
Фітопатологія 

Лабораторна робота 2 

ТЕМА: Хвороби пшениці 

Пшениця - цінна продовольча, кормова і технічна культура, з якої 

виготовляють високоякісне борошно для хлібопечення, вироблення круп, 

кондитерських виробів, спирту, крохмалю, декстрину, високоякісних 

концентрованих і грубих кормів для тварин. Значні втрати урожаю пшениці 

на території України спричиняють паразитарні хвороби різної етіології. Так, 

недобори урожаю зерна залежно від інтенсивності розвитку лише сажкових 

захворювань становлять 1,5-5,0%; іржастих хвороб - 5,0-60; борошнистої 

роси - 5-20, септоріозу - 10-40 %. Тому вивчення діагностичних ознак хвороб 

на пшениці, біологічних особливостей їх збудників дасть можливість 

цілеспрямовано проводити ефективні захисні заходи на культурі, суттєво 

підвищити урожайність і його якість відповідно до чинних ДСТУ 4138-2002; 

ДСТУ 3768:2009; ISO 24333:2009;DСТУ EN 12396-1:2003; DСТУ EN 12396-

2:2003; CODEX STAN 199-199. 

1.Сажкові хвороби 

Сажки - поширені й шкідливі хвороби на всіх квіткових рослинах, у тому 

числі й на злакових культурах. У природі нараховується близько 1200 видів 

сажкових грибів, які вважаються паразитами понад 4000 видів як культурних, 

так і дикорослих рослин із 83 родин. 

Сажкові хвороби пшениці викликаються базидіальними грибами. Згідно з 

сучасною класифікацією базидіальні гриби належать до царства справжніх 

грибів - Fungi, штаму Basidiomycota, який включає три класи: Basidiomycetes 

(порядки Agaricales, Cantharellales, Ceratobasidiales та ін. ), Telliomycetes 

(порядок Uredinales та ін.) і Ustomycetes (порядок Ustilaginales та ін.). За 

способом живлення сажкові гриби належать до облігатних паразитів. 

Термін: облігатні паразити - це гриби, вегетативне тіло яких росте і 

розвивається лише в живій тканині рослини-живителя. 



Вони руйнують тканини пшениці з утворенням сажкової маси теліоспор. 

Частіше спороношення грибів розвивається на генеративних органах рослин, 

рідше на вегетативних, часто формують соруси. 

Термін: сорус (споровий мішечок, жовно, пухироподібне здуття) окреме 

локальне спороношення гриба, яке заміщує уражений орган  рослини-

живителя або окремі частини його тканини. 

Завдяки облігатному паразитизму сажкові гриби успішно переносять 

несприятливі умови у вигляді грибниці в живій інфікованій тканині рослини-

живителя або спочиваючої грибниці в заражених зернівках пшениці.  

Сівба заспореним чи зараженим насінням призводить до ураження 

проростків озимої пшениці ще з осені і подальшого розвитку сажкових 

хвороб на молодих рослинах. 

Термін: заспорене насіння - здорові зернівки пшениці, до поверхні яких 

прилипли спори фітопатогена (збудника хвороби). 

Термін: заражене насіння - зернівки пшениці з внутрішнім типом інфекції, у 

яких гіфи грибів знаходяться в зародку, у щитку або підсім'ядольному коліні, 

у перикарпії, ендоспермі, алейроновому шарі, насінній оболонці.  

Хворі проростки уповільнюють ріст і розвиток, частина їх гине, внаслідок 

чого знижується схожість і густота посівів. 

Нерідко на інфікованих рослинах хвороба не виявляється внаслідок їх 

активної реакції на збудника хвороби, яка завершується дегенерацією 

грибниці патогена. Проте на цю захисну реакцію рослина витрачає багато 

енергії, пластичних речовин і це негативно позначається на її подальшому 

розвитку і продуктивності. 

Шкідливість сажкових хвороб зумовлюється як відкритим недобором 

урожаю в результаті утворення спорової маси замість зерна в колосі, так і 

прихованим недобором урожаю через зрідження посівів внаслідок 

відмирання уражених рослин. 



Термін: шкідливість хвороб — негативна дія хвороб на рослини чи посіви, яка 

зумовлює зменшення врожайності (в т/га) порівняно з врожайністю 

неуражених рослин. 

Термін: відкриті (прямі) недобори урожаю - різниця в масі врожаю між 

рослинами здоровими і ураженими хворобою, виражена в т/га або у%.  

Термін: приховані (часто невидимі) недобори урожаю - зниження 

продуктивності уражених рослин в результаті порушення фізіолого-

біохімічних процесів і зрідження посівів культури внаслідок відмирання 

заражених рослин. 

Наприклад, приховані недобори урожаю зумовлюються тим, що маса 

надземної частини у рослин, які одужали від хвороб, часто зменшується на 

30-40%, відповідно розмір стебла і колоса зменшується 15-20% в порівнянні 

із неінфікованими рослинами; у колосі на 10-15% формується менше зернин, 

зменшується маса 1000 зернин. Приховані недобори урожаю інколи в 2-4 

рази перевершують відкриті недобори в результаті утворення чорної 

спорової маси замість зерна в колосі уражених рослин. За сильного ураження 

недобір урожаю може становити 15-20% і більше. 

 

Тверда сажка. 

Хвороба поширена повсюдно на озимій і ярій пшениці. 

Термін: поширення хвороби (ураженість рослин) - відношення кількості 

уражених рослин до загальної кількості облікованих, виражене у відсотках. 

Це кількісний показник, який показує відсоток уражених хворобою рослин.  

В останні роки тверда сажка найбільш поширена в господарствах Донецької, 

Дніпропетровської, Полтавської, Житомирської, Чернігівської та Львівської 

областей за ураження рослин від 1,0 до 6%. 

Перші ознаки хвороби з'являються у фазі молочної стиглості зерна. Уражені 

рослини дещо відстають у рості, колос у них сплющений, має інтенсивне 

синьо-зелене забарвлення. Лусочки колосків, як правило, розсунуті в 

результаті розвитку в зерні збудника хвороби. 



При роздавлюванні уражених зернівок у фазі молочної стиглості з них 

виділяється сірувата рідина із запахом триметиламіну (запах гнилих 

оселедців), у зв'язку з чим іноді тверду сажку називають «смердючою». 

В уражених колосках замість зерна утворюються соруси збудників хвороби. 

Вони мають овальну форму, а на верхівці дещо загострені. У сорусах замість 

ендосперму розвивається темна маса спор з неприємним запахом. Маса 

сорусів значно менша, ніж здорового насіння, в зв'язку з чим до початку 

повної воскової стиглості уражений колос залишається прямостоячим, тоді 

як здорові під масою налитого насіння нахиляються. 

Під час достигання рослин різниця в забарвленні уражених і здорових 

колосків поступово зменшується і повністю зникає у фазі воскової стиглості.  

Уражені рослини в цій фазі розвитку розпізнаються також по відігнутих у бік 

лусочках колосків, із яких виглядають верхівки сорусів. Трапляються 

випадки часткового ураження колоса. 

Збудниками хвороби є кілька грибів, які належать до класу Ustomycetes, 

порядку Ustilaginales, родини Tilletiaceae, роду Tilletia (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Ustilaginales): T. caries (DC.) Tul  C. Tul (син. T. tritici 

(Bjerk) G. Wint. in Rabenh), який поширений переважно в західних і 

центральних областях України; Т. foetida (Walk) Liro. (син. Т. laevis Kuhn en 

Rabenh), який поширений в східних і південних областях. Гриби Т. triticoides 

Sav. і Т. intermedia Gassner виявляються в окремих районах Одеської і 

Чернівецької областей. Вони різняться між собою тільки за морфологічними 

ознаками сорусів і теліоспор. Так, соруси Т. foetida більші й мають 

видовженішу форму, ніж соруси Т. caries. В одному сорусі обох грибів 

міститься від 8 до 20 млн теліоспор. 

У Т. caries теліоспори мають сітчасту поверхню, яка побудована із 

п'ятикутних чашечок. Забарвлення теліоспор від світло-жовтих до 

червонувато-бурих і чорних, їх розмір становить 14-25,5 х 12,6-21, частіше 

18,9 х 18,0 мкм. Кількість чашечок на видимому боці теліоспори коливається 

від 36 до 60. їх діаметр 2-6 мкм, висота ребер 1,5-2,0 і товщина 0,6-0,8 мкм. 



У теліоспор Т. foetida на відміну від Т. caries немає сітчастого потовщення. 

Вони овальні або продовгуваті із світло-коричневою гладенькою оболонкою, 

завтовшки 1-2 мкм, їх розмір - 13,5-22,5 х 12,6-18,0, частіше 17 х 14 мкм. 

Для збудників твердої сажки властива фізіологічна спеціалізація на рівні 

видів і сортів рослин-живителів. Так, у Т. caries виявлено кілька 

спеціалізованих форм, що уражують лише певні види пшениць:/ vulgaris 

уражує Triticum aestivum (vulgare), слабо Tr. compactum, Tr. durum, Tr. 

dicoccum, Tr. monococcum і Tr. timopheevi; /. dicoccum - уражує Tr. dicoccum і 

дуже слабо Tr. aestivum;/ timopheevi - уражує Tr. timopheevi. 

Термін: спеціалізована (фізіологічна) форма гриба — систематична одиниця, 

яка входить до складу певного виду гриба і пристосована до ураження 

окремих видів, певного виду чи роду рослин. Такі форми морфологічно не 

відрізняються, але кожна із них має свої фізіологічні, біохімічні, патогенні 

та інші властивості і особливості. 

У Т. caries / vulgaris    ідентифіковано понад 20 рас, Т. foetida - більше 10 рас. 

Термін: Раса гриба - таксономічна одиниця частини сукупності особин виду 

чи спеціалізованої форми фітопатогена, пристосованого до окремого сорту 

чи певної групи сортів рослини -живителя. 

Під час обмолочування пшениці соруси в уражених колосках руйнуються, і 

теліоспори, розпорошуючись, потрапляють на здорове насіння, ґрунт, 

заспорюють тару. 

Основне джерело інфекції є заспорене насіння. Тип інфекції - поверхневий. 

Термін: джерело інфекції — інфекційна екологічна ніша природнього 

інокулюма, який зумовлює первинне зараження рослин і відновлює розвиток 

хвороби. Це місце резервації та зберігання інфекції за несприятливих умов 

навколишнього середовища для розвитку збудника хвороби. 

При сівбі заспореного насіння в ґрунт проростають одночасно зернівка і 

теліоспори патогена на її поверхні, утворюючи базидії з базидіоспорами. 

Після коопуляції базидіоспор формується інфекційна гіфа, яка проникає у 

молодий проросток пшениці. Зараження відбувається через колеоптиль. 



Після зараження грибниця патогена поширюється міжклітинно по рослині, 

при цьому вона не задає великої шкоди рослині. Грибниця спочатку 

локалізується в основі першого листка, а потім дифузно поширюючись, 

досягає конуса наростання і проникає у листки, стебла і колосок. У фазі 

колосіння патоген повністю руйнує вміст зерна, за винятком оболонки. При 

достиганні рослин гіфи гриба утворюють одну із видозмін - теліоспори, які 

прикриті сіруватою плівкою в колоску, утворюючи сорус (споровий 

мішечок). 

Проростки пшениці сприйнятливі до зараження протягом 1-8 днів після 

проростання зернівки, а потім вони стають стійкими проти інфекції.  

Додатковим джерелом інфекції можуть бути теліоспори збудників хвороби, 

які потрапили в ґрунт у випадку, коли пшеницю сіють після пшениці в 

Лісостепу і на Поліссі. Основна ж маса теліоспор, які потрапили в ґрунт, під 

дією вологи і мікроорганізмів гине протягом 1-3 тижнів, проте окремі із них 

можуть зберігатися в ґрунті до двох років. 

У сухому приміщенні на гербарних зразках уражених рослин теліоспори Т. 

caries зберігають життєздатність до 18 років, теліоспори Т. foetida - до 25 

років. У сухому ґрунті теліоспори Т. foetida зберігаються не більше одного 

року. 

Заспорення насіння пшениці теліоспорами патогенів може відбуватися також 

від заспореної тари, сівалок та іншого інвентаря. 

Взимку збудники твердої сажки зберігаються у вигляді грибниці в 

інфікованих живих рослинах озимої пшениці. Для ярої пшениці основним 

джерелом інфекції є заспорене насіння. 

 

 

Летюча сажка. 

Хвороба зустрічається скрізь, де вирощують озиму і яру пшеницю Останніми 

роками поширення летючої сажки на озимій пшениці в межах 0,3-0,6% 

виявляється у двох третинах областей України. В Луганській, Полтавській, 



Донецькій, Вінницькій і Одеській областях ураженість рослин хворобою 

становить від 0,4 до 1,2%. 

Хвороба проявляється у фазі колосіння пшениці. В уражених рослин 

руйнуються всі елементи колоса, за винятком стрижня, ще до виходу його із 

пазухи верхніх листків. Колос перетворюється у чорну спорову масу, яка 

спочатку покрита тонкою прозорою плівкою (перидієм). При підсушуванні 

плівка швидко розтріскується і спорова маса легко розпорошується. В 

окремих випадках колосся уражається частково, тобто нижня частина ко -

лосків уражена, а верхня залишаються здоровими. Іноді на верхніх частинах 

стебла і листкових пластинок утворюються сірувато-свинцеві вузькі смуги, із 

яких при розтріскуванні висипається чорна спорова маса.  

Збудником захворювання є базидіальний гриб Ustilago tritici (Pers.) Rostrup 

(син. U. segetum var. tritici (Pers.) Brunaud), який належить до класу 

Ustomycetes, порядку Ustilaginales, родини Ustilaginaceae (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Теліоспори його кулясті або дещо видовжені, шипуваті, світло-бурого 

кольору, діаметром 5-9 мкм. У збудника хвороби ідентифіковано понад 50 

рас. 

Зараження рослин збудником летючої сажки відбувається під час цвітіння. 

Потрапляючи на приймочку квітки, теліоспора проростає, утворюючи 

диплоїдні гіфи, які проникають у зародок насінини. При цьому грибниця не 

перешкоджає нормальному формуванню зародка і насіння. Інфіковане 

насіння за формою, кольором, виповненістю і масою не відрізняється від 

здорового. При достиганні насіння гіфи гриба можуть бути виявлені не лише 

в зародку, а також й у перикарпії, ендоспермі, алейроновому шарі, насінній 

оболонці. Грибниця патогена знаходиться в насінні у стані спокою і може 

зберігатися понад три роки. Таким чином, основним джерелом інфекції 

хвороби є заражене насіння. Тип інфекції - внутрішній. 

При висіві зараженого насіння в ґрунт починає проростати зерно, і 

пробуджується спочиваюча грибниця патогена. Гіфи гриба дифузно 



поширюються міжклітинно по рослині. Досягаючи конуса наростання, гриб 

руйнує всі елементи колоса, за винятком стрижня, гіфи патогена згодом 

видозмінюються і розпадаються на величезну кількість теліоспор. Фаза 

колосіння, як правило, настає першою у хворих, а згодом - в здорових 

рослин. 

Основним джерелом інфекції хвороби є заражене насіння. Тип інфекції - 

внутрішній. 

Уражені летючою сажкою рослини не утворюють зерна, надземна маса їх на 

30-40% менша, ніж здорових. Існують також і приховані недобори: деякі 

рослини одужують, але якість і кількість врожаю знижуються, підвищується 

сприйнятливість до інших хвороб. 

 

Карликова сажка. 

На території України карликова сажка має незначне поширення в 

Чернівецькій, Закарпатській та Хмельницькій областях. Хвороба виявляється 

переважно вогнищами, по краях полів, біля доріг, лісосмуг.  

За зовнішніми ознаками і характером ураження рослин вона дуже нагадує 

тверду сажку, але має й свої відмінності. Так, найхарактернішим симптомом 

проявлення хвороби є надмірне кущіння інфікованих рослин. Хворі рослини 

відстають в рості, мають карликовий вигляд. Ці характерні симптоми стають 

добре помітними у фазі колосіння рослин. Висота стебел у них в 1,5-4 рази 

нижча порівняно із здоровими, тому більшість із них залишаються не 

зрізаними під час збирання врожаю. Уражені колоски більш щільні, злегка 

вкорочені, інколи не виходять з пазухи верхніх листків, або наполовину 

залишаються прикритими до кінця вегетації. В остистих сортів пшениці 

остюки редуковані, збільшується кількість зав'язей в одному колоску.  

В уражених рослинах у колосках замість зерна формуються кулеподібної, 

сферичної, широкоеліптичної форми соруси (спорові мішечки), наповнені 

теліоспорами гриба. Вони твердуваті й ламкі, верхівки їх закруглені з 

маленьким відростком - залишками приймочки. 



Збудником хвороби є базидіальний гриб Tilletia controversa Kuhn in Rabenh 

(син. T. brevifaciens Fischer; T. tritici-repentis (DC) Liro), який належить до 

класу Ustomycetes, порядку Ustilaginales (раніше: клас Basidiomycetes, 

порядок Ustilaginales). 

Польова популяція гриба складається із кількох спеціалізованих форм, які 

уражують озиму пшеницю, озиме жито, озиме тритікале, деякі дикорослі 

злаки. 

Характерною особливістю збудника є те, що він формує два типи теліоспор.  

Перший - теліоспори кулеподібні, з добре вираженою сітчатістю, діаметром 

19-32 мкм. Вони відрізняються від теліоспор дещо вищими (1,5-3 мкм) і 

ширшими (3-5 мкм) багатокутними чашечками, які складають сітчасту 

оболонку (екзоспорій), а також желеподібною прозорою оболонкою 2-А мкм 

завтовшки, яка покриває теліоспори. Забарвлення теліоспор темно-

коричневе, а в масі - чорне. 

Другий - теліоспори безбарвні (гіалінові), з гладенькою оболонкою, розміром 

17-23 х 12-22 мкм. їх кількість від загальної маси теліоспор становить 4-9%. 

Характерною особливістю темнозабарвлених інкрустованих теліоспор 

збудника карликової сажки є те, що вони для проростання потребують світло 

(не менше 100-150 лк), тобто в природі можуть проростати на поверхні 

ґрунту. Гіалінові теліоспори можуть проростати і в темряві, тобто на глибині 

загортання насіння. 

Життєздатність теліоспор у ґрунті зберігається від одного до трьох років, 

якщо вони знаходяться у вільному стані, і до 7-10 років, якщо вони 

зберігаються у сорусах. Додатковим джерелом інфекції може бути заспорене 

насіння. 

Проростають теліоспори гриба повільно (30-50 діб) за вологості верхнього 

шару ґрунту від 45 до 60% і температурі від 0 до 5°С. Рослини уражуються 

переважно біля поверхні ґрунту з моменту з'явлення сходів до початку 

виходу в трубку, переважно у фазі один-три листки. Сприяє ураженню 

рослин випадання частих, але нетривалих дощів. Інтенсивніше зараження 



спостерігається на слабо кислих, нейтральних, слабо лужних ґрунтах. За 

мілкого загортання насіння ураження рослин більше, ніж за глибокого.  

Подальший розвиток хвороби подібний до розвитку твердої сажки.  

Стеблова сажка. 

Хвороба поширена осередками в АР Крим і південних областях. Може 

спричинити значний недобір урожаю в умовах зрошення культури. Рослини, 

інфіковані збудником стеблової сажки, можна розпізнати ще у фазі 

проростання насіння за характерним вигином і закрученістю колеоптиля про -

ростка. Пізніше типовими ознаками прояву хвороби є утворення на стеблах, 

піхвах листків і колосових лусках продовгуватих, випуклих смуг, під 

епідермісом яких формуються спори патогена. Спочатку плями світлі, потім 

темніють і набувають свинцево-сірого кольору. Довжина смуг від 3-4 мм до 

кількох сантиметрів, інколи їх довжина досягає 2/3 довжини листка чи піхви. 

При підсиханні смуг тканина розтріскується і з тріщин висипається чорна 

спорова маса. 

Стебла і листки уражених рослин скручуються, утворюючи спіралі та петлі. 

Інфіковані рослини відстають у рості і, як правило, не формують колос, а 

якщо він і утворюється, то недорозвинутий, здеформований, пустозерний. У 

польових умовах стеблова сажка в посівах пшениці проявляється в більшості 

випадків у вигляді окремих вогнищ. 

Збудником хвороби є базидіальний гриб Urocystis agropyri (Preus) Schrot 

(син. Urocystis tritici Koern), який належить до класу Ustomycetes, порядку 

Ustilaginales, родини Tilletiaceae, роду Urocystis (раніше: клас Basidiomycetes, 

порядок Ustilaginales). Польова популяція гриба складається із кількох 

спеціалізованих форм. 

У сорусі патоген утворює спорокупки теліоспор, розміром 18-52 мкм. У 

кожній із них формується 1-6 теліоспор (частіше 3), які розміщуються в 

центрі спорокупок. Теліоспори жовтувато-коричневі з гладенькою 

оболонкою, розміром 8-18 мкм. Периферійні безплідні клітини спорокупки 



численні (5-20 шт.), світло-жовтуваті, розміром 4-6 х 9-12 мкм, утворюють 

суцільний шар, який оточує теліоспори. 

Збудник стеблової сажки пшениці належить до групи сажкових грибів, які 

інфікують рослину у фазі проростка. Проростки уражуються перед появою їх 

на поверхні ґрунту від теліоспор, які знаходилися в спорокупках у ґрунті або 

на поверхні насіння (заспорене насіння). Зараження рослин може 

здійснюватися також і у фазу кущення рослин. Тип інфекції - поверхневий. 

Джерелом інфекції є заспорене насіння і ґрунт (не більше одного року).  

Теліоспори в спорокупках проростають лише після місячного спокою. 

Більшість проростків пшениці уражуються до появи першого листка за 

достатньої вологості і температури. 

 

2. Іржасті хвороби 

Іржасті хвороби пшениці, як і інших злакових культур, викликаються 

базидіальними грибами, які належать до царства Fungi, класу Teliomycetes, 

порядку Uredinales, родини Риссіпі-асеае, роду Риссіпіа. Вони мають 

складний цикл розвитку, який включає три стадії (весняну, літню й зимову), і 

п'ять різних типів спороношення: І - спермогонії із спермаціями; ІІ-еції з 

еціоспорами; ІII - уредінії з уредініоспорами; IV - теліопустули з 

теліоспорами; V - базидії з базидіоспорами. 

Основний тип ураження - утворення пустул на різних органах рослин. При 

дозріванні пустули розривають епідерміс, утворюючи порошисті рани, із 

яких уредініоспори грибів поширюються в навколишньому середовищі, 

викликаючи за сприятливих умов середовища, нові зараження рослин. 

Іржасті гриби належать до облігатних вузькоспеціалізованих паразитів. Всі 

вони мають вузьку філогенетичну спеціалізацію і часто пристосовані не 

тільки до певної культури, а й до певного сорту. На хлібних злаках паразитує 

п'ять видів іржі, в межах видів є спеціалізовані форми, до складу яких 

входять раси і біотипи, які здатні уражувати окремі сорти.  



Так, збудник лінійної іржі злаків Риссіпіа graminis Pers. характеризується 

вузькою філогенетичною спеціалізацією і складається із значної кількості 

форм, рас і біотипів. Найбільш поширеними формами є: / sp. tritici Eriks & 

Heen - пристосована в основному до видів пшениці, слабо уражує ячмінь і 

жито, стоколос, пирій та ін; / sp. secalis Eriks & Heen - уражує види жита, яч-

мінь, пирій, стоколос, колосняк та ін.; / sp. avenae Eriks & Heen - уражує види 

вівса, грястицю збірну, лисохвіст та ін. 

Основним джерелом інфекції є грибниця, яка зимує в уражених рослинах 

озимих культур, а додатковим резерватором інфекції можуть бути теліоспори 

на уражених рештках. Окремі види іржастих грибів зберігаються 

теліоспорами. 

Шкідливість іржастих хвороб полягає в тому, що їх збудники, формуючи 

уредінії і телії, розривають епідерміс і, таким чином, наносять рослині тисячі 

ран, на зарубцювання яких вона витрачає значний запас енергетичних і 

пластичних речовин, при цьому суттєво знижується продуктивність рослин. 

В результаті ураження рослин іржею знижується їх асиміляційна поверхня, 

порушуються фізіологічні і біохімічні процеси, підвищується транспірація і 

дихання, знижується їх зимо- та посухостійкість. У хворих рослин суттєво 

знижується продуктивність, що позначається не лише на кількості, а й на 

якості отриманого урожаю. Уражені рослини, як правило, формують щупле 

насіння. Недобір урожаю може становити 15-20% і більше. Чим раніше 

рослини уражуються іржею, тим більший недобір урожаю від хвороби.  

Стеблова, або лінійна, іржа.  

Лінійна стеблова іржа злаків особливо поширена на Поліссі і в західних 

областях Лісостепу. Хвороба проявляється на стеблах, листкових піхвах, 

остюках і колоскових лусочках у вигляді іржасто-бурих, видовжених по-

душечок уредіній з уредініоспорами, які розміщуються на рослині у вигляді 

бурих розірваних сму 

Збудником хвороби є гриб Puccinia graminis Pers / sp. tritici Erikss. et Henn. 

Він дводомний: спермогоніальне й еціальне спороношення формується на 



барбарисі або магонії, всі інші стадії - на пшениці та інших злакових 

культурах. 

Навесні на листках барбарису і магонії з верхнього боку листкової пластинки 

утворюються поодинокі спермогонії - кулясті або глечикоподібні, темно-

жовтого забарвлення, діаметром 20-130 мкм, в яких формуються 

одноклітинні спори гриба - спермації. 

Спермації, потрапляючи" з одного спермогонію в інший, запліднюють 

останній, завдяки чому гриб формує нові біологічні форми і раси.  

Гриб Puccinia graminis Pers/ tritici Eriks & Heen складається більш як з 300 

рас і біотипів, які уражують певні сорти. 

Термін: біотип гриба (частка раси гриба) - таксономічна одиниця частини 

сукупності особин певної раси (одного генотипу) гриба, пристосована до 

окремих сортів рослини-живителя. 

Після запліднення спермогоніїв через три - п'ять діб з нижнього боку 

листкових пластинок барбарису і магонії у місцях ураження утворюються 

циліндрично-чашечкоподібні білувато-жовті еції з еціоспорами. Еції 

діаметром 2-5 мм, еціоспори кулясті або округлі, оболонка в них безбарвна, 

вкрита дрібними бородавками, вміст жовтий, їх розмір 14-22 х 12-18 мкм. 

Еціоспори зберігають життєздатність протягом 3-6 тижнів. 

Еціоспори розпорошуються в навколишньому середовищі, потрапляють на 

злаки, проростають і викликають зараження рослин. У більшості випадків 

зараження здійснюється через продихи за наявності на поверхні рослин 

краплинної вологи і температури повітря в межах 5-22°С. В ураженій тканині 

розвивається грибниця патогена, на якій під епідермісом формуються літні 

іржасто-бурі довгасті уредінії з уредініоспорами. Після розтріскування 

епідермісу з уредіній розпорошуються еліпсоподібні, довгасті, одноклітинні, 

жовті уредініоспори, розміром 20-42 х 14-22 мкм. 

За час вегетації рослин збудник може дати кілька генерацій уредініоспор, 

завдяки чому відбувається швидке поширення хвороби. Наприкінці вегетації 

на злакових культурах у місцях уражень з'являються теліопустули з 



теліоспорами, утворюючи чорні смуги завдовжки 15-20 см. Теліоспори 

двоклітинні, довгасті-булавко-подібні, на довгій ніжці, коричневі, розміром 

35-60 х 12-22 мкм. Вони зимують на рослинних рештках, переважно на 

стерні, навесні проростають, формують базидії з базидіоспорами, які 

розлітаються. Потрапивши на барбарис або магонію, дають на них початок 

новому циклу розвитку гриба. 

Таким чином, первинне зараження пшениці викликають еціоспори гриба, що 

утворюються на барбарисі і магонії, і урединіоспори, які заносяться 

повітряними течіями на територію України з інших країн. Обов'язковою 

умовою для проростання урединіоспор є наявність крапель роси чи дощу. 

Оптимальна температура для зараження рослин і розвитку хвороби 18-20°С. 

При епіфітотійному розвитку хвороби на 1 га посівів пшениці збудник 

хвороби формує до 0,5 т урединіоспор (в 1 г налічується 300 млн. шт.). 

Встановлено, що за поширення інфекції повітряними течіями на відстані 1 км 

від інфекційного поля за дві доби осідає на 1 м
2
 поверхні ґрунту близько 1,5 

млн уредініоспор; на відстані 300 км відповідно осідає 67,5 тис, на відстані 

1000 км - близько 2 тис. уредініоспор. 

Ураження рослин більш інтенсивно здійснюється при ранніх посівах озимої 

та пізніх посівах ярої пшениці. 

Джерелами інфекції є ураженні рештки злаків, на яких зберігаються 

теліоспори гриба. У Степу і південних районах Лісостепу збудник також 

перезимовує уредініогрибницею на посівах озимої пшениці та інших 

злакових культур. 

Бура листкова іржа пшениці. 

Хвороба в основному поширена в Лісостепу і на Поліссі, а в степовій зоні - в 

умовах зрошення та у вологі роки. 

Хвороба проявляється спочатку у вигляді бурих пустул на листках і 

листкових піхвах, які хаотично розміщені на листковій пластинці. У фазі 

молочно-воскової стиглості у місцях уредіній формуються чорні 

теліопустули, у більшості випадків з нижнього боку листкової пластинки. 



Збудником хвороби є гриб Puccinia recondita Roberge et Diem/ sp. tritici 

(Eriksson) CO. Johnson (син. Puccinia triticina Eriksson). Патоген гетерогенний 

за вірулентністю та агресивністю, у нього ідентифіковано понад 200 рас і 

значну кількість біотипів. Наприклад, поширена   в польовій популяції гриба 

77-ма раса складається більш як із 70 біотипів. 

Уредініоспори з жовто-оранжевим вмістом, кулясті або еліпсоподібні, 

діаметром 19-22 мкм, оболонка шипувата. Теліоспори - двоклітинні, бурі, 

булавоподібні, на ніжці, розміром 30-42 х 14-20 мкм. 

Збудник хвороби зимує у стадії уредініогрибниці на посівах озимої пшениці 

та дикорослих злакових культурах. Проміжний живитель - рутвиця - 

практичного значення в циклі розвитку гриба не має. У період між збиранням 

хлібних злаків і з появою нових сходів озимої пшениці збудник резервується 

на самосівах (падалиці) пшениці у вигляді уредініостадії. 

Оптимальна температура для зараження рослин коливається в межах 15-25°С 

за умов наявності крапель роси чи дощу на листках. Інкубаційний період за 

температури повітря 4 +25°С триває від 5 до 18 днів. За період вегетації 

пшениці збудник хвороби утворює кілька генерацій уредіній з 

уредініоспорами, чим і пояснюється інтенсивне нарощування захворювання 

до початку цвітіння рослин. 

Жовта іржа. 

Хвороба особливо поширена на Поліссі і в західних областях Лісостепу 

України. Зовнішні ознаки проявляються на листках, піхвах, остюках, 

колоскових лусочках, іноді на стеблах і зерні у вигляді лимонно-жовтих, 

смугастих, пунктирних ліній, заповнених дрібними уредініями. Пізніше в 

місцях ураження утворюються темно-бурі або майже чорні теліопустули. 

Характерною діагностичною ознакою хвороби є лінійне розташування 

уредіній на листках сприятливих до хвороби сортах пшениці. Уредінії 

залягають рядами між провідними пучками і поширення їх у бік від останніх 

обмежено. Часто довжина ліній чи смуг уредіній перевищує 10 см. На 

листках середньостійких проти хвороби сортів пшениці жовта іржа 



проявляється у вигляді коротеньких жовтувато-некротичних смуг з 

невеличкою кількістю уредіній або зовсім без них. 

Слід зазначити, що на сходах рослин жовта іржа проявляється у вигляді 

поодиноких або зібраних в купки жовтувато-лимонних уредіній без ліній і 

смуг. 

 

Збудником хвороби є гриб Puccinia striiformis Westend (син. P. glumarum 

Erikss. et Henn.). Протягом вегетації патоген дає кілька поколінь 

уредініоспор. Вони одноклітинні, кулясті, шипуваті, яскраво-жовтого 

забарвлення, розміром 17—30 х 15-20 мкм. Теліоспори двоклітинні, довгасті 

булавоподібної форми, бурі, з короткою безбарвною ніжкою, розміром 30-40 

х 16
і
-24 мкм. Частіше вони формуються на нижньому боці листка під 

епідермісом. Симптоми теліостадії подібні до уредініостадії, проте 

теліоспори мають темно-буре забарвлення і не розривають епідерміс. 

Збудник розвивається за скороченим циклом. Проміжного живителя в нього 

не виявлено. Основним джерелом інфекції є озима пшениця та інші озимі 

злаки, на яких гриб перезимовує у вигляді уредініогрибниці.  

Оптимальна температура для проростання уредініоспор 11-13°С. 

Проростання і проникнення інфекції в рослину триває протягом 6-14 годин. 

Залежно від температури інкубаційний період хвороби триває від 12 до 150 

днів. За раннього зараження рослин восени формування уредініоспор 

розпочинається до настанні холодної погоди. Якщо зараження рослин 

відбулося пізно восени, уредініоспори утворюються лише наступної весни. 

Грибниця патогена переносить низькі температури успішно як і рослина-

живитель. 

Розвитку хвороби сприяє м'яка зима, волога та прохолодна погода навесні і в 

першій половині літа. 

Утворення уредініоспор настає вслід за поновленням весняної вегетації 

рослин. Захворювання спочатку проявляється на нижніх листках, а потім на 

верхніх. До настання фази цвітіння чи молочної стиглості значна частина 



уражених листків жовтіє, всихає і опадає. Уражене збудником жовтої іржі 

поле швидко змінює забарвлення. 

Поширення і максимальний розвиток хвороби спостерігається в травні-

червні. В міру дозрівання пшениці і настанні жаркої погоди розвиток хвороба 

уповільнюється. Найбільш інтенсивний розвиток жовтої іржі відбувається за 

температури 15 С, Проте гриб переносить і більш жаркі дні, за умови, якщо 

нічні температури знижуються нижче 15°С. 

3. Інші грибні хвороби 

Борошниста роса.  

Хвороба проявляється протягом вегетації рослин. На сходах вона спочатку 

з'являється на піхвах листків у вигляді матових плям, а пізніше у вигляді 

білого пухкого нальоту, який ущільнюється і перетворюється у ватоподібні 

подушечки. Потім наліт поширюється на листкову пластинку, частіше з 

верхнього, а іноді з обох боків. З ростом рослин наліт поширюється на 

стебла, листки, листкові піхви і колосся. Згодом він набуває жовто -сірого 

забарвлення і на ньому утворюються плодові тіла збудника хвороби - 

клейстотеції у вигляді чорних крапок. 

Збудником хвороби є сумчастий гриб Blumeria graminis (DC) Speer/ sp. tritici 

Em. Marchal (син. Erysiphe graminis D.C. f. tritici Em. Marchal), який належить 

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

Ascomycetes порядок Erysiphales). 

Гриб утворює поверхневу грибницю, яка закріплюється до листової 

пластинки апресоріями. На грибниці формується конідіальне спороношення 

у вигляді коротеньких конідієносців, на верхівках яких у ланцюжках 

розміщуються конідії. Останні бочкоподібні або циліндричні, в ланцюжках, 

безбарвні, 16-30 х 8-14 мкм. При достиганні ланцюжки розпадаються і конідії  

поширюються в навколишньому середовищі, викликаючи зараження нових 

листків і рослин хлібних злаків. 

Сумчаста стадія гриба представлена закритими плодовими тілами - 

клейстотеціями. Вони темно-коричневі або чорні, розміром 135-180 мкм, з 



гіфоподібними простими придатками. В клейстотеціях формуються 

яйцеподібні сумки, від 9 до 30 шт. У кожній із них утворюється від 4 до 8 

одноклітинних сумкоспор еліпсоподібної форми, розміром 20-23 х 10-13 

мкм. Дозрівання сумкоспор і викидання їх із сумок відбувається в період 

з'явлення сходів озимої пшениці. 

Борошниста роса розвивається у першу чергу на затінених рослинах і 

слабкому освітленні. На зрошуваних землях складаються найбільш 

сприятливі умови для інтенсивного розвитку хвороби. 

Внесення в ґрунт під пшеницю повного мінерального добрива з підвищеними 

дозами калію і фосфору сприяє підвищенню стійкості рослин проти збудника 

хвороби. Надмірне внесення азотних добрив різко сприяє інтенсивному 

ураженню рослин борошнистою росою, суттєво скорочує інкубаційний 

розвиток хвороби, стимулює формування конідіального спороношення 

патогена. 

Розвитку хвороби сприяють також рання сівба озимої пшениці і пізня - ярої, 

густий стеблостій при завищених нормах висіву насіння, вирощування 

сприятливих до хвороби сортів озимої і ярої пшениці на сусідніх полях, 

вирощування культури в низинних місцях, які погано провітрюються, а 

також - часті тумани. 

На озимих культурах збудник борошнистої роси зимує у вигляді поверхневої 

грибниці, переважно у піхвах листків. Додатковим джерелом інфекції є 

клейстотеції на уражених рослинних рештках. 

Фузаріоз колоса. 

Поширена хвороба повсюди де вирощують зернові колосові культури. В 

окремі роки за сприятливих умов для розвитку фітопатогенів поширення 

хвороби в Лісостепу України досягає до 60%, за інтенсивності розвитку 20% 

і більше. Захворювання проявляється у фазі колосіння і наливання зерна. У 

вологі роки з помірним температурним режимом хвороба інтенсивно 

розвивається і в другій половині вегетаційного періоду, особливо при 



затягуванні строків дозрівання пшениці та інших хлібних злаків. Уражується 

колос, колосові лусочки, зерно. 

Симптоми хвороби на рослинах різняться залежно від збудника хвороби. 

Збудниками фузаріозу колоса є мітоспорові гриби із роду Fusarium: F. 

culmorum (Sm.) Sacc, F. sporotrichiella Bilai var. pocte (Peck.) Bilai, F. 

sporotrichiella var. tricinctum (Corda) Bilai, F. poae/sporotrichoides (Peck.) Wr., 

F. subglutinas (Wolenw. et Reink-ing), F. semitectum (Berk, et Rav.) Bilai та ін. 

(раніше: клас Deuteromycetes або Fungi imperfecti, порядок Acervulales). 

Фузаріоз колоса викликають також сумчасті гриби Gibberella zeae (Schw.) 

Petch (анаморфа: F. graminearwn Shwabe) і Gibberella avenacea Cook 

(анаморфа: F. avenaceum (Fr.) Sacc), які належать до штаму Ascomycetes, 

порядку Hypocreales. Належність анаморфи цих грибів раніше вважалась: 

клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Термін: анаморфа - нестатева або конідіальна стадія сумчастого гриба. 

Термін: теліоморфа - статева або сумчаста стадія гриба. Збудники 

фузаріозу колоса відрізняються один віл одного наявністю чи відсутністю 

мікроконідій, хламідоспор, морфологічними особливостями макроконідій 

(характер їх вгнутості, форма верхньої клітини, кількість перегородок, 

наявність ніжки біля основи, особливості формування мікроконідій, 

наявність моно- чи поліфіалід). 

За останніми дослідженнями в зоні Лісостепу України найбільш поширеними 

є гриби: F. sporotrichiella var. tricinctum (48%), F. sporotrichiella var. poae 

(20,3%), F. subglutinas (11,4%), F. semitectum (11,4%). У вологі роки в посівах 

пшениці домінує часто F, graminearum, а в посушливі - F. sporotrichella. 

Частота ізоляції збудників фузаріозу колоса - F. graminearum і F. сиlтоит за 

останні роки поступово зменшується, а на домінуючі позиції виходить F. 

sporotrichella var. poae (Ретьман С.В., 2009). Хвороба проявляється у вигляді 

рожевого нальоту на колоссі, на лусочках з'являються блідо-рожеві або 

оранжево-червоні подушечки, які зливаються в суцільний наліт грибниці. 

Іноді червонуваті подушечки формуються і на зерні. 



У жарку суху погоду хвороба легко діагностується тим, що уражені 

колосочки, частини колоса або весь колос біліє, а здорові органи зберігають 

зелене забарвлення. При настанні вологої погоди на уражених частинах 

колоса з'являються дрібні чорні з синюватим відтінком крапки - перитеції 

збудників хвороби, або колосся стає щуплим, пізніше чорніє в результаті 

формування темнозабарвленого нальоту напівсапрофітних та сапрофітних 

грибів. В уражених рослинах спостерігається пустоколосість.  

F. sporotrichiella var. poae не викликає видимих симптомів на колосі. В 

ураженому патогеном зерні накопичується токсин Т-2, який спричиняє гострі 

отруєння людей і тварин. 

Характерною ознакою ураження рослин F. sporotrichoides var. tricinctum є 

наявність на колосках вічкової плямистості і темно-фіолетового забарвлення 

лусочок. Гриб F. роае викликає на лусочках колосся поздовжні рідкі штрихи 

або темні плями. 

При ураженні рослин у фазу цвітіння зерно в колосі стає блідо-зеленим, 

часто покривається блідо-рожевим нальотом. Розвиток хвороби на колосках 

після цвітіння рослин викликає щуплість зерна, воно набуває світло-

зеленувато-сірого кольору. Інколи на поверхні насіння виявляються рожево-

червоні плями. Інфікування колосся перед збиранням урожаю призводить до 

прихованої інфекції, коли зерно в колосках на вигляд є здоровим, але при 

мікроскопічному дослідженні в його ендоспермі виявляється грибниця 

патогенів. Насіння набуває рожевого відтінку, стає щуплим, втрачає блиск. 

Під час вегетації збудники хвороби поширюються за допомогою конідій.  

Гриб F. graminearum формує лише макроконідії, вони веретено- або 

серпоподібні, з 3-5, іноді з 1-2 або 6-9 перегородками, безбарвні, а в масі 

рожеві, розміром 25-75 х 3-6 мкм. Сумчаста стадія представлена 

напіввідкритими плодовими тілами -перитеціями. Вони скупчені, еліптичної 

або яйцеподібної форми, сині, розміром 200-300 х 170-200 мкм. Сумки 

продовгувато-ланцетні, з короткою товстою ніжкою, розміром 60-76 х 10-12 

мкм. Сумкоспори веретеноподібні, злегка на верхівках загострені, з трьома 



поперечними перегородками, розміром 18-24 х 4-5 мкм. Сумчасте 

спороношення здебільшого формується на колосових лусочках у вигляді 

чорних крапок. Сумкоспори дозрівають і викидаються із сумок у середині 

літа, викликаючи первинне зараження рослин. На рослинних рештках у 

ґрунті F. graminearum може утворювати рожеві або темно-червоні склероції і 

хламідоспори. 

У F. avenaceum конідії серпоподібні, безбарвні, у масі рожеві, з трьома-

п'ятьма перегородками, розміром 30-120 х 3-5 мкм. Іноді збудник утворює 

склероції, діаметром 60-80 мкм. Сумчаста стадія не формується. 

F. sporotrichella var. poae формує мікроконідії лимоноподібної форми, 

розміром 3,8-9,5 х 3,8-6,1 мкм. 

У F. sporotrichella var. tricinctum макроконідії з трьома перегородками, 

розміром 25-35 х 3,8-4,8 мкм. Мікроконідії овально-циліндричної форми з 

однією перегородкою, розміром 7,6-17 х 3-5 мкм, формуються також груше-

лимоноподібні мікроконідії. 

F. subglutinas формує в несправжніх голівках овальні, ниркоподібні та 

веретеноподібні одноклітинні мікроконідії, розміром 9-12 х 2,5-3,5 мкм. 

У F. semitectum - макроконідії веретено-серпоподібні, ланцетоподібні, майже 

прямі, з трьома-п'ятьма перегородками, рідко до 23 перегородок. Розмір 

макроконідій з трьома перегородками - 14-45 х 3,5-4,5 мкм, з п'ятьма 

перегородками 23 -75 х 2,5-5 мкм. Мікроконідії з однією-трьома 

перегородками, які за формою нагадують макроконідії. Гриб формує 

проміжні, гладенькі або злегка шипуваті хламідоспори. 

Зараження рослин здійснюється як конідіями, так і сумко-спорами патогенів. 

Розвитку хвороби сприяють підвищена вологість повітря (понад 70%) 

протягом 24-40 годин, часті дощі та температура повітря вище +20°С. За 

нижчої температури поширення інфекції в польових умовах не відбувається. 

Критичним періодом для зараження є фаза цвітіння. Багатий поживними 

речовинами пилок сприяє проростанню конідій і сумкоспор грибів.  



Збудники хвороби забруднюють зерно мікотоксинами, роблячи його 

непридатним і навіть небезпечним для вживання в їжу або на корм тваринам. 

Основне джерело інфекції - уражені рештки і заражене насіння. Конідії і 

сумкоспори збудників можуть бути життєздатними протягом одного року, 

хламідоспори і склероції - до 2-3 років. 

Септоріоз. 

Захворювання значно поширене в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, де 

вирощується озима і яра пшениця. За даними Державної інспекції із захисту 

рослин в останнє десятиріччя найбільш сприятливими для поширення й 

розвитку септоріозу на озимій пшениці були роки 2002, 2005, 2007 та 2008. 

Поширення хвороби на рослинах у більшості областей України в ці роки 

досягало 80-100%, за інтенсивності розвитку 7-25% (в окремих 

господарствах до 32-38%). 

У всі інші роки поширення септоріозу колоса коливається в межах 9-17%о 

(максимум - 56%) за інтенсивності розвитку хвороби 2-15%. У Поліссі і 

Лісостепу септоріоз проявляється сильніше, ніж у Степу, за показниками 

поширення в 2-3 рази і за інтенсивності ураження в 1,5-2 рази. 

Хвороба проявляється на листках, листових піхвах, стеблах і колосках, 

особливо інтенсивний розвиток хвороби відбувається у період достигання 

хлібних злаків. 

Перші симптоми септоріозу можна виявити восени на нижніх листках у 

вигляді еліпсоподібних жовтих плям, які поступово буріють, темніють. 

Пізніше центр плям стає попелисто-сірим з добре помітними темно-бурими 

чи темно-коричневими крапками - пікнідами гриба. Утворення пікнід 

найчастіше спостерігається на листках пшениці, які лежать на поверхні 

ґрунту. За сприятливих умов кількість плям і їх розмір швидко зростають, 

більшість уражених листових пластинок відмирає ще з осені. 

Симптоми хвороби на листках, листкових піхвах, стеблах і колоссі різняться 

залежно від збудника хвороби. 



На території України хвороба на пшениці найчастіше викликається грибами 

Mycosphaerella graminicola (Fuskel) J. Schrot. in Cohn (анаморфа: Septoria 

tritici Roberge in Desmaz); Phaeosphaeria avenaria (G.F. Weber) O. Eriksson f. 

sp. triticea Shoemaker & C.E. Babe (анаморфа: Stagonospora avenae (A.B. 

I''rank) / sp. triticea Bissett (син. Septoria avenae Frank) і Phaeosphaeria 

nodorum (E. Muller) Hedjaroude (син. Leptospaeria nodorum E. Muller) 

(анаморфа: Stagonospora nodorum (Berk.) ('asellani & E G. Germano (син. 

Septoria nodorum (Berk.) Berk), які належать до царства Fungi, штаму 

Ascomycota, порядку Dothideales (раніше: клас Ascomycetes, порядок 

Dothideales). Належність аноморфи цих грибів раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales. 

У польовій популяції патогенів питома вага S. tritici становить, 89-93%, St. 

avenae 2-2,5%, St. nodorum 6-10% (Ретьман С.В., 2009). 

Гриби S. tritici і St. avenae уражують листя й листкові піхви. її результаті 

цього закріпилась назва септоріоз листя. St nodorum - колосся (назва 

септоріоз колоса). 

При ураженні рослин S. tritici плями солом'яного кольору, спочатку мають 

видовжену, прямокутну або еліпсоподібну форму, згодом на їх поверхні 

виявляються неозброєним оком хаотично розкидані численні золотаво -

коричневі шароподібні, рідше приплюснуті або еліптичні, з відкритим 

отвором пікніди, розміром 90-185 мкм. В пікнідах формуються пікноспори 

двох типів, безбарвні ниткоподібні макроконідії з трьома-п'ятьма 

перегородками, розміром 35-98 х 1,4-2,8 мкм і мікроконідії без перегородок, 

розміром 5-9 х 0,31 мкм. 

Гриб St. avenae f. triticea викликає на рослинах видовжено-еліптичні 

золотаво-брунатні з жовтою облямівкою плями, на поверхні яких пізніше 

виявляються еліптичні або шароподібні темно-коричневого забарвлення 

пікніди, розміром 92-148 мкм. В них формуються паличкоподібні прямі, або 

дещо зігнуті, безбарвні з трьома перегородками пікноспори, розміром 21-48 х 

4 мкм. 



При розвитку на рослинах St nodorum плями лінзоподібні, на яких вздовж 

жилок ураженої тканини утворюються чорні пікніди з слабим отвором, 

розміром 85-160 мкм. їх легко можна виявити за допомогою лупи. 

Пікноспори безбарвні, вузькоциліндричні, з трьома перегородками, розміром 

15-25 х 2,75 мкм. 

У разі подальшого розвитку септоріозу плями часто зливаються і утворюють 

суцільні великі некротичні ураження, які займають більше половини листової 

пластинки. При ураженні піхв листків на них утворюються хлорозні, 

витягнуті плями, пізніше вони буріють, розростаються і охоплюють всю 

піхву листка. Такий прояв хвороби дуже подібний до опіків від мінеральних 

добрив. За сильного ураження листки передчасно засихають.  

На стеблах хвороба проявляється на більш пізніх стадіях розвитку у вигляді 

розпливчастих видовжених плям і смуг. Утворення пікнід на них 

відбувається дуже рідко. Уражені стебла часто зморщуються і 

перегинаються, колос від бурих плям стає пістрявим. Зерно в колосі щупле, 

має зморшкувату поверхню і незначну масу. 

При дозріванні пікноспор у пікнідах епідерміс розривається і пікноспори 

поширюються в навколишньому середовищі й викликають нові ураження на 

рослинах. За вегетацію збудники дають кілька генерацій пікнідіального 

спороношення. Збудники хвороби можуть тривалий час зберігатися на 

післяжнивних рештках. За допомогою пікноспор здійснюється зараження 

рослин падалиці і первинне зараження сходів озимої пшениці. Пікноспори 

грибів проростають тільки в краплинній волозі за температури 5-3 0°С 

(оптимальна - 20-25°С). 

Крім пікнідіального спороношення гриби на рослинних рештках за 

достатнього тривалого зволоження інтенсивно формують сумчасте 

спороношення у вигляді псевдотеціїв. Плодові тіла формуються під 

епідермісом, розташовуються поодиноко або в лінію, інколи скупчено. За 

формою псевдотеції нагадують форму пікнід, спочатку вони сферичні, 

пізніше злегка приплюснуті зверху. Сумки циліндричні, дещо звужені до 



основи, розміром 40—118 х 5-15 мкм. В кожній сумці міститься по 8 

веретеноподібних, жовтих або слабо-коричневих сумкоспор, з трьома пе-

ретинками, розміром 13-38 х 3-7 мкм. Дозріває сумчасте спороношення 

восени або навесні. 

У кінці вересня і протягом жовтня - листопада із псевдотеціїв вивільнюються 

сумки з сумкоспорами і розносяться вітром, з краплями дощу в 

навколишньому середовищі. Сумкоспори в свою чергу додатково уражують 

молоді рослини пшениці восени. Зараження рослин від сумкоспор може 

відбуватися також протягом теплої зими за відсутності снігового покриву і 

плюсових температурах, а також весною. 

Зберігаються збудники на післяжнивних рештках, на сходах падалиці, 

посівах озимих, на дикорослих злакових травах, а St, nodorum - і в 

зараженому насінні. 

Погодні умови, що складаються протягом вегетаційного періоду, є одним із  

визначальних чинників формування видового  складу та розвитку хвороб. 

Ураженню посівів сприяють тривала волога і тепла вітряна погода, опади, 

особливо у фазу колосіння – цвітіння рослин, пізні строки сівби, внесення 

тільки азотних добрив. 

 

 

Піренофороз , або жовта плямистість.  

Перші ознаки хвороби проявляються  весною на листках молодих рослин, які 

розміновані близько до поверхні ґрунту, у вигляді світло-коричневих 

округлих плям. Згодом від вторинної інфекції  з’являються на листках типові 

ознаки хвороби спочатку у вигляді темно-коричневих  крапок, навколо яких 

утворюється хлоротична облямівка. Згодом крапки перетворюються в 

коричневі, темні пізніше темно-сірі, або сірувато-коричневі, злегка витягнуті 

по довжині листка або веретеноподібні плями 0,5-2 см в довжину і 2-4 мм в 

ширину, з нерівними краями і жовтуватою облямівкою. Пізніше вони 

зливаються, утворюючи великих розмірів некротичні плями, які інколи 



займають до 1 /2 площі листкової пластинки і більше. Листки, починаючи з 

верхівки, передчасно в'януть і уражені листові пластинки засихають і 

відмирають. Слід зазначити, що листові пазухи уражуються у рослин в 

останню чергу. 

Збудником хвороби є гриб Pyrenospaera tritici-repentis (Died.) Drechsler 

(анаморфа: Drechslera tritici-repentis (Died.) Drechsler (син. Helmintosporium 

tritici-repentis Died), який належить до царства Furigi, штаму Ascomycota, 

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

Належність анаморфи цих грибів раніше вважалась: клас Deuteromycetes, 

порядок Hyphomycetales. 

Крім пшениці уражує жито, ячмінь, тритикале, пирій та інші злаки. 

В період вегетації рослин збудник хвороби на поверхні ураженої тканини 

формує конідіальну стадію у вигляді оливкового або чорного нальоту. Для 

утворення конідієносців необхідний короткочасний дощ. Вслід за цим, за 

наявності тепла і вологи вночі на конідієносцях формується численні конідії.  

Конідієносці гриба поодинокі або по 2-3 виходять із продихів або між 

клітинами епідермісу, прості, прямі або колінчасті, часто вздуті біля основи, 

коричневі, 250-400 мкм в довжину, 6-9 мкм в товщину. Конідії великі світло-

оливкові, циліндричні, 45-175 х 12-20 мкм, з однією-дев'ятьма поперечними 

перегородками і слабкими, ледве помітними перетяжками. 

Конідії гриба поширюються в навколишньому середовищі в суху і вітряну 

погоду. Для проростання конідій і зараження необхідна краплинна волога на 

рослині протягом 6-48 годин. Тому інтенсивне поширення і розвиток 

хвороби спостерігаються тоді, коли теплі погожі дні з температурою не 

нижче 20°С часто чергуються з вологими, дощовими днями, або коли вночі 

випадають рясні роси. Інкубаційний розвиток хвороби за температури 20-

25°С становить 3-4 дні, а через тиждень спостерігається споруляція патогена 

в місцях уражень. Більш інтенсивний розвиток хвороби спостерігається на 

фізіологічно старих листових пластинках рослин, ніж на молодих. 



В кінці вегетації на уражених рослинних рештках гриб формує статевим 

шляхом коричневі плодові тіла - псевдотеції. Вони утворюються як восени, 

так і навесні. Максимум викидання і прширення сумкоспор здійснюється в 

березні-квітні. Для викидання сумок із сумкоспорами необхідне зволоження 

рослинних решток, для цього достатньо випадання вночі незначної роси. 

Сумкоспори поширюються при дозріванні псевдотеціїв на невеликі відстані 

від кількох сантиметрів до кількох дециметрів. Тому первинне зараження 

рослин може бути успішним, коли попередником була пшениця. 

На відмінну від сумчастого спороношення вторинна інфекція (анаморфа) у 

вигляді конідій переноситься вітром у посівах пшениці на значні відстані, 

викликаючи нові ураження листових пластинок. Проростання сумкоспор і 

конідій і ріст грибниці патогена здійснюється в широкому температурному 

діапазоні від +5до+35°С (оптимум 21-23°С). 

Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки, на яких збудник зберігається 

в сумчастій стадії. Можуть зберігати життєздатність до весни і конідії гриба.  

Оливкова плісень. 

Хвороба проявляється під час достигання хлібних злаків, особливо при 

роздільному збиранні пшениці у вологу погоду. Зовні ознаки її проявляються 

на стеблах, колосках, листових пластинках, піхвах, іноді на зерні у вигляді 

оливкового-чорного, оксамитового щільного нальоту у формі дернинок, які 

нагадують теліоспори збудників сажкових хвороб. 

Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella tassiana de Not (анаморфа: 

Cladosporiurn herbarum Link; син. С. graminum Cda.), який належить до 

штаму Ascomycota, порядку Dothideales (раніше: клас Ascomycetes, порядок 

Dothideales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Грибниця патогена темно забарвлена, поширюється міжклітинно в тканині 

рослин, а на поверхні гриб формує прості конідієносці у вигляді оливково -

чорних пучків, на верхівках яких утворюються циліндричної або видовженої 



бочкоподібної форми дво- п'ятиклітинні конідії з дрібнесенькими волосками, 

розміром 12-27 х 5-8 мкм. Зараження рослин здійснюється конідіями. 

За способом живлення М. tassiana відноситься до напівпаразитів, він може 

розвиватися на екскрементах злакової попелиці на рослинах як сапрофіт, а 

потім відсилати інфекційні гіфи всередину тканини листової пластинки чи 

молодого насіння і живитися як паразит органічною речовиною живих 

клітин. Запізнення із збиранням урожаю пшениці у вологу погоду призводить 

до інтенсивного ураження рослин і почорніння всієї надземної маси рослин. 

Уражене насіння щупле, характеризується низькою енергією проростання і 

схожістю, з низькими технологічними якостями. 

Сприяє розвитку хвороби висока вологість повітря у період збирання 

пшениці, часті дощі, тумани, щедрі нічні роси та заселення рослин 

попелицею. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки і насіння, де гриб 

зберігається у вигляді грибниці та конідій. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Які діагностичні ознаки проявлення твердої, летючої, карликової та 

стеблової сажки пшениці? В які фази розвитку рослин проявляються ці 

хвороби? 

2. Які цикли розвитку збудників твердої, летючої, карликової та стеблової 

сажки пшениці? 

3. Наведіть приклади відкритих втрат та скритих недоборів урожаю озимої та 

ярої пшениці від різних видів сажкових хвороб, особливості їх проявлення. 

4.За якими ознаками можна легко відрізнити лінійну стеблову іржу злаків від 

бурої листкової іржі пшениці та жовтої лінійної іржі злаків; аналогічно - буру 

листкову іржу пшениці від жовтої лінійної іржі злаків? 

5.Назвіть джерела резервації інфекції збудників лінійної стеблової іржі 

злаків, бурої листкової іржі пшениці та жовтої лінійної іржі злаків.  



6.Які діагностичні ознаки борошнистої роси на пшениці та злакових 

культурах? В які фази розвитку рослин проявляється хвороба? 

7. Які характерні ознаки проявлення фузаріозу колоса пшениці? Назвіть 

збудників хвороби, наведіть біологічні особливості їх розвитку.  

8. Наведіть діагностичні ознаки проявлення септоріозу листя і септоріозу 

колоса. Які збудники викликають ці хвороби, їх біологічні особливості 

розвитку? 

9.Які симптоми проявлення піренофорозу на пшениці та в які фази розвитку 

рослин найбільш інтенсивно розвивається хвороба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


