу грибницю з численними макроконідіями і 

червонувато-цеглистого кольору перитеціями, в яких знаходяться сумки із 

сумкоспорами. Зараження рослин ріпаку відбувається від сумкоспор, 

макроконідій і шматочків гіф гриба. Джерелом інфекції є перитеції і 

грибниця патогена в грунті. Участь у розвитку патологічного процесу беруть 

також гриби F. culmorum Sacc, F. avenaceum Sacc. та ін. 

Розвитку снігової плісені сприяють випадання снігу восени на не 

промерзлий грунт і тривале його знаходження на рослинах ріпаку, часті 

відлиги взимку, надмірне зволоження грунту та знаходження рослин весною 

під талою водою на низинних ділянках поля. 

 

Несправжня борошниста роса, або пероноспороз 

Хвороба поширена у західних і центральних областях, а у вологі роки - і в 

південних. Найбільш шкодочинне захворювання в районах з достатнім 

зволоженням. Хвороба проявляється восени і навесні після появи сходів на 



сім'ядолях і листках у вигляді буро-зелених, жовтих розпливчастих плям, на 

нижньому боці яких з'являється у вологу погоду слабкий ніжний білий наліт, 

який пізніше набуває сіро-фіолетового відтінку. Нерідко плями зливаються, 

утворюючи значні ураження поверхні листової пластинки, листки жовтіють і 

передчасно відмирають. На стеблах і стручках плями округлі або видовжені, 

світло-бурі, злегка вдавлені в тканину, пізніше покриваються сіро-

фіолетовим нальотом - конідіальним спороношенням гриба. На ярому ріпаку 

масового поширення хвороба набуває у травні - червні у фазу бутонізації та 

на початку цвітіння рослин. 

Збудником хвороби є гриб Peronospora parasitica (Pers.ex Fr.) Fries (син. P. 

brassicae Gaeum),   який належить до царства Fungi, штаму Oomycota, 

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

Конідієносці дихотомічно розгалужені, безбарвні. На їх верхівках 

формуються еліпсоподібні одноклітинні безбарвні конідії, розміром 12-23 х 

11-23 мкм. Крім конідіального спороношення, гриб в ураженій тканині 

формує ооспори із жовтуватою оболонкою, діаметром 25-30 мкм. 

Впродовж вегетації ріпаку гриб поширюється конідіями. Крім ріпаку 

збудник хвороби уражує всі капустяні культури, особливо суріпицю 

звичайну. 

Основне джерело інфекції пероноспорозу - уражені з осені вегетуючі 

рослини озимого ріпаку, інших озимих капустяних культур та заражене 

насіння, в тканині яких зимує грибниця патогена. Додатковим джерелом 

інфекції є уражені рослинні рештки, в яких зберігаються ооспори гриба. 

 

Чорна плямистість, або альтернаріоз 

Хвороба проявляється на всіх фазах розвитку рослин. На підсім'ядольному 

коліні проростків з'являються спочатку поздовжні чорні злегка вдавлені 

смуги, які пізніше зливаються і утворюють чорну ніжку. На сім'ядолях і 

розеткових листках ріпаку утворюються чорно-бурі або темно-сірі різко 

обмежені зональні округлі плями. 



На ліроподібно-перистонадрізаних листках дорослих рослин з'являються 

темно-коричневі, майже чорні або світло-сірі округлі зональні плями 

діаметром до 1,0-1,5 мм, їх розмір та забарвлення залежить від виду збудника 

хвороби. Навколо плям часто спостерігається жовта або світло-зелена 

хлоротична облямівка. Через деякий час уражена тканина вкривається 

чорним або сірим нальотом. Залишки здорової тканини листової пластини 

жовтіють, листок відмирає. 

На стеблах і гілках плями різні за величиною і формою, в більшості 

витягнуті, темні, блискучі, часто зливаються, охоплюючи значну частину 

поверхні стебла або гілок. На стручках утворюються дрібні блискучі чорні 

плями або глибокі вдавлені чорні виразки значних розмірів, у місцях уражень 

стручки деформуються, насіння в них щупле, недорозвинуте. Якщо плями 

утворюються на швах стулок, стручки передчасно розтріскуються, що 

призводить до втрат насіння. 

Збудниками хвороби є мітоспорові гриби із роду Alternaria: A. brassicicola 

(Schn.)Wilts.; A. brassicae (Berk.) Sacc (раніше: клас Deuteromycetes, порядок 

Hyphomycetales). Останніми роками доведено, що хворобу можуть викликати 

також гриби А. cheiranthi (Fr.) Bolle; A, consorliale (Thuem) Hughes і A. 

alternata (Fr.:Fr.) Keissl. (син. A. tenuis Nees et Fr.). 

У A. brassicicola конідієносці поодинокі або в пучках по 2-12 шт., прості, 

прямі, з перетинкою, від блідо- до помірно-оливково-коричневого 

забарвлення, завдовжки до 70 мкм і завширшки 5-8 мкм. Конідії зібрані у 

ланцюги до 20, іноді вони розгалужені, обернено-булавоподібні, з однією-

одинадцятьма поперечними і не більше ніж з шістьма поздовжніми 

перегородками темно-оливково-коричневого кольору, розміром 18-130 х 8-20 

мкм. 

У A. brassicae конідієносці відходять пучками по 2-10 шт. Вони прості, 

прямі, часто колінчасті, злегка розширені в основі, з перетинками, біло-сіро-

оливкові, гладенькі, завдовжки до 170 і завтовшки 6-11 мкм. Конідії 

поодинокі, інколи в ланцюгу до 4 шт., обернено-булавоподібні з шістьма-



п'ятнадцятьма поперечними і однією-вісьмома поздовжніми перегородками 

сіро-оливкового забарвлення, гладенькі, розміром 75-350 х 20-30 мкм. 

Під час вегетації гриби поширюються конідіями. Характерною 

особливістю поширення альтернаріозу є те, що на ріпаку спостерігається 

вертикальний градієнт розвитку хвороби: спочатку уражуються самі 

найнижчі листки на стеблах рослин, потім інфекція поступово поширюється 

вгору і викликає типові ураження на середній частині стебла, на ліроподібно-

розсічених листках середнього ярусу, потім на нижніх стручках гілочок, а 

згодом альтернаріозні чорні блискучі плями виявляються на самих верхніх 

стручках рослини. 

Збудники хвороби відносяться до напівсапрофітів, які в більшості випадків 

проникають у тканини рослини через ураження іншими патогенами та при 

наявності на рослині різноманітних пошкоджень комахами. Ураженість 

озимого ріпаку альтернаріозом прямолінійно корелює із ступенем 

пошкодженості рослин ріпаковим квіткоїдом та насіннєвим 

прихованохоботником. 

Збудники хвороби зберігаються у формі грибниці і конідій на уражених 

рослинах озимого ріпаку; на рослинних рештках капустяних культур і 

насінні. Гриби не втрачають своєї патогенності при поверхневому ураженні 

насіння до 2 років, а при внутрішньому - до 12 років. 

Фомоз, або рак стебла, некроз кореневої шийки 

Хвороба проявляється повсюди, де вирощуються капустяні культури. 

Захворювання проявляється на сходах і дорослих рослинах. 

На гіпокотіле проростків спочатку з'являється різної форми водянисті 

плями, які згодом підсихають і стають світлосірими або попелястими. В 

місцях ураження з'являються розсіяні чорні крапки - пікніди збудника 

хвороби. На сходах хвороба викликає почорніння нижньої частини стебла у 

вигляді чорної ніжки. Пізніше в місцях ураження кора світліє і стає сірою. На 

поверхні ураженої тканини з'являються групами чорні крапки, які часто 



зливаються в окремі коростинки. Стебло проростка висихає, стає трухлявим і 

рослина гине. 

На сім'ядолях спочатку з'являються злегка вдавлені світло-сірі або 

попелясто-бурі плями. В місцях ураження формуються численні чорні 

крапки, які часто розташовуються у вигляді концентричних кіл. 

На розеткових і ліроподібно-перистонадрізаних листках світло-сірі, 

частіше округлі плями з темно-коричневою облямівкою вкриті численними 

чорними крапками. При значному ураженні листові пластинки жовтіють, 

в'януть і відмирають. 

При більш пізньому розвитку хвороби на стеблах біля черешків нижніх 

листків з'являються округлі або видовжені, дещо вдавлені від світло-

коричневого до сірого забарвлення, з пурпуровою облямівкою плями або 

виразки, вкриті чорними крапками. Плями і виразки поступово 

розростаються навколо і повністю охоплюють стебло. Така форма 

проявлення хвороби отримала поширену назву - рак стебла. 

На стеблах озимого ріпаку фомоз часто проявляється у вигляді невеликих 

некротичних плям на міжвузлях, як правило, вище п'ятого вузла. Протягом 2-

3 тижнів вони розростаються в довжину до 5-10 см, охоплюючи навколо 

майже половину поверхні стебла, набувають світло-сірого кольору. Інколи 

хвороба виявляється на стеблах у вигляді 2-3 глибоко вдавлених незначних в 

діаметрі близько розташованих одна до одної виразок, поверхня яких вкрита 

численними пікнідами. 

Ураження стебла на рівні поверхні грунту (отримало назву кореневий рак 

шийки, або некроз шийки) проявляється у вигляді некротичних темно-

коричневих плям, сухих трухлявих виразок, часто поширюється і на кореневу 

систему рослини, викликаючи суху гниль стрижневого кореня та бокових 

корінців. 

На стручках злегка вдавлені сірі сухі плями з концентричною зональністю 

і чорними пікнідами, уражені стручки розтріскуються. В уражених стручках 



насіння дрібне, зморшкувате, щупле, матового забарвлення або без зовнішніх 

ознак ураження. 

Збудником хвороби є гриб Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not 

(син. L. парі Sacc; Mycosphaerella brassicicola (Dubu) Jochanson ex Oudem) 

анаморфа: Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. (син. Plenodomus lingam Hochn), 

який належить до штаму Ascomycota, порядку Dothidiales. 

В ураженій тканині гриб утворює майже поверхневі, кулеподібні з товстою 

склероціальною оболонкою пікніди, діаметром до 1 мм. В пікнідах 

формуються продовгувато-яйцеподібні, інколи зігнуті безбарвні пікноспори, 

розміром 4-6 х 1,5-2 мкм. При достатньому зволоженні пікніда виділяє 

рожевий слиз, яка містить численні пікноспори. 

Патоген статевим шляхом формує сумчасту стадію (теліоморфу). 

Псевдотеції його майже округлі, діаметром 360-500 мкм, спочатку вдавлені в 

тканину рослини, а згодом поверхневі, плівчасті, чорні. Сумки продовгувато-

булавоподібні, розміром 90-138 х 10-16 мкм, сумкоспори блідо-жовті, 

продовгувато-яйцеподібні з трьома-п'ятьма перетинками, розміром 30-70 х 4-

9 мкм. Псевдотеції гриба формуються виключно тільки на дерев'янистих 

залишках коренів або стебел ріпаку. 

Зберігається збудник хвороби грибницею на уражених рослинах озимого 

ріпаку, в ураженому насінні, на уражених рештках капустяних культур в 

ґрунті до двох-трьох років. Гриб перезимовує також псевдотеціями з 

сумками і сумкоспорами. 

Під час вегетації рослин гриб поширюється сумкоспорами, переважно 

восени, і пікноспорами протягом вегетації капустяних культур. 

Ураженню рослин фомозом сприяють пошкодження рослин комахами - 

хрестоцвітими блішками, ріпаковим квіткоїдом, спричинення механічних 

пошкоджень рослинам під час проведення весняного боронування посівів та 

проходження техніки по полю, при виконання технологічних операцій по 

догляду за рослинами. 

 



Біла гниль, або білостебельність, склеротініоз 

Хвороба поширена у всіх районах вирощування ріпаку. На проростках, 

сім'ядолях, листках молодих рослин, стеблах і стручках дорослих рослин 

з'являються слизуваті мокрі плями, у вологу погоду вони вкриваються 

ватоподібним білим нальотом. В суху погоду наліт зникає, уражені листки 

в'януть і відмирають, а стебла і гілочки в місцях ураження часто ламаються, 

на них формуються недорозвинені стручки або вони зовсім на них відсутні. 

Найбільш типові ознаки хвороби проявляються при ранньому зараженні 

стебла в нижній його частині, частіше між 5 і 8 міжвузлями, в результаті 

цього уражена тканина на стеблі знебарвлюється, розмочалюється, верхня 

частина стебла над місцем ураження набуває спочатку світло-зеленого, а 

згодом білого кольору, відбувається передчасне дозрівання рослини. В 

ураженої рослини стебло набуває білого кольору, тому хворобу часто на-

зивають білостебельністю ріпаку. Такі симптоми проявлення хвороби 

спостерігаються по закінченню фази цвітіння рослин. 

Збудник хвороби - сумчастий гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Вагу. 

Морфологічні і біологічні особливості збудника хвороби описані при 

розгляді білої гнилі кукурудзи, сої, квасолі, соняшнику. 

Гриб формує склероції на уражених стеблах і стручках. Спочатку склероції 

бурі, буро-коричневі, згодом чорні, різні за величиною і формою, в уражених 

стручках вони більш округлі, схожі на насіння ріпаку. За умов стійкої вологої 

погоди склероції формуються і на поверхні уражених органів рослин, 

величиною від 3 до 15 мм. 

Склероціії при обмолоті рослин потрапляють на грунт або залишаються в 

уражених стеблах і потім заорюються. Склероції гриба проростають у ґрунті 

лише ті, які знаходяться у верхньому його шарі, завглибшки до 5 см, при 

більш глибокому знаходженні вони не проростають, проте зберігають свою 

життєздатність до 7-10 років. 

Інтенсивне зараження ріпаку відбувається, як правило, в період цвітіння 

рослин, коли сумкоспори гриба потрапляють на опалі пелюстки квітів, які 



прилипли до вологої поверхні стебла, найчастіше в місцях прикріплення 

черешків листків. Патоген спочатку розвиває інфекційні гіфи в пелюстках, а 

потім проникає в тканину стебла і черешків листків. Ураження коренів і 

надземної частини стебла молодих рослин здійснюється також грибницею 

патогена, яка знаходиться у верхніх шарах грунту. 

Джерелом інфекції є склероції гриба на рослинних рештках у ґрунті, 

склероції у вигляді домішок, які висіваються в грунт разом з насінням ріпаку. 

Додатковим джерелом є заражене насіння, в якому зберігається грибниця і 

склероції патогена. 

Шкідливість хвороби виявляється у випаданні молодих уражених рослин, 

ламкості стебел, передчасному дозріванні і формуванні щуплого насіння, 

розтріскуванні стручків під час дозрівання рослин, недобір урожаю може 

досягати до 50%, а в роки епіфітотійного розвитку хвороби і більше. 

Сприяють поширенню інфекції і розвитку хвороби висока вологість 

повітря, вітряна дощова погода, тривалі густі тумани під час цвітіння ріпаку, 

посів культури після попередників, які уражуються білою гниллю, коротка 

ротація культури в сівозміні, внесення надмірних доз азотних добрив, 

загущені, забур'янені посіви. 

 

Сіра гниль, або ботрідіоз 

Досить поширена хвороба на озимому і ярому ріпаку у вологі роки. Сірою 

гниллю ріпак уражується від проростання насіння в ґрунті до достигання 

насіння. На гіпокотіле проростків з'являється бурі плями, видовжені 

поздовжні водянисті смуги, які згодом покриваються пухким сірим нальотом, 

проростки загнивають і часто гинуть ще до виходу на поверхню грунту. 

На сім'ядолях, на розеткових листках, а також біля основи стебла молодих 

рослин спостерігаються буруваті мокрі плями, неглибокі виразки, на яких у 

вологу погоду формується густий сірий наліт, який на дотик легко порошить 

у вигляді сірого туману. Уражені сім'ядолі загнивають, листки в'януть, 

жовтіють і відмирають. У вологу погоду хворі проростки лягають на повер-



хню грунту, вкриваються сірим нальотом і гинуть, в суху - в'януть і 

відмирають. Такий прояв хвороби спостерігається часто при проростанні 

зараженого насіння. 

На стеблах утворюються світло-бурі плями різної форми і величини, які 

часто охоплюють його навколо, займаючи значну площу, у вологу погоду 

покриваються сірим пухким нальотом, який легко розпорошується. Згодом в 

уражених місцях формуються дрібні чорні склероції. 

Ознаки хвороби у вологу погоду можна виявити також на суцвіттях ріпаку, 

на гілках суцвіть і квітконіжках у вигляді побуріння тканини і утворення 

сірого плівчастого нальоту. 

На зелених стручках хвороба проявляється спочатку у вигляді 

поздовжнього просвітлення шва стулок. Пізніше тканина знебарвлюється і 

вкривається сірим нальотом. У суху погоду наліт на стручках стає 

малопомітним, хворі стручки розтріскуються. На поверхні ураженої тканини 

формуються дрібні склероції. 

Слід зазначити, що на молодих рослинах ріпаку проявлення сірої гнилі 

характеризується тим, що перехід від здорової зеленої тканини до хворої 

відсутній. Проте при пізньому ураженні рослин картина симптомів 

проявлення хвороби змінюється. Перехід від здорової до ураженої тканини 

стає плавним, поступовим, часто на межі утворюється біла або світла широка 

облямівка, як це буває тільки при розвитку білої гнилі. Наявність сірого 

нальоту гриба на ураженій тканині і відсутність склероціїв в серцевині 

ураженого стебла дає змогу відрізнити сіру гниль від білої. Розвиток хвороби 

у вигляді змішаної інфекції між збудником сірої і білої гнилей в посівах 

ріпаку спостерігаються рідко. 

Збудником хвороби є гриб Botryotiana fuckeliana (de Вагу) Whetzel 

(анаморфа: Botrytis cinerea (Fr.) Pers). Морфологічні і біологічні особливості 

збудника хвороби описані при розгляді сірої гнилі гречки, гороху, квасолі, 

соняшнику. 



Джерелом інфекції є склероції і грибниця патогена на уражених рештках в 

ґрунті, які зберігають життєздатність кілька років, засмічений посівний 

матеріал склероціями гриба і заражене насіння, в якому зберігається 

грибниця. Збудник сірої гнилі, як і білої, здатний продовжувати розвиток і 

під час зберігання вологого насіння ріпаку, викликаючи його псування. 

Шкідливість хвороби проявляється в зрідженні посівів ріпаку; 

розтріскуванні уражених стручків у суху погоду, що призводить до значних 

втрат врожаю; зниженні насіннєвих і технологічних якостей насіння. Недобір 

урожаю може становити до 20% і більше. 

Ураженню рослин ріпаку сірою гниллю і поширенню інфекції сприяють 

висока вологість повітря, часті дощі, випадання рясних рос в нічні години, 

тривалі тумани під час дозрівання ріпаку, коротка ротація культур у 

сівозміні, відсутність просторової ізоляції між культурами, що уражуються 

збудником хвороби, загущені, забур'янені посіви. 

 

Світла плямистість, або циліндроспоріоз 

Поширена хвороба повсюди, де вирощується ріпак, проте більш шкідлива 

у північно-західному регіоні України, а у вологі роки також і в інших 

місцевостях. 

Восени у прохолодну погоду перші ознаки хвороби проявляються на 

верхній стороні сім'ядоль і розеткових листків озимого ріпаку спочатку у 

вигляді дрібних світло-зелених, а потім сріблясто-матових до бронзового 

відтінку розпливчастих плям, діаметром 1-1,5 мм. Сріблясто-бронзове 

забарвлення плям відбувається в результаті відділення кутикули від 

епідермісу і заповнення утворених порожнин грибницею збудника хвороби. 

Згодом плями розростаються, часто зливаються, набувають від коричнево-

рижуватого до іржастого забарвлення. 

При подальшому розвитку хвороби її симптоми проявляються і з нижнього 

боку уражених органів. В центрі уражена тканина відмирає і навколо 

світлувато-коричневих нечітко обмежених, хаотично розкиданих плям, 



діаметром близько 1 см з'являються дрібненькі білі крапочки-подушечки, які 

розміщуються у вигляді білого віночка - конідіального спороношення 

збудника хвороби. В суху погоду білі подушечки зникають і ураження 

листових пластинок стає дуже подібним до опіків від добрив чи морозів. 

Кутикула на ураженій тканині розтріскується на поздовжні шматочки, 

пластинки продірявлюються, хворі листки деформуються, набувають темно-

брудного забарвлення, в'януть і відмирають. 

На стеблах і квітконосах з'являються видовжені до кількох сантиметрів 

коричневі або бежеві плями з більш темною облямівкою, завдовжки до 15 см 

і шириною до 2 см, з тріщинами кутикули. При сильному ураженні стебла, 

гілок, квітконосів, ріст їх зупиняється, вони деформуються і засихають. При 

ураженні квіткових бутонів і квітів вони темніють, набувають вигляду немов-

би опалені морозами, бутони, як правило, не розкриваються і опадають. 

На стручках спочатку невеликі, згодом значні витягнуті смуги бежевого 

кольору з темною облямівкою, пізніше вони набувають коричнево-іржастого 

забарвлення, у вологі погоду з білим, біло-рожевим мохнатим нальотом на 

межі ураженої і здорової тканини. Уражені стручки скручуються, 

розтріскуються, а при утворенні перехватів на квітконіжках - відриваються і 

опадають. 

Інтенсивність ураження стебел, гілок, квітоніжок і стручків знаходиться в 

прямій залежності від ступеня ураження листків рослини. 

Збудником хвороби є гриб Pyrenopeziza brassicae В. Sutton et Rawlinson, 

(анаморфа - Cylindrosporium concetricum Grev. (син. Gloeosporium concetricum 

(Grev.) Berk et Br.), який належить до царства Fungi, штаму Ascomycota, 

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

анамор-фи раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Меіanconiales. 

Патоген між кутикулою і клітинами епідермісу розвивається у вигляді 

розгалуженої септованої грибниці, товщина гіф близько 8 мкм. Вона 

розростається під кутикулою до 2 см навколо місця проникнення інфекційної 

гіфи і згодом формує конідіальне ложе, округлої форми, білого кольору, 



розміром 100-200 мкм. При дозріванні кутикула розривається довгими 

шматочками і на поверхні ураженої тканини з'являється від білого до світло-

коричневого забарвлення подушечка, яка складається з конідієносців і 

конідій патогена. 

Конідії одноклітинні, безбарвні, циліндричні, інколи зігнуті, на кінцях 

закруглені, розміром 8,5-15 х 2,5-5,5 мкм, в неправильних ланцюжках. 

Сумчаста стадія (теліоморфа) утворюється на уражених рештках у вигляді 

відкритих плодових тіл апотеціїв, які розташовуються групами або 

поодиноко, краї темно-сірі, покриті білуватим нальотом, тканина темно-

бурого кольору, розміром 150—450 мкм, в яких формуються сумки із 

сумкоспорами. Сумки булаво-подібні, поступово звужуються до основи, 

гіалінові, розміром 80-100 х 7-9,5 мкм, містять 8 сумкоспор. Сумкоспори 

циліндричні, на кінцях заокруглені, безбарвні, 1-2-клітинні, розміром 13,5 х 

2,5-3,0 мкм. 

Конідії гриба поширюються вітром і краплями дощу, особливо у вітряну 

погоду. 

Джерелом первинної інфекції є уражені рослинні рештки капустяних 

культур, на яких патоген зберігається більше одного року у формі сумчастого 

спороношення. Додатковим джерелом інфекції є уражені рослини озимого 

ріпаку і заражене насіння, в якому зимує грибниця патогена, формуючи 

весною конідіальне ложе на ураженій тканині рослин - вторинну інфекцію. 

 

Біла плямистість, або кільцева плямистість, сіростеблість 

Хвороба поширена у всіх районах вирощування ріпаку. На листках вона 

проявляється спочатку у вигляді дрібненьких крапчастих біленьких плям, 1-2 

мм в діаметрі, з дуже вузенькою коричневою облямівкою на зелено-

бронзовому фоні. Згодом плями розростаються від 5 до 15 мм у діаметрі, в 

центрі білі, біло-рожеві, рожеві b темно-зеленою або темно-фіолетовою 

облямівкою, згодом стають буро-сірими, сірувато-буро-коричневим або 

сірими. Уражена тканина всихає, некротизується, хворі листки опадають. 



На стеблах утворюються продовгуваті, чітко обмежені коричнюватою 

вузенькою лінією, злегка вдавлені темно-бурі, сірі, сіро-фіолетові крапчасті 

плями, більш світлі в центрі. Плями часто зливаються і утворюють значні 

поздовжні смуги. Такий розвиток хвороби подібний до симптомів 

проявлення циліндроспоріозу на стеблах ріпаку, проте при циліндроспоріозі 

плями чітко не обмежені (не окільцьовані) від здорової тканини, як при білій 

плямистості. В місцях ураження збудник хвороби під епідермісом формує 

численні мікросклероції сірого кольору, в результаті цього уражені стебла 

набувають сірого забарвлення, звідки пішла назва хвороби - сіро-стеблість. 

На стручках з'являються продовгуваті сітчасті темно-коричнюваті до 

чорних злегка вдавлені плями з світло-бежевим до рожевого кольору 

центром. Плями розростаються, можуть навколо охоплювати частину або 

весь стручок, в центрі уражена тканина набуває сірого кольору з темно-

каштановою облямівкою. Уражені стручки передчасно дозрівають, у суху 

погоду розтріскуються. 

Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella capsellae Inman et al. (анаморфа: 

Pseudocercosporella capsellae (Ell. et Ev.) Deighton; син. Cercosporella 

brassicae v. Hochn), який належить до царства Fungi, штаму Ascomycota, 

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

Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Hyphomycetales. 

Збудник хвороби уражує всі капустяні культурні і дикоростучі види 

рослин. В ураженій тканині рослини гриб розвивається у вигляді септованої 

міжклітинної або внутрішньоклітинної грибниці. Молоді гіфи безбарвні, 

проте згодом стають темними. В ураженій тканині патоген формує два типи 

коричневих стром: перші - розміром 65x50 мкм безпосередньо в ураженій 

тканині, в яких формується сумчасте спороношення; другі - значно менші, 

утворюються, як правило під продихами. На цих стромах формуються у 

вигляді пучка 1-6 безбарвних коротких конідієносців, висотою до 13 мкм, які 

виступають через продихи або через кутикулу. На їх верхівках утворюються 



безбарвні, прямі або злегка скривлені циліндричні, заокруглені на кінцях 

багатоклітинні конідії, розміром 32-120 х 2-3 мкм. Конідії частіше з однією-

трьома перетинками. 

Роль сумчастого спороношення гриба в циклі розвитку патогена поступово 

втрачається. Поширюється збудник хвороби в основному конідіями, за 

допомогою крапель дощу і вітром. 

Мікросклероції, які гриб формує в ураженій тканині капустяних культур, 

зберігають свою життєздатність в ґрунті більше одного року. Додатковим 

джерелом інфекції є заражене насіння капустяних культур, в якому гриб 

зберігається грибницею. При проростанні зараженого насіння інфекція 

виноситься на сім'ядолі і розеткові листки сходів. 

 

Борошниста роса 

Хвороба проявляється на листках, переважно з верхнього боку, на стеблах, 

рідше на стручках. Спочатку з'являються білі павутинні плями, потім вони 

вкриваються густим борошнистим нальотом, який згодом стає сірувато-

брудним з численними темно - коричневими до чорних крапочками - 

клейстотеціями гриба. Уражені листки жовтіють і відмирають. 

Збудник хвороби гриб Erysiphe cruciferarum Opiz et Junell. (син. Е. 

communis Grev. / brassicae Hammare), який належить до штаму Ascomycota, 

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

Збудник хвороби уражує всі капустяні культури. Грибниця патогена 

багатоклітинна, розташовується на поверхні органів рослин, в середину 

епідермісу відсилає гаусторії, за допомогою яких і засвоює поживні 

речовини. Спочатку гриб утворює конідіальне спороношення, а під кінець 

вегетації рослин - сумчасте. 

Конідієносці розташовані вертикально на грибниці і несуть безбарвні 

одноклітинні еліптичні конідії, розміром 30-36 х 10-18 мкм. Конідії спочатку 

зібрані в ланцюжки, згодом вони розпадаються і конідії поширюються в 



навколишньому середовищі. За період вегетації рослин збудник формує 

кілька генерацій конідіального спороношення. 

Сумчасте спороношення формується у вигляді закритих плодових тіл - 

клейстотеціїв, в яких знаходяться сумки із сумкоспорами. Клестотеції темно-

коричневі, кулеподібні, 65-180 мкм, в середньому 90 мкм в діаметрі. В 

кожному клейстотеції утворюється 4-8 грушеподібних сумок, в кожній сумці 

4-8 еліптичних безбарвних сумкоспор, розміром 19-25 х 9-14 мкм. 

Джерелом інфекції є уражені рештки, на яких патоген зберігається у 

вигляді клейстотеціїв. Первинне зараження рослин відбувається весною - на 

початку літа сумкоспорами, вторинне -конідіями. 

 

Вертицильозне в'янення 

На початку формування стручків на одному із боків стебла з'являються 

світло-коричневі смуги. Перед збиранням врожаю стебла стають темнувато-

сірими з блакитним відтінком. В нижній і середній частині стебла, а також на 

коренях під епідермісом або під корою можна виявити за допомогою лупи 

дуже дрібні і густо розташовані чорні крапки -мікросклероції збудника 

хвороби. Вони майже в половину більші в діаметрі порівняно з пікнідами 

збудника фомозу - P. lingam. 

Уражені рослини в'януть, на листках з'являються хлорозні плями, які 

згодом зливаються, листова пластинка набуває жовто-бурого кольору, 

некротизується, листки опадають, а рослина передчасно закінчує вегетацію. 

Стебла і гілки уражених рослин знебарвлюються, стають, світло-жовтими до 

сірувато-брудних. Насіння в стручках формується щупле, з низькими 

технологічними і посівними якостями. 

У фазу наливання насіння і побуріння стручків здорові рослини 

нахиляються під масою верхніх гілок із стручками, в той час уражені 

рослини стирчать гілками вгору і відрізняються від здорових світло-зеленим 

до світло-жовтого забарвленням. На поперечному зрізі стебла чи кореня 

уражених рослин добре проглядаються потемніння судинних пучків. 



Збудник хвороби - недосконалий гриб Verticillium dahliae Kleb. 

Морфологічні і біологічні особливості гриба описані при розгляді 

верицильозного в'янення соняшнику. Хворобу може викликати також 

ґрунтовий гриб V. longisporum (C. Stark) Karapapa et al. Його біоекологічні 

особливості і джерела інфекції аналогічні V. dahliae. 

Рослини в основному уражуються через кореневу систему, за наявності 

механічних пошкоджень, в першу чергу через кореневі волоски. Грибниця 

патогена поширюється по судинах рослини. Поширюється гриб знаряддями 

обробітку грунту, дощовою та талою сніговою водою, ґрунтовим пилом при 

вітровій ерозії. 

 

Фузаріозне в'янення 

Хвороба проявляється на сходах і дорослих рослинах. Сім'ядолі й листки 

жовтіють, на окремих з'являється жовта сітчастість листової пластинки, 

рослини в'януть і відмирають. На поперечному розрізі черешків добре видно 

світло-коричневе кільце уражених судин. Під мікроскопом на зрізі в 

просвітах судин помітна тонка багатоклітинна грибниця. Інколи 

спостерігається ураження кореня, проростків, внаслідок чого рослини гинуть 

до розкривання сім'ядолей. 

У пізніші фази розвитку рослин, крім симптомів на листках 

спостерігається загальне в'янення рослин. Стебло або його частина, окремі 

гілки набувають світло-зеленого, згодом жовтого забарвлення, інколи 

спостерігається бурувата штрихуватість стебла, уражені гілки відмирають, 

стручки недорозвинуті, відбувається передчасне дозрівання рослин. У вологу 

погоду на нижній частині стебла засохлих рослин з'являється рожевий 

пухкий наліт. 

Збудником хвороби є трахеомікозний гриб-поліфаг Fusarium oxysporum 

Schl. f. conglutinas Bilai (син. F. conglutinas Wr.). Морфологічні і біологічні 

особливості гриба описані при розгляді фузаріозу рису, фузаріозного 

в'янення гороху, конюшини, соняшнику. 



Джерелом інфекції є заражений грунт, в якому хламідоспори і 

мікросклероції гриба можуть зберігатися до 11 років. Додатковим джерелом 

інфекції є уражене насіння, в якому зберігається грибниця патогена. 

 

Бактеріоз коренів 

Поширена хвороба у всіх зонах вирощування озимого ріпаку, проявляється 

восени в кінці вересня впродовж жовтня. Біля кореневої шийки утворюються 

порожнини, в результаті чого спочатку серцевина, а потім і деревина набуває 

бурого кольору. Ззовні на рослинах восени ознаки хвороби виявити дуже 

важко. Діагностувати її можна лише при поздовжньому розрізі кореня. 

Навесні, після зими з різкими коливаннями температури, корені в уражених 

рослин ослизнюються і розм'якшуються, розетка листків легко 

відокремлюється від кореня, рослини в'януть, жовтіють і відмирають. 

Інколи уражені рослини починають формувати нові листки за рахунок 

запасу органічних речовин у головці кореня, але вони не досягають 

нормальних розмірів, починають в'янути і засихають. Порожнини всередині 

коренів ріпаку утворюються в результаті нерівномірного надходження води в 

рослину, що порушує ріст паренхімної тканини кореня і сприяє заселенню 

пустот фітопатогенними бактеріями. 

У місцях бактеріальної інфекції часто виявляється супутня мікрофлора, 

найчастіше з'являється коричнева цвіль з темними склероціями, на нижній 

частині ураженого стебла утворюються спочатку білі, а пізніше коричневі 

плями. 

Збудниками хвороби є бактерії Xanthomonas campestris pv. campestris 

(Pammel) Dowson, які являють собою грамвід'ємні палички з заокругленими 

кінцями, розміром 0,6-0,7х 1,2-1,7 мкм, спор не утворюють, факультативні 

аероби і Pseudomonas fluorescens Migula pv. парі Peresypkin. Це грамвід'ємні 

аеробні рухливі з полярними джгутиками палички. Вони синтезують 

флуорестируючий пігмент. 



Збудники хвороби уражують всі культурні і дикоростучі види капустяних 

культур. Бактерії передаються механічним шляхом, їхніми переносниками 

можуть бути також ріпаковий пильщик, капустяна муха, клопи та ін. 

Джерело інфекції - неперегнилі уражені рештки капустяних культур. 

Насінням бактерії не передаються. 

 

Слизовий бактеріоз 

Хвороба поширена в усіх районах вирощування ярого ріпаку. Вперше 

описана на ріпаку І.Л. Марковим 1991 року. Типові ознаки хвороби 

виявляються починаючи з фази бутонізації рослин. На стеблах у місцях 

прикріплення черешків листків або в місцях розгалужень гілочок тканина 

стає водянистою, ослизнюється і загниває. На листках, розміщених на 

стеблах вище місця ураження з'являються світло-зелені згодом білі великі за 

розміром плями, тканина підсихає, стає тонкою і прозорою, листки в'януть і 

відмирають. 

Іноді гниль охоплює все стебло або гілочку, верхня уражена частина його 

відвалюється, а верхівки залишків стебла ослизнюються. На хворих стеблах 

знову починають формуватися нові бокові гілки, які потім також загнивають. 

Хворі рослини набувають форму «кудряша», пахнуть пріллю, дріжджами. 

Збудниками хвороби є бактерії із роду Erwinia: E. carotovora Holland ssp. 

carotovora Bergey et al. (грамвід'ємні рухомі палички з перитрихальними 

джгутиками, розміром 0,6-0,9 х 1,5-5,0 мкм, інколи з'єднані в ланцюжки, спор 

і капсул не утворюють, факультативні анаероби) і Б. aroideae Holland (грам-

від'ємні рухомі палички з перитріхальними джгутиками, розміром 0,5 х 2,0-

3,0 мкм, інколи з'єднані в ланцюжки, спор і капсул не утворюють, 

факультативні анаероби). 

Збудники хвороби крім моркви уражують різні види капусти, цибулю, 

селеру, спаржу, перець, томати, цикорій, огірки, дині, салат, тютюн, 

пастернак, квасолю, редьку, редис та інші види рослин. 



Підсилює розвиток патологічного процесу також бактерія Pseudomonas 

fluorescens Migula pv. парі Peresypkin. 

Бактерії поширюються механічним шляхом шматочками ураженої 

тканини, краплями дощу, вітром. Поширенню бактерій в посівах ріпаку 

сприяють капустяна муха, рослинні клопи та інші шкідники. 

Джерело інфекції - неперегнилі уражені рештки капустяних культур. 

 

Контрольні запитання 

1.Які діагностичні ознаки прояву чорної ніжки, снігової плісняви, 

несправжньої борошнистої роси? Назвіть збудників цих хвороб та цикли їх 

розвитку. 

2.Які зовнішні ознаки проявлення на рослинах альтернаріозу і фомозу? В 

які фази розвитку рослин інтенсивно розвиваються ці хвороби? 

3.За якими симптомами діагностуються циліндроспороз і біла плямистість 

на ріпаку? Назвіть цикли розвитку патогенів та джерела резервації інфекції. 

4.Які діагностичні ознаки проявлення на ріпаку вертицильозного і 

фузаріозного в'янення? Які цикли розвитку збудників цих хвороб? 

5.За якими ознаками можна відрізнити бактеріоз коренів від слизового 

бактеріозу? Назвіть збудників цих захворювань та джерела резервації 

інфекцій 

 


