
Фітопатологія 

Лабораторна робота 3 

ТЕМА: Хвороби пшениці 

Кореневі гнилі. 

Хвороба викликається напівпаразитними грибами, які уражують кореневу 

систему і прикореневу частину рослин, а також провідну систему, внаслідок 

чого рослини стають недорозвинутими з жовтими або плямистими листками. 

У хворих рослин часто відмирають продуктивні стебла або спостерігається 

ламкість стебел, пустоколосість, щуплість зерна. В Україні найбільш 

поширені кореневі гнилі: звичайна, фузаріозна, офіобольозна, 

церкоспорельозна, ризоктоніозна. 

Звичайна (гельмінтоспоріозна) коренева гниль (темно-бура плямистість). 

Хвороба поширена переважно в степовій та лісостеповій зонах. Більш 

інтенсивний розвиток захворювання спостерігається в посушливі роки, 

особливо на ярій пшениці. На корінцях і листках проростків пшениці 

з'являються поздовжні темні смуги і витягнуті бурі плями, спостерігається 

побуріння і гниль колеоптиля, пожовтіння і пліснявіння листків.  

На листках рослин у фазу кущіння спочатку з'являються дрібні темні плями, 

які згодом розростаються в довжину до 1,5 см, в центрі темно-бурі або 

темно-сірі, по краях бліді. На ураженій тканині у вологу погоду утворюється 

бархатистий чорний або оливково-бурий наліт конідіального спороношення 

гриба. 

На листках у пізніші фази розвитку рослин утворюються еліпсоподібні, від 

світло-коричневих до чорних плями, в більшості випадків вони мають світлу 

облямівку і чітку межу між здоровою і ураженою тканиною. 

В основі стебла хвороба за незначного розвитку проявляється у вигляді 

витягнутих темно-коричневих некротичних смуг, забарвлення яких 

поступово переходить у здорову тканину, тобто вони не мають чіткої межі 

між здоровою і ураженою тканиною. При інтенсивному розвитку хвороби 



основа стебла чорніє і загниває аж до нижнього вузла стебла. У хворих 

рослин темніють і піхви листків. 

Хвороба у вигляді кореневої гнилі проявляється лише в зонах вирощування 

пшениці з сухим і теплим кліматом. На первинних і вторинних коренях, а 

також на підземному міжвузлі утворюються темно-коричневі продовгуваті 

виразки, які часто зливаються, уражена тканина набуває чорного 

забарвлення. 

У фазу наливання зерна у хворих рослин спостерігається недорозвиненість 

колосків, вони часто стерильні, колосові лусочки білі із чорними плямами, їх 

остюки темно-бурі, часто біліють і стебла рослин. Іноді в колосі формується 

зерно, але воно щупле, часто із чорним зародком. 

Збудником хвороби є гриб Cochliobulus sativus (Ito et Kurib.) Drechsl. et Dastur 

(анаморфа: Drechslera sorociniana Subram (син. Bipolaris sorociniana Subram; 

Helminthosporium sativum P.K.et В»), який належить до царства Fungi, штаму 

Ascomycota, порядку Dothideales (раніше: клас Ascomycetes, порядок Do-

thideales). Належність анаморфи цього гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Збудник розвивається переважно в конідіальній стадії. Сумчаста 

(теліоморфа) стадія в циклі розвитку патогена майже втрачена. Крім 

пшениці гриб уражує жито, ячмінь, кукурудзу, Просо і багато диких злаків, 

всього близько 90 видів рослин із 30 родії  

Збудник хвороби має багато штамів, які проявляють неоднакову патогенність 

до різних видів і генетичних груп пшениці. 

Грибниця патогена темнозабарвлена, конідієносці поодинокі або зібрані в 

групи по 2-3, колінчасті, оливкового кольору до 130 мкм завдовжки, на 

верхівках утворюються конідії. Вони темно-оливкові, яйце- або 

веретеноподібні, іноді зігнуті, з 3-13 поперечними перегородками, розміром 

60-134 х 17-30 мкм. 

У період вегетації рослин гриб поширюється конідіями, поширенню інфекції 

в навколишньому середовищі сприяє вітряна і дощова погода.  



Для зараження рослин необхідне зволоження поверхні рослини не менше 16 

годин. При температурі вище 20°С інкубаційний період розвитку хвороби 

становить 6-8 діб. Оптимальна температура для розвитку гриба в межах 22-

28°С. Захворюванню сприяє м'яка зима, спочатку суха, потім волога погода, 

недотримання сівозміни, пошкодження посівів низькими температурами. 

Джерелом інфекції є рослинні рештки, в яких патоген зберігається у формі 

грибниці, конідій, сумкоспор, а також грибницею в ураженому насінні 

(чорний зародок). Інфекція зберігається в ґрунті більше одного року.  

Фузаріозна коренева гниль. Хвороба поширена повсюди де вирощують озиму 

або яру пшеницю. Зовнішні ознаки хвороби дуже схожі з ознаками звичайної 

кореневої гнилі. На сходах захворювання виявляється у вигляді побуріння 

первинних і вторинних корінців, підземного міжвузля, на яких з'являються 

бурі або коричневі смуги. Пізніше вони розростаються і часто зливаються. У 

більш пізніші фази розвитку рослин хвороба виявляється в нижній частині 

стебла у вигляді побуріння тканини, на якій у вологу погоду утворюється 

блідо-рожевий наліт. У хворих рослин стебла стають білими, часто з 

рожевим розмитим малюнком на піхвах листків і міжвузлях. 

Інфіковані колоски або частина колосся набувають білого забарвлення, в той 

час як здорова тканина лусочок залишається зеленою. У вологу погоду на 

колоссі формується рожево-червоний наліт спороношення збудників 

хвороби. 

Щоб відрізнити фузаріозну кореневу гниль від звичайної, необхідно відібрані 

уражені частини стебла, первинні і вторинні корінці, підземне стебло 

простерилізувати і помістити у вологу камеру за температури +16-20°С. 

Через 1-2 доби на уражених органах з'являються рожеві подушечки або 

суцільний рожевий наліт конідіального спороношення збудників хвороби.  

Збудниками хвороби є гриби Gibberella zeae (Schw.) Petch (анаморфа: 

Fusarium graminearum Shwabe); Gibberella avenaceae Cook (анаморфа: F. 

avenaceum (Fr.) Sacc); Nectria haematococca van Etten & Kistler (анаморфа: F. 

solani (Mart.) Sacc), які належать до штаму Ascomycota, порядку Hypocreales 



(раніше: клас Ascomycetes, порядок Hypocreales). Належність анаморфи цих 

грибів раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Фузаріозну кореневу гниль викликають також мітоспорові гриби із роду 

Fusarium: F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc, F. sporotrichiella Bilai, F. gibbosum 

Ap. et Wr., F. oxysporum Sch. (раніше: клас Deuteromycetes, порядок 

Hyphomycetales). Залежно від виду, патогени утворюють макро- і 

мікроконідії, хламідоспори. 

У піонотах і спородохіях цих грибів формуються безбарвні серпоподібні або 

веретено-серпоподібні конідії, з чотирма-п'ятьма перегородками, розміром 

29-64 х 3,3-7,1 мкм. В окремих представників утворюються і мікроконідії - 

одноклітинні або з однією перетинкою, еліпсо- чи яйцеподібні, розміром 5-18 

х 2-6 мкм. 

Більшість збудників хвороби у своєму циклу розвитку формують також 

одноклітинні або жовто-бурі хламідоспори і темно-коричневі чи темно-сині 

мікросклероції. 

Під час вегетації збудники поширюються конідіями. Більшість збудників 

фузаріозної кореневої гнилі у період вегетації рослин викликають фузаріоз 

колоса. Тому розподіл хвороби на фузаріозну кореневу гниль і фузаріоз 

колосу вважається умовним. 

Основне джерело інфекції - ґрунт, в якому на уражених рештках зберігаються 

збудники у вигляді грибниці, хламідоспор і склероціїв. Додатковим 

джерелом інфекції є заражене насіння. 

Зараження рослин відбувається за температури від 3 до l0'C (оптимум 15-

22°С) та вологості ґрунту понад 40%. 

Офіобольозна коренева гниль. 

Хвороба виявляється переважно в районах з достатнім зволоженням у 

західному регіоні поліської та лісостепової зон. 

На рослинах у фазу сходів-кущіння хвороба проявляється у вигляді 

почорніння кореневої системи. У зв'язку з цим у багатьох країнах вона 

отримала другу назву - чорна ніжка пшениці. 



На більш пізніх фазах розвитку збудник хвороби уражує придаткові корені і 

основу стебла, що призводить до почорніння кореневої шийки. Стебла і 

корені рослин спочатку буріють, пізніше чорніють і загнивають. Коренева 

система часто відпадає біля вузла кущіння. Перед колосінням і пізніше під 

піхвою першого листка стебло темніє і покривається бурувато-чорним 

нальотом, який легко знімається. На прикореневій частині стеблі за 

інтенсивного ураження виявляється чорний глянцевий наліт.  

Наліт являє собою поверхневу грибницю і скупчення псевдоперитеціїв 

збудника хвороби. Уражені рослини легко виймаються з грунту, в них часто 

спостерігається ураження провідної системи, вони передчасно відмирають. У 

більшості випадків в уражених рослин насіння щупле, недорозвинуте, 

проявляються білостеблість та білоколосиця. 

Збудником хвороби є гриб Gaeumannomyces graminis (Sacc.) v. Arx. et H. 

Olivier var. tritici J. Walker (син. Ophiobulus graminis Sacc.) анаморфа: 

Phialophora radicicola sensu Simonsen, який належить до штаму Ascomycota, 

порядку Phyllaphorales (раніше: клас Ascomycetes, порядок Pleosporales). 

В ураженій тканині рослин гриб формує гладенькі шкірясто-вуглистої 

консистенції псевдоперитеції, діаметром 500-700 мкм. Сумки булавоподібні, 

злегка зігнуті з 8 сумкоспорами. Вони циліндричної форми або 

паличкоподібні, з п'ятьма-сімома поперечним перегородками, розміром 70-90 

х 3-4 мкм. У циклі розвитку збудник може формувати також хламідоспори. 

Рослини уражуються у ґрунті переважно грибницею патогена. Цим і 

пояснюється вогнищевий характер проявлення хвороби в посівах пшениці. 

Оптимальними для росту гриба є температура +19-24°С та підвищена 

вологість. Ураженню сприяє волога і прохолодна погода навесні, теплий і 

сухий початок літа, висока вологість у період дозрівання рослин, часті дощі, 

випадання рясних рос у нічні години. 

Озимі зернові злаки уражуються інтенсивніше збудником хвороби, ніж ярі. 

Епіфітотійний розвиток хвороби спостерігається за надмірного насичення 

сівозміни зерновими злаковими культурами, коли частка озимих становить 



50% і більше, ущільнення ґрунту, наявності твердої поверхневої кірки. Крім 

зернових злаків патоген інтенсивно розмножується і зберігається на костриці 

лучній, пирії повзучому та інших дикоростучих злаках. 

Основне джерело інфекції - уражені рештки, на яких збудник зберігається 

грибницею і хламідоспорами. Роль статевої стадії - псевдоперитеціїв як 

джерела інфекції остаточно не доказана. Інфекція зберігається в ґрунті до 

десяти років (оптимально до трьох років). З уражених залишків грибниця 

патогена поширюється в ґрунті на незначну відстань, при контакті з 

кореневою системою проникає в корені рослин зернових злаків. Спочатку 

збудник проникає в тканину кореня, згодом в його провідну систему. G. 

graminis краще розвивається у вологому ґрунті з нейтральною або слабо-

лужною реакцією, за температури +12-20°С. 

Церкоспорельоз 

(гниль кореневої шийки; очкова плямистість стебел; ламкість стебел) 

Хвороба поширена повсюди, але найбільшої шкоди завдає на Поліссі, у 

Західному і Центральному Лісостепу, в Степу на зрошенні. Хвороба 

розвивається протягом всієї вегетації рослин пшениці. 

У фазах сходів-кущення церкоспорельозна гниль проявляється на колеоптилі 

та листкових піхвах у вигляді медово-коричневих плям з розмитою 

облямівкою у формі «очка». Характерною ознакою є «зіниця» в центрі плями 

або під нею. 

На рослинах у більш пізніші фази розвитку хвороба виявляється найчастіше 

на нижньому міжвузлі, рідше - на другому і третьому міжвузлі у вигляді 

еліпсоочкоподібних медово-коричневих плям з розмитою каштановою 

облямівкою, яка поступово переходить в здорову тканину. Слід зазначити, 

що протягом вегетації плями можуть змінювати забарвлення (від медово-

коричневого до помаранчевого) і форму, але завжди нагадують «вічко». В 

кінці вегетації на плямах появляється темно-сірий або димчастий наліт - 

конідіальне спороношення збудника хвороби. Пізніше в місцях плям 

з'являються чорні крапки, які нагадують мікросклероції. 



Останніми дослідженнями встановлено, що хворобу викликають два гриби: 

Mollisia yallundae (Fr.) P. Karst (син. Tapesia yallundae Walw & Spooner var. 

yallundae) анаморфа: Pseudocercosporella herpotrichoides (W-var. 

herpotrichoides (Fron.) Deighton (син. Cercosporella herpotrichoides Fron) і М. 

acuformis (Fr.) P. Karst (син. Tapesia yallundae var. acuformis Boer., Pie. et 

Ham, анаморфа: Pseudocercosporella herpotrichoides (R-тип) var. acuformis 

(Fron.) Deighton (син. Helgardia acuformis (Nirenberg) Crous & W. Gams), які 

належать до царства Fungi, штаму Ascomycota, порядку Phyllachorales 

(Крючкова, 2007 та ін.). Раніше належність теліоморфи цих грибів вважалась: 

клас Ascomycetes, порядок Sphaeriales, належність анаморфи відповідно: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Встановлено, що М. yallundae є більш патогенним на пшениці, він 

поширений в південних і західних областях. Гриб М. acuformis є більш 

патогенним на житі й поширений переважно в центральних областях 

України. Збудники характеризуються значною кількістю в природі 

спеціалізованих форм, які пристосовані до окремих видів культурних і 

дикоростучих злаків. 

В полі зору мікроскопа ураження церкоспорельозом має вигляд «інфекційних 

подушечок», розкиданих на поверхні листової пластинки, від яких в усі 

напрями тягнуться гіфи або їх пучки, формуючи нові інфекційні подушечки. 

Ширина гіф збудника, церкоспорельозу становить 2,5-3,5 мкм. У фазу 

дозрівання уражена соломина повністю заповнена сіро-білою або мишино-

сірою грибницею, при цьому відбувається побіління колосу. 

Конідіальне спороношення патогенів складається з коротких циліндричних 

1-2 клітинних конідієносців і голкоподібних безбарвних, злегка зігнутих 

конідій з чотирма-вісьмома перегородками, розміром 28-63 х 2-3 мкм. 

У період вегетації гриби поширюються конідіями. Формування 

спороношення і зараження рослин протікає при вологій прохолодній погоді, 

від 2°С до 15°С, оптимум 9°С. 



В кінці вегетаційного періоду збудники на ураженій тканині формують 

відкриті плодові тіла - апотеції. 

Зимують збудники хвороби на уражених рештках у вигляді грибниці, 

мікросклероціїв, конідій і сумчастого спороношення. Найбільш інтенсивне 

поширення інфекції восени (жовтень-листопад) і весною (березень-

квітень).Тривалість життєздатності патогенів на рештках у грунті до трьох 

років і більше. 

Розвитку хвороби сприяє холодна волога осінь, м'яка зима з відлигами та 

дощова прохолодна весна. Хвороба викликає безладне вилягання рослин та 

ламкість стебел біля основи. Внаслідок захворювання руйнується провідна та 

опорна системи стебла. Збудники хвороби закупорюють провідні судини, 

чим блокується проходження води та мінеральних речовин до надземної 

частини рослини, що суттєво зменшує масу зерна. 

Ризоктоніозна (гостро облямівкова плямистість) прикоренева гниль. 

Хвороба поширена переважно в Степу та південних районах лісостепової 

зони. Найбільш інтенсивно проявляється у районах достатнього зволоження 

та на зрошенні. 

У фазу сходів пшениці хвороба проявляється на колеоптилі і листкових 

піхвах у вигляді окоподібних плям з чітко виразною червоно-коричневою 

облямівкою. Середина плями світліша, ніж при ураженні церкоспорельозом, 

але найчастіше має характерний «дірчастий вигляд». 

У пізніші фази розвитку рослин ризоктоніоз виявляється на стеблах у вигляді 

еліпсоподібних плям з тонкою червоно-коричневою облямівкою. На піхвах 

листків спостерігаються «водяні знаки», які є важливою діагностичною 

ознакою. Протягом вегетації рослин забарвлення плям змінюється від 

червоно-коричневого до солом'яного. Симптоми хвороби виявляються на 

всіх міжвузлях, аж до четвертого. За сильного ураження порожнина 

соломини заповнена попелясто-білою грибницею. По центру плям 

формуються темно-коричневі подушечки гриба, які легко стираються, згодом 



на них формуються спочатку світлі, пізніше коричневі склероції. Хвороба 

може спричиняти вилягання посівів, але рідше ніж церкоспорельоз.  

Збудником ризоктоніозу (прикореневої гнилі) пшениці є гриб Ceratobasidium 

gramineum Van der Hoev. (син. C. cereale Murrau & Burpee) (анаморфа: 

Rhizoctonia serealis Van der Hoev ), який належить до штаму Basidimycota, 

класу Basidiomycetes, порядку Ceratobasidiales (раніше: клас Basidiomycetes, 

порядок Auriculariales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Micelia sterilia. 

Коренева гниль, що викликається грибом Rhizoctonia solani Kuehn, є більш 

шкодочинна за прикореневу, проте даних про поширення цієї хвороби на 

Україні немає. 

С. gramineum уражує пшеницю, жито, ячмінь. Найбільш інтенсивний 

розвиток хвороби відзначається у фазу трубкування рослин, коли в ній 

активно формуються генеративні органи, тому ураження в цей період 

негативно впливає на продуктивну кущистість, на кількість зерен в колосі. За 

ураження рослин під збільшенням мікроскопа можна виявити товсті гіфи 

гриба, ширина яких досягає 8 мкм, які обплітають густим мереживом зону 

ураження. 

Збудник хвороби частіше зустрічається на легких ґрунтах, інтенсивний 

розвиток захворювання відбувається в жарку погоду. 

Джерелом інфекції є мікросклероції гриба на уражених рештках, які 

зберігаються в ґрунті до 5 років. Розвитку хвороби сприяє тривала суха і 

холодна погода восени і навесні, утворення ґрунтової кірки.  

Чорний зародок насіння.  

Хвороба проявляється на зерні пшениці та інших злакових культур у вигляді 

почорніння зародка або інших частин зерна. 

Збудниками хвороби є гриби: Cochliobulus sativus (Ito et Kurib.) Drechsl. et 

Dastur (анаморфа: Drechslera sorociniana Subram (син. Bipolaris sorociniana 

Subram; Helminthosporium sativum P.K.et В.), який належить до царства Fungi, 

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



Dothideales) і мітоспоровий гриб Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissl (син. A. 

tenuis Nees et Fr). Раніше належність A. alternata вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Збудником чорного зародка може бути і бактерія Psuedomonas syringae pv. 

atrofaciens ( McCuhoch) Voung et al. 

 

Грибниця A. alternata більш поширена у плодовій оболонці, під зародком, 

іноді проникає в ендосперм. Тому уражене насіння, як правило, виповнене, з  

високою масою. 

Грибниця С. sativus проникає на значну глибину в насіння і поширюється в 

перикарпії, ендоспермі та зародку. Насіння, уражене цим збудником, щупле, 

недорозвинуте. 

A. alternata формує конідіальне спороношення. Конідії темно-оливкового або 

коричневого кольору, оберненобулавоподібні, зібрані в ланцюжки з однією-

дев'ятьма поперечними і однією -шістьма поздовжніми перегородками, 

розміром 30-50 х 14-18 мкм. 

Конідіальне спороношення D. sorociniana темно-коричневого або 

коричневого кольору. Конідії продовгуваті, циліндричної форми чи 

веретеноподібні, на кінцях звужені й закруглені з кількома перегородками, 

розміром 50-100 х 15-31. 

Під час вегетації пшениці збудники поширюються конідіями. 

Бактерії P. syringae pv. atrofacien являють собою аеробні рухливі грамвід'ємні 

палички, розміром 0,5-1,0 х 1,5^4,0 мкм, передаються механічним шляхом. 

Вони інфікують рослини через механічні пошкодження, продихи.  

Основне джерело інфекції - уражене насіння і рештки, в яких гриби 

зберігаються у вигляді грибниці і конідій, бактерії у вигляді клітин у 

зараженому насінні. 

Снігова плісень. 

Хвороба поширена переважно на Поліссі та в західних областях Лісостепу. 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на рослинах після танення снігу. 



Відмерлі рослини щільно прилягають до поверхні ґрунту і покриваються 

білувато-рожевим нальотом плісені, яка швидко зникає при сонячно-вітровій 

погоді. На окремих рослинах на листках з'являються світло-зелені водянисті 

плями, які пізніше покриваються білим нальотом, часто спостерігаються 

склеювання уражених листових пластинок, відмирання вузла кущіння. 

Збудником хвороби є гриб Monographella nivalis (Schaffnit) Б. Muller (син. 

Griphosphaeria nivalis Muell. et Agrov; Calonectria graminicola (Berk, et 

Br.)Wr.),   анаморфа: Microdochium nivalis 

(Fr.) Samuels & Hallet (син. Fusarium nivale Ces.), який належить до штаму 

Ascomycota, порядку Amphisshaeriales (раніше клас Ascomycetes, порядок 

Hypocreales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Снігову плісень можуть викликати також гриб Gibberella avenacea Cook 

(анаморфа: F. avenaceum (Fr.) Sacc), який належить до штаму Ascomycetes, 

порядку Hypocreales (раніше клас Ascomycetes, порядок Hypocreales) і 

мітоспоровий гриб F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc. (раніше клас Deuteromycetes, 

порядок Hyphomycetales). 

М. nivalis утворює білувато-рожевий наліт на рослинах, який являє собою 

грибницю і конідіальне спороношення патогена. Конідії веретеноподібні, 

зігнуті, з однією-трьома перегородками, розміром 14-25 х 3-4 мкм. На 

відмерлих уражених листках збудник формує сумчасте спороношення у 

вигляді кулястих червоних перитеціїв, діаметром до 0,3 мм. Сумки 

булавоподібні, розміром 50-60 х 8-Ю мкм з парафізами. Сумкоспори 

веретеноподібні, зігнуті з трьома і більше перетинками, розміром 10-20 х 2-4 

мкм. 

Поширюються збудники хвороби конідіями та сумкоспорами. Ураження 

рослин відбувається восени, а продовжується навесні. 

Снігова плісень розвивається переважно на ослаблених рослинах, коли на 

непромерзлий ґрунт випадає сніг, за надмірної вологості ґрунту і порівняно 

низької температури весною, частих відлигах взимку. 



Основне джерело інфекції: уражені рештки і насіння, на яких збудники 

зберігаються грибницею, конідіями і перитеціями. 

 

Склероціальна гниль. 

Хвороба проявляється на листках пшениці після танення снігу у вигляді 

ватоподібного сірого нальоту. Листкові піхви і листкові пластинки буріють, у 

вологу погоду загнивають, на них утворюються дрібні, неправильної форми, 

спочатку світло-бурі, потім чорні склероції, розміром 1,5-5 х 1-3 мм. 

Збудником хвороби є гриб Sclerotinia graminearum Elenev (син. S. boreales 

Bub. et Veng.;   Whetzelinia borealis M. Chochr),який належить до штаму 

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

Склероції гриба зберігаються в основному до осені (рідше до весни), а потім 

проростають, утворюючи сумчасту стадію, яка представлена відкритими 

плодовими тілами-апотеціями на ніжках, діаметром 2,5-6 мм. Сумки 

циліндричні, сумкоспори нерівнобічні, безбарвні, розміром 16-23 х 7-10 мкм. 

Первинне зараження молодих рослин пшениці відбувається від сумкоспор, 

вторинне - шматочками грибниці. 

Основне джерело інфекції - уражені рештки, в яких збудник зберігається у 

вигляді склероціїв і сумчастого спороношення, а на рослинах пшениці - у 

вигляді грибниці. 

Тифульозна гниль. 

Хвороба поширена в поліських районах. Зустрічається вогнищами на сходах, 

але частіше навесні після перезимівлі рослин, особливо у роки з різкими 

змінами погоди. Уражені рослини восени набувають темно-зеленого кольору 

і нерідко мають вигляд «ошпарених окропом». 

Типові ознаки ураження рослин тифульозом можна виявити ще взимку або 

на початку танення снігу навесні у вигляді окремих вогнищ. Посіви на вигляд 

зріджені, в окремих місцях рослини жовті, на листках утворюються темно-

зелені плями. Нижні листки відмирають і лежать на грунті, часто вкриті 

брудно-сірою грибницею. Гіфи гриба пронизують уражені пластинки і грунт, 



листки склеюються, вузол кущіння руйнується, інфікована рослина в'яне і 

відмирає. Верхнє листя жовтіє і відмирає. Нові листки, що утворюються, 

мають вузьку жорстку пластинку і ростуть вертикально. В пазухах листків 

часто утворюється біла грибниця із щільно укладених гіф. Вузол кущіння 

уражених рослин розсмиканий, надземна частина його легко відділяється від 

коріння. Між здоровою і змертвілою тканинами рослин часто з'являється 

червоно-коричнева смуга. 

На нижній частині листкових піхв, на листкових пластинках під епідермісом, 

в ураженому стеблі і на коріннях уражених рослин пізніше утворюються 

кулясті або злегка сплюснуті склероції. Спочатку вони білі або блідо-жовті, а 

пізніше темно-бурі і навіть чорні, кулясті, кутасті або плоскі, діаметром 0,5-5 

мм. Розташовані вони поодиноко або купками по 1-5. 

Склероції зберігаються до осені, потім проростають у грибницю. У вологу 

погоду грибниця розростається на поверхні ґрунту, поширюється на рослини, 

проникає у піхви нижніх листків, охоплює кореневу шийку. 

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

idahoensis Remsberg; T. ishikariensis Imai, які належать до штаму 

Basidiomycota, класу Basidiomycetes, порядку Cantharellales (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Aphyllophorales). 

Гриби відносяться за способом живлення до поліфагів, уражують озимі 

зернові злакові культури, бобові культури. 

Іноді при проростанні склероціїв утворюються булавоподібні плодоносці 

заввишки 5-15 мм. У їхніх головках формуються рожеві базидії з 

базидіоспорами. Розмір базидіоспор -5x8 мкм. 

Гриби поширюються також грибницею, уражуючи рядки посівів пшениці у 

вигляді окремих вогнищ. Базидіоспори за сприятливих умов також можуть 

інфікувати рослини. За сильного ураження рослини відмирають, в результаті 

цього весною інколи доводиться підсівати або пересівати окремі площі 

пшениці. 



Основне джерело інфекції - склероції гриба на уражених рештках. 

Додатковим джерелом є базидіоспори гриба. 

Гриб Т. incarnata уражує рослини пшениці, жита за зниженої температури під 

снігом. Мінімальна температура для його росту трохи вища 0°С, оптимальна 

9-13°С. Інтенсивний ріст грибниці спостерігається за вологості повітря 100%.  

Частіше ураження спостерігається на важких запливаючих ґрунтах, особливо 

на ділянках, що заросли пирієм, який є резерватором інфекції. 

Сильноуражені рослини гинуть, що спричиняє зрідження посівів. Рослини, 

що одужують, мають вдвічі меншу продуктивність стебел, а кількість зерен у 

колосі і їх загальна маса зменшується на 30-40%. 

4. Бактеріальні хвороби 

Чорний плямистий бактеріоз. 

Хвороба проявляється в усі фази вегетації рослин. На листках пшениці 

утворюються спочатку водянисті дрібні, видовжені світло-жовті плями, які 

пізніше при злитті стають темно-коричневими або чорними. При ураженні 

стебел під піхвами на вузлах утворюються коричневі або чорні смуги, солома 

під колосом буріє. Усі плями покриті в суху погоду надзвичайно тоненькими 

сріблястими плівками. 

Найтиповіші ознаки хвороби - це почорніння верхівок колосових лусочок у 

вигляді некротичних штрихів або суцільних плям. Пізніше уражений колос 

стає чорним. В ураженому колоссі зерно щупле, покрите дрібними 

коричневими плямами - бородавками, які заповнені бактеріальними 

клітинами. В результаті цього уражені зернівки у вологу погоду стають 

слизькими і набувають м'якої консистенції. В суху погоду уражене насіння 

вкривається жовтими полосами, які являють собою сухий бактеріальний 

ексудат бактерій. 

Збудником хвороби є бактерії Xanthomonas translucens pv. undulosa (Smith, 

Jones & Reddy) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings (син. X. campestris pv. 

translucens Young et al.), які являють собою аеробні грамнегативні рухливі 



палички з одним полярним джгутиком, із заокругленими кінцями, розміром 

0,5-0,8 х 1,0-2,5 мкм. 

Під час вегетації збудник поширюється механічно: краплинами дощу, 

комахами, шматочками ураженої тканини вітром. 

Оптимальна температура для росту бактерій - 25°С, відносна вологість 

повітря - 100%. М'яка зима і тривалі дощі сприяють розвитку бактеріозу. 

Найбільш інтенсивний розвиток хвороби спостерігається при високій 

вологості повітря в період формування зерна. 

При сівбі зараженого насіння в грунт більшість проростків рослин гине ще в 

грунті, в іншої частини бактерії розносяться по судинній системі, 

викликаючи дифузне ураження рослин. 

Основним джерелом інфекції є уражене зерно, в якому збудник зберігається 

до трьох років, а також неперегнилі уражені рештки. 

Базальний бактеріоз. Хвороба поширена в південних та східних областях 

України. Уражуються листки, стебла, колос і зерно. На листкових пластинках 

і у піхвах листків утворюються і початку водянисті, пізніше бурі або 

коричневі плями. Уражені листки передчасно відмирають. 

На стеблах загниває їх основа, рослини відстають у рості й розвитку. 

Колосові лусочки з внутрішнього боку починають буріти або чорніти біля 

основи. На зернівках чорніє зародок. 

При сильному розвитку хвороби спостерігається карликовість рослин, суха 

гниль піхв листків, побуріння колеоптиля, суцільне почорніння колосових 

лусочок. Уражені зернівки чорніють біля зародка, а інша її частина стає 

червоною. 

Збудником базального бактеріозу є бактерії - Pseudomonas syringae pv. 

atrofaciens (McCuhoch) Young et al. (син. P. atrofaciens Stevens). Вони мають 

паличкоподібну форму із заокругленими кінцями, з одним - чотирма 

полярними або біполярними джгутиками, відносяться до аеробів, 

грамнегативні, спор не утворюють. Крім пшениці бактерії уражують жито, 

ячмінь. 



Бактерії ростуть в широкому діапазоні температур, від +2°С до +37°С 

(оптимум 25-28°С). 

Інфекція під час вегетації рослин поширюється механічним шляхом. Основне 

джерело інфекції - заражене насіння. Збудник зберігається у зараженому 

насінні до трьох років, додатково може зберігатися в неперегнилих рештках.  

При сівбі зараженого насіння в ґрунт інфекція дифузно виноситься на 

колеоптиля і молоді листки рослин. 

Розвитку хвороби сприяють м'яка зима, висока температура повітря по весні і 

понижена у фазу наливання зерна, висока вологість у фазу колосіння - 

молочної стиглості зерна. 

 

5. Вірусні хвороби 

Звичайна (російська) мозаїка пшениці. 

Перші ознаки хвороби можна виявити на полі через два-три тижні після 

з'явлення сходів. Захворювання проявляється на листових пластинках у 

вигляді світло-зелених смуг, штрихів або жовтих плям різної конфігурації. 

Часто плями зливаються у смуги різної ширини і довжини, які розміщуються 

вздовж жилок листка. Уражені рослини посилено кущаться, утворюють 

немовби розетку із листових пластинок. Листки в уражених рослин 

потовщуються, стають жорсткими і нагадують листки осоки. Вони ніколи не 

лягають на поверхню ґрунту навіть у жарку погоду. Перед входом в зиму з 

настанням холодів ознаки хвороби маскуються. 

Весною на листках хворих рослин проявляється хлороз. За сильного 

ураження рослини в'януть і відмирають. При незначному прояву мозаїки 

листкові пластинки грубіють, рослини відстають в рості й розвитку, мають 

карликовий вигляд. В уражених рослин спостерігається надмірне кущіння, 

збільшується кількість стебел, проте колос на них переважно не формується. 

На окремих інфікованих рослинах колос формується із спотвореними 

квітками, часто стерильний, інколи утворюється зерно, але воно щупле і 

здеформоване. 



Типові прояви хвороби у вигляді мозаїки з'являються на рослинах у період 

трубкування - початку колосіння. Мозаїчне розмаїття найбільш інтенсивно 

спостерігається на листках середнього і верхнього ярусів, в той час як нижні 

листки мають здоровий нормальний вигляд. Уражені рослини відстають у 

рості, колосіння в них затримується, зерно в колосках формується щупле.  

Збудником хвороби є вірус - Winter wheat russian mosaic virus (WWRMV), 

який належить до ряду Mononegavirales, родини Rabdoviride, роду 

Nucleorhabdovirus. Він паличкоподібний із заокругленими кінцями, 

завдовжки 260±20 нм, діаметром 60±5 нм. Окрім пшениці уражує жито, 

просо, овес, ячмінь, кукурудзу та дикорослі злаки. 

Передається інфекція смугастою (Psammotettix striatus L.) та шестикрапковою 

(Macrostelles laevis Rib) цикадами. 

Більш інтенсивне ураження рослин спостерігається на ранніх і ослаблених 

посівах озимої та пізніх посівах ярої пшениці. 

Основне джерело інфекції - зимуючі уражені рослини, в соку яких 

зберігається вірус. Резерватором вірусу мозаїки пшениці взимку є також 

яйця, відкладені восени інфікованими цикадами. 

Смугаста мозаїка пшениці. 

Хвороба проявляється у фазі і іонних сходів у вигляді світло-зелених штрихів 

або смуг, які розміщуються паралельно до жилок листків. Пізніше смуги 

збільшуються, набувають жовтого забарвлення, рослини деформуються. У 

хворих рослин часто верхівка листової пластинки не виходить із піхви вузла 

кущіння, утворюються так звані «петлі». 

Хворі рослини відстають у рості й не формують  продуктивних стебел. На 

слабо уражених рослинах зерно щупле. 

Збудником хвороби є вірус Wheat streak mosaic virus (WSMV), який належить 

до родини Potyviride, роду Tritimovirus. Вірусні частинки мають 

ниткоподібну форму довжиною 650-900 нм, діаметром 12-18 нм. Окрім 

пшениці уражує рис, кукурудзу, сорго, суданську траву та багато однорічних 

та багаторічних з родини тонконогових. 



Переносником вірусної інфекції є кліщ Aceria tritici Schev., який 

розмножується партеногенетично. Вірус передається семиперсистентним 

способом. Самка відкладає на листок пшениці в ряд від 3 до 25 яєць. 

Тривалість життєвого циклу (від яйця до яйця) за температури С становить 7 

днів. Німфи кліща стають інфікованими (вірофорними) після 10-15-

хвилинного їх живлення на хворій рослині. Всі стадії кліща, крім яйця, здатні 

інфікуватися. 

У рослин пшениці, заселеними кліщами, затримується вихід верхівкового 

листка з пазухи, в результаті чого часто утворюється петля; Переміщуються 

кліщі дуже швидко як на рослині, так і на ґрунті, можуть переноситися 

вітром, на тілі комах. 

Експериментально вірус може передаватися механічним шляхом. 

Основне джерело інфекції - уражені рослини озимих культур, в соку яких 

зимує вірус, а також в організмі кліщів-переносників. 

Рослини, уражені WSMV, затримуються в рості й формують щупле зерно. 

Іноді воно і зовсім не утворюється. В сприятливі роки для розвитку інфекції 

вірус може викликати повну загибель або втрату врожаю до 30-50%. 

Мозаїка стоколосу.  

Проявляється хвороба на листових пластинках рослин у вигляді блідо -

зелених штрихів, які згодом набувають блідо-жовтого або білого кольору. 

Характерною діагностичною ознакою хвороби є недорозвиненість рослин, 

нитко-подібність прапорцевого листка. 

Збудником хвороби є вірус Brome mosaic virus (BMV), який належить до 

родини Bromoviride, роду Bromovirutf. Ікозометричні частинки вірусу мають 

діаметр 25 нм, з трьома однонитковими РНК. Вірус окрім пшениці уражує 

понад 160 видів рослин із 7 родин, особливо ячмінь, злакові трави, 

кукурудзу, однорічні і багаторічні трави із родини тонконогових.  

Вірус передається інокуляцією соком, може передаватися жуками роду 

Diabrotica, окремими видами нематод із родів Longidorus і Xiphinema, а 

також п'явицею (Oulema melanopus). 



Джерелом інфекції є інфіковані з осені рослини озимої пшениці, сходи 

падалиці зернових, багаторічні злакові трави, злакові бур'яни. Зберігається 

вірус в соку уражених зимуючих рослин. Насінням вірус не передається. 

Вірус мозаїки стоколосу призводить до відставання рослин и рості, 

стерильності колосків, щуплості зерна, негативно впливає на посівні якості 

насіння. Шкідливість вірусу посилюється за змішаної форми інфекції з 

вірусом смугастої мозаїки пшениці. Недобір урожаю може досягати 30% і 

більше. 

Карликовість, або блідо-зелена карликовість, пшениці. 

Хвороба зустрічається переважно в Степу та в південних областях Лісостепу. 

Проявляється на рослинах у фазу кущіння - вихід к трубку у вигляді блідо-

зелених до жовтувато-блідих крапок, які часто зливаються і згодом 

утворюються тонкі переривчасті жовтувато-зелені або жовто-бліді смуги 

вздовж жилок листків. Інфіковані рослини відстають в рості й розвитку, 

спостерігається надмірне їх кущіння, формування «щільної розетки», які при 

виході в трубку відмирають. У карликових рослин листки блідо-зелені, 

кількість пагонів збільшується, колос має потворний вигляд з стерильними 

квітками. 

У хворих рослин передчасно відмирають листки у фазі колосіння. Уражені 

рослини в більшості випадків не формують продуктивних стебел.  

Збудником хвороби є фітоплазмові (мікоплазмові) організми, які відносяться 

до класу Mollicutes, групи Phytoplasma. Більшість дослідників їх відносять до 

спіроплазм. 

Фітоплазмові організми являють собою поліморфні утворення переважно 

сферичної чи овальної форми з діаметром ПОМП) до 1200-2000 нм, основна 

маса клітин у діаметрі 700-800 нм. Дим них характерна тришарова 

цитоплазматична мембрана, наявність рибосомних часток, фібрил ДНК, які 

дисперговані в цитоплазмі. 

Фітоплазмові організми передаються шестикрапковою (Macrosteles laevis 

Rib.) та смугастими {Psammotettix striatus L., Ps. alienus L.) цикадами. 



Інкубаційний період в організмі переносника становить 10-22 дні, а в 

рослинах 15—57 днів. Збудник хвороби розвивається в провідних пучках 

рослин, зберігається в соку уражених рослин. 

Окрім пшениці ці фітоплазми уражують жито, ячмінь, овес, просо, злакові 

трави з родини тонконогових. 

Блідо-зелена карликовість - дуже шкідлива хвороба. В результаті її розвитку 

колоски у хворих рослин стерильні, а якщо зерно і формується, то воно 

щупле, низької якості. Сильно уражені рослини, як правило, відмирають.  

 

6. Неінфекційні хвороби 

Ензимо-мікозне виснаження зерна. 

Хвороба поширена в Степу та в південних областях Лісостепу України. 

Захворювання проявляється у фазу воскової стиглості. Виникнення хвороби 

зумовлене несприятливими умовами, які складаються у фазу воскової 

стиглості, коли після тривалої засухи або спеки випадають рясні дощі, 

утворюються густі тумани. Волога в результаті осмосу проникає в сухе зерно 

і активує роботу ферментів з гідролізу вуглеводів. В результаті зростання 

гідростатичного тиску зерно розбухає, в його оболонці утворюються 

численні мікроскопічні тріщинки, через які виділяються продукти гідролізу - 

солодка рідина. Під час дощу вона змивається на колосові луски колосків і 

поверхню стебла. Виділена рідина є відмінним поживним субстратом для 

сапрофітних грибів, в тому числі грибів із родів Alternaria і Cladosporium, які 

підсилюють розвиток чорного зародку і оливкової плісені. Зерно в результаті 

гідролітичних процесів виснажується, а при підсушуванні стає щуплим.  

Недобір урожаю пшениці в результаті розвитку ензимо-мікозного 

виснаження зерна може сягати до 20-30%. 

Контрольні запитання 

1Які діагностичні ознаки проявлення звичайної, фузаріозної, офіобольозної, 

церкоспорельозної і різоктоніозної кореневих гнилей. Які цикли розвитку їх 

збудників? 



2. Назвіть  збудників чорного зародку пшениці. Які характерні симптоми 

проявлення хвороби на зернівках викликає кожен із них? 

3. В які фази розвитку проявляється оливкова плісень та які шкідники 

сприяють розвитку хвороби на пшениці? 

4. За якими ознаками діагностуються на пшениці снігова плісень, 

склероціальна гниль, тифульозна гниль? Наведіть цикли розвитку збудників 

цих захворювань. 

5. Які діагностичні ознаки чорного плямистого і базального бактеріозів на 

пшениці? В які фази розвитку рослин вони проявляються? Які джерела 

інфекції збудників цих захворювань? 

6. За якими ознаками діагностуються на пшениці російська мозаїка озимої 

пшениці, смугаста мозаїка, мозаїка стоколосу і шляхи поширення вірусних 

інфекцій в навколишньому середовищі? 

 


