
Фітопатологія 

Лабораторна робота 4 

ТЕМА: Хвороби ячменю 

 

Ячмінь - цінна продовольча, кормова і технічна культура, яка 

використовується для виготовлення високоякісних круп, концентрованих і 
грубих кормів для тварин, для пивоваріння тощо. Великі недобори урожаю 

озимого і ярого ячменю спричиняють хвороби різної етіології. Так, недобір 
урожаю ячменю від ураження рослин летючою сажкою може досягати 10-

15%, кореневими гнилями - 20-40%, плямистостями - 30-60%, бактеріозами - 
до 50°/о. Захист ячменю від хвороб буде дієвим, якщо він буде ґрунтуватися 

на знаннях симптоматики хвороб, біоекологічних особливостей розвитку їх 
збудників, сучасних технологій і регламентів застосування фунгіцидів 

(ДСТУ 3769-98; СОУ 01.4-37-429:2006; CAC/RCP 51-2003). 
 
1. Сажкові хвороби 

Тверда (кам'яна, покрита) сажка. 

Хвороба поширена у всіх кліматичних зонах, де вирощується ярий і 

озимий ячмінь. Більш інтенсивне ураження рослин ярого ячменю від 0,1 до 

0,3% спостерігається в Харківській, Полтавській, Вінницькій, Кірово-

градській областях і ураження рослин озимого ячменю від 0,1 до 0,5% - в 

Одеській області. 

Хвороба проявляється на рослинах під час колосіння. Із пазухи верхнього 

листка викидається сіро-зелений дещо пелехатий колосок, у якого пізніше 

відпадають остюки. Всі частини його, крім остюків, перетворюються на 

чорно-буру масу спор, прикритих прозорою плівкою. Теліоспори склеєні в 

грудочки і колосок не пилить. Маса теліоспор в колоску спочатку м'яка, а 

при дозріванні ячменю стає твердою (кам'яною). Вміст колоска руйнується 

лише під час обмолочування рослин. 

Збудником хвороби є базидіальний гриб Ustilago hordei (Pers) Lagerh (син. 

U. segetum (Bull.) Roussel var. hordei (Pers.) Rabenh.; U. segetum var. segetum), 

який належить до класу Ustomycetes, порядку Ustilaginales, родини 

Ustilaginaceae (раніше: клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Теліоспори гриба гладенькі, кулясті або злегка видовжені, світло-

коричневі або оливкові, діаметром 3,6-7,5, частіше 4,5 мкм. Під час збирання 

і обмолоту урожаю теліоспори розпилюються, окремі із них попадають на 

зерно. На заспореному насінні збудник хвороби може зберігатися тривалий 

час. Так, в лабораторних умовах теліоспори гриба зберігають свою 

життєздатність до 25 років, у вологому ґрунті - до одного року, тому роль 

ґрунтової інфекції незначна. 



При сівбі заспореного насіння в ґрунт проростає насіння і одночасно 

проростають теліоспори гриба, їх інфекційні гіфи проникають у тканину 

проростків рослин. Найбільш сприйнятливі до зараження патогеном 

проростки ячменю, які ще не досягнули 5 см у довжину. 

Після зараження грибниця патогена поширюється міжклітинно по всій 

рослині, при цьому вона не завдає великої шкоди рослині. Вона спочатку 

локалізується в основі першого листка, а потім дифузно поширюючись, 

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

колосіння гриб повністю руйнує вміст зерна, за винятком оболонки і остюків. 

В цей період грибниця інтенсивно видозмінюється, вона розпадається на чис -

ленні теліоспори, які склеєні в грудочки і ззовні прикриті тоненькою 

плівкою. 

Інтенсивне зараження рослин відбувається за температури ґрунту 15-20°С. 

Оптимальна вологість ґрунту для проростання теліоспор - 60-70%о. 

Джерело інфекції - заспорене насіння. Тип інфекції - поверхневий. 

 

Летюча сажка. 

Хвороба поширена повсюди, де вирощують озимий і ярий ячмінь. В 

останні роки найчастіше хвороба домінує на ярому ячмені у Волинській, 

Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, 

Полтавській, Сумській, Миколаївській і Одеській областях, де поширення 

хвороби коливається по роках від 0,2 до 3,0%, а в окремі роки до 6% і більше. 

На озимому ячмені летюча сажка найбільш поширена в АР Крим, 

Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській і Одеській 

областях, де кількість уражених рослин у посівах становить 0,1- 0,5%, на 

окремих площах господарств досягає до 2,5%. 

Хвороба проявляється на ячмені ідентично летючій сажці пшениці. У фазу 

колосіння уражений колос виходить із пазухи верхнього листка, спочатку 

прикритий тоненькою прозорою плівкою, через яку добре просвічується 

чорна спорова маса. Потім плівка швидко підсихає, розтріскується, спори 

розпилюються. Уражені колоски колосу повністю руйнуються, за винятком 

стрижня, і перетворюються в чорну порошисту масу. Інколи виявляються 

хворі рослини, у яких колоски уражені лише у верхній чи нижній частині. В 

окремих випадках уражуються листки. Уражені рослини різко виділяються 

на фоні здорових. 

Збудником хвороби є базидіальний гриб Ustilago nuda (Jens) Rostrup (син. 

U. nuda Kell et Sw.), який належить до класу Ustomycetes, порядку 

Ustilaginales, родини Ustilaginaceae (раніше: клас Basidiomycetes, порядок 

Ustilaginales). 



Теліоспори  гриба кулясті, еліптичні або кутасті, діаметром 3,6-9 х 5,5-6 

мкм, з світло-коричневою шипуватою оболонкою. На даний час 

ідентифіковано 18 фізіологічних рас патогена, які різняться вірулентністю до 

сортів ячменю. 

Цикл розвитку патогена ідентичний збуднику летючої сажки пшениці. 

Зараження рослин відбувається під час цвітіння за температури від 10 до 

30°С і відносної вологості повітря від 50 до 100%: Оптимальними умовами 

вважається відносна вологість повітря - 80% і температура 20°С. 

Теліоспори гриба поширюються вітром, окремі із них потрапляють на 

рильце квітки, проростають і утворюють грибницю, яка проникає у зав'язь. 

При цьому грибниця не перешкоджає нормальному формуванню зародка і 

насіння. Інфіковане насіння за формою, кольором, виповненістю і масою не 

відрізняється від здорового. Наявність грибниці патогена в насінні 

визначається анатомо-гістологічними методами в лабораторних умовах. В 

насінні ячменю гіфи гриба можуть бути виявлені не лише в зародку, а також 

у перикарпії, ендоспермі, алейроновому шарі, насінній оболонці. Грибниця 

патогена знаходиться в насінні у стані спокою і може зберігатися у 

непророщеному зерні понад три роки. Таким чином, основним джерелом 

інфекції хвороби є заражене насіння. Тип інфекції - внутрішній. 

При сівбі 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, і закінчує свій розвиток 

видозміною грибниці, яка розпадається на теліоспори. Фаза колосіння, як 

правило, настає першою у хворих рослин, а згодом - у здорових рослин. 

Сприяє розвитку хвороби жарка погода під час проростання насіння, а 

також тривале цвітіння рослин. Посіви ярого ячменю пізніх строків сівби 

уражуються летючою сажкою більш інтенсивно порівняно з посівами 

оптимальних строків. 

 

Чорна (несправжня летюча) сажка. 

Хвороба виявляється повсюди, де вирощують ярий і озимий ячмінь, але 

найбільш інтенсивно поширена (від 0,3 до 4,5%) в Чернігівській, Київській, 

Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях.  

Зовнішні ознаки дуже подібні до летючої сажки. Хвороба з'являється під 

час колосіння рослин. В уражених рослин всі елементи колоса, за винятком 

стрижня, остюків і частково лусочок повністю зруйновані у вигляді темно-

шоколадно-коричневої порошистої маси спор, в результаті цього ця сажка 

майже не відрізняється за зовнішніми ознаками від летючої Сажки ячменю. 



Характерною особливістю хвороби є те, що чорні колоски у хворих рослин 

виколошуються пізніше, ніж це відбувається у здорових рослин. Інколи 

спостерігається неповне руйнування колосу, особливо у верхній його 

частині. Дуже рідко хвороба виявляється на верхніх листках рослин. 

Збудником хвороби є базидіальний гриб Ustilago nigra Tapke., який 

належить до класу Ustomycetes, порядку Ustilaginales, родини Ustilaginaceae 

(раніше: клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Його теліоспори кулясті, інколи кутасті, 6,0-8,5 мкм в діаметрі, з темно-

бурою або світло-коричневою шипуватою оболонкою. 

Біологічні особливості патогена ідентичні збуднику твердої сажки ячменю.  

У кожному ураженому колосі є маса теліоспор, які переносяться вітром на 

молоде насіння незаражених колосків. Процес поширення теліоспор 

закінчується під час збирання і обмолоту врожаю. Теліоспори гриба 

заспорюють насіння, на якому зберігають свою життєздатність до 18 місяців, 

у вологому ґрунті до 1— 1,5 місяця. Основним джерелом інфекції є 

заспорене насіння. Теліоспори гриба знаходяться на поверхні, або під 

насіннєвою оболонкою. Тип інфекції - поверхневий. Зараження рослин 

відбувається в ґрунті під час проростання насіння. При проростанні 

теліоспори утворюють членисті базидії з чотирма базидіоспорами, які 

розмножуються багаторазовим брунькуванням і дають початок інфекційним 

гіфам. 

Останні проникають у молоду тканину проростка рослини. У фазі кущіння 

рослин гіфи гриба виявляються уже в точках росту. Подальший розвиток 

хвороби аналогічний розвитку збудника твердої сажки ячменю.  

Оптимальна температура для проростання теліоспор гриба в ґрунті в 

межах 22-25°С, оптимальна вологість ґрунту 60-70%. Крім ячменю U. nigra 

уражує Agropyrum tsukushiense L. 

Хвороба надзвичайно шкідлива. Крім відкритих втрат врожаю (руйнування 

колосків) гриб викликає приховані втрати, які зумовлені зниженням схожості 

насіння, випаданням уражених рослин, зниженням продуктивного кущіння, 

зниженням маси 1000 зерен. 

 

2. Іржасті хвороби 

Лінійна, або стеблова, іржа. 

Хвороба поширена переважно в північних та західних областях. Останніми 

роками найчастіше хвороба виявляється на ячмені в господарствах 

Волинської, Івано-Франківської, Сумської та Чернігівської областей. 



Симптоми проявлення хвороби на ячмені такі самі, як і на пшениці та житі. 

На стеблах, листкових піхвах, остюках і колоскових лусочках з'являються 

іржасто-бурі, видовжені подушечки уредінії з уредініоспорами, які 

розміщуються на рослині у вигляді бурих розірваних смуг епідермісу. В кінці 

вегетації рослин в місцях утворення уредіній і поряд з ними з'являються 

чорні продовгувато-випуклі телії, які зливаються в суцільні чорні лінії. 

Збудником хвороби є той же самий іржастий гриб, що і на пшениці - 

Риссіпіа graminis Pers., який належить до царства Fungi, класу Teliomycetes, 

порядку Uredinales, родини Риссіпіасеае, роду Риссіпіа (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Uredinales). Ячмінь переважно уражують форми: / sp. 

secalis Eriks & Henn if. sp. tritici Eriks & Henn. 

Біологічні особливості збудника і його морфологічні ознаки описані при 

розгляді лінійної стеблової іржі злаків на пшениці. 

Ураження рослин більш інтенсивно здійснюється при ранніх посівах 

озимого та пізніх посівах ярого ячменю. 

Джерелами інфекції є уражені рештки злаків, на яких зберігаються 

теліоспори гриба, може зимувати гриб також уредініогрибницею в уражених 

рослинах озимого ячменю, озимої пшениці, жита та інших злакових культур. 

 

Жовта іржа. 

Хвороба проявляється на рослинах у прохолодні роки вегетації, 

інтенсивніший розвиток хвороби відбувається у господарствах Волинської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. 

Зовнішні ознаки хвороби на ячмені ідентичні проявленню хвороби на 

пшениці та інших злаках. На листках, піхвах, остюках, колоскових лусочках, 

а іноді на стеблах і зерні з'являються лимонно-жовті, смугасті, пунктирні 

лінії, заповнені дріб ними уредініями. Пізніше в місцях ураження 

утворюються темно-бурі або майже чорні теліопустули. 

Збудником хвороби є той же самий гриб іржастий гриб Риссіпіа striiformis 

West, що і на пшениці й житі. Його біологічні й морфологічні особливості 

описані при розгляді цього захворювання на пшениці. 

Основним джерелом інфекції є озимий ячмінь, озима пшениця та інші 

озимі злаки, на яких гриб перезимовує у вигляді уредініогрибниці. 

Додатковим джерелом інфекції є уражені багаторічні злакові трави та злакові 

бур'яни. 

 

Карликова іржа. 



Хвороба поширена майже в усіх районах вирощування ячменю, але більш 

інтенсивно розвивається в областях, в яких вирощуються обидві його форми: 

озима і яра. 

На озимому ячмені хвороба інтенсивно розвивається на сходах рослин, на 

рослинах ярого ячменю вона починає проявлятися лише з фази молочної 

стиглості і продовжується до повної стиглості зерна.  

Основні діагностичні ознаки хвороби: на листках і піхвах з'являються 

дрібні світло-жовті або світло-бурі подушечки уредінії, які безладно 

розкидані на листковій пластинці. Під час достигання з нижнього боку 

листкової пластинки в місцях ураження під епідермісом закладаються чорні 

теліопустули. 

Збудником хвороби є дводомний базидіальний гриб Риссіпіа hordei G. 

Otth. (син. P. anomala Rostr.; P. simplex Eriksson & Henning), який належить 

до класу Teliomycetes, порядку Uredinales, родини Риссіпіасеае (раніше: клас 

Basidiomycetes, порядок Uredinales). 

Проміжним живителем є різні види рястки (Ornithogalum), на яких 

формується спермогоніальне і ецидіальне спороношення, а всі інші стадії на 

ячмені. 

Уредініоспори гриба шипуваті, кулясті, жовтуваті, розміром 21-30 х 18-22 

мкм. Теліоспори формуються двох типів: одноклітинні, розміром 25-30 х 16-

18 мкм і двоклітинні, розміром 44-56 х 18-24 мкм. За формою вони 

булавоподібні або продовгуваті. 

Уредініоспори проростають і заражають рослини за наявності краплинної 

вологи і температури повітря 10-25°С (оптимум 15-18 С). Інкубаційний 

період від моменту зараження до проявлення нового уредініоспороношення 

залежно від температури дорівнює 4-11 днів. При наявності сприятливих 

погодних умов для зараження протягом кількох діб розвиток хвороби може 

набути епіфітотійного характеру. 

Збудник хвороби може розвиватися як за повним, так і за скороченим 

циклом. Основне джерело інфекції - уредініогрибниця, яка перезимовує на 

уражених рослинах озимого ячменю і падалиці і весною дає початок новому 

поколінню уредініоспор. Додатковим джерелом інфекції є теліоспори на 

уражених рештках. 

Карликова іржа менш шкідлива порівняно з іншими іржастими хворобами. 

Найбільш інтенсивний розвиток відбувається в районах значного поширення 

проміжного господаря - рястки і вирощування озимого ячменю. При 

сильному ураженні карликовою іржею зимостійкість озимого ячменю різко 

знижується. 

 



Борошниста роса. 

Поширена хвороба переважно в Поліссі і західному регіоні, де розвиток 

хвороби по роках коливається в межах 3-20%. 

Захворювання проявляється протягом вегетації рослин. На ячмені хвороба 

проявляється так само, як і на пшениці та житі. 

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

hordei Em. Marchal (син. Erysiphe graminis DC. / hordei Em. Marchal), який 

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

клас Ascomycetes, порядок Erysiphales). 

Опис морфологічних і біологічних особливостей збудника хвороби 

наведений при розгляді борошнистої роси на пшениці й житі.  

Хвороба розвивається на ячмені у першу чергу на затінених рослинах і за 

слабкого освітлення. 

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 озимого ячменю і пізня - 

ярого, густий стеблостій при завищених нормах висіву насіння, вирощування 

сприйнятливих до хвороби сортів озимого і ярого ячменю на сусідніх полях, 

вирощування культури в низинних місцях, які погано провітрюються, часті 

тумани. 

На озимих злакових культурах збудник борошнистої роси зимує у вигляді 

поверхневої грибниці, переважно у піхвах листків. Додатковим джерелом 

інфекції є клейстотеції на уражених рослинних рештках. 

Кореневі гнилі. 

На ячмені, як і на пшениці, проявляються різні типи кореневих гнилей. 

Значно поширені на озимому ячмені звичайна (гельмінтоспоріозна), 

фузаріозна та комплексна хвороба від змішаних інфекцій: фузаріозно-

гельмінтоспоріозна. В західних областях виявляється також 

церкоспорельозна і фузаріозно-церкоспорельозна. Офіобольозна коренева 

гниль має осередково розсіяний розвиток у вигляді білоколосості та 

пустозерності переважно в посівах Волинської, Житомирської, Івано-

Франківської, Рівненської та Чернігівської областей. В південних областях 

зустрічається ризоктоніозна коренева гниль. 

У посівах ярого ячменю у всіх зонах вирощування домінують звичайна та 

гельмінтоспріозно-фузаріозні гнилі. 



Зовнішні ознаки проявлення кореневих гнилей на ячмені аналогічні 

симптомам, що проявляються на пшениці. Збудники кореневих гнилей 

ячменю, їх біологічні й морфологічні особливості детально описані при 

розгляді кореневих гнилей пшениці. 

 

3. Плямистості ячменю 

Темно-бура плямистість. 

Поширена хвороба повсюди, проте більш інтенсивний розвиток її 

відбувається в центральних областях. Хвороба проявляється від початку 

проростання насіння до повної стиглості зерна. На сходах ячменю вона 

виявляється у вигляді бурих або буро-коричневих штрихів чи смуг на 

первинних корінцях, колеоптилі, листках. Часто замість трьох корінців під 

час сходів формується лише один. На уражених рослинах ячменю хвороба 

набуває симптомів звичайної кореневої гнилі. 

На листках у більш пізніші фази розвитку рослин утворюються темно-сірі 

або світло-бурі видовжені плями, на яких у вологу погоду з'являється 

оливково-бурий наліт, що являє собою конідіальне спороношення збудника 

хвороби. Спостерігається також загнивання нижніх міжвузлів стебла, в 

результаті чого рослини вилягають. 

У фазі наливання і достигання зерна у хворих рослин спостерігається 

недорозвинутість колосків, вони часто стерильні, остюки їх темні, колосові 

лусочки білі з чорними плямами, біліють і стебла рослин. На сприйнятливих 

до хвороби сортах ячменю в колосі формується зерно, але воно щупле, часто 

із чорним зародком. 

Збудником хвороби є гриб Cochliobolus sativus (Ito et Kuribayashi) Drechs. 

ex Dastur (анаморфа: Drechslera sorociniana (Sacc.) Subram & Jain, (син. 

Helminthosporium sativum Pam; Bipolaris sorociniana (Sacc.) Shoem), який 

належить до царства Fungi, штаму Ascomycota, порядку Dothideales (раніше: 

клас Ascomycetes, порядок Dothideales). Належність анаморфи гриба раніше 

вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Гриб розвивається переважно в конідіальній стадії. Конідії патогена темно -

оливкові, видовжено-яйцеподібні або веретеноподібні, на кінцях заокруглені, 

60-120 х 15-30 мкм, з трьома-десятьма поперечними перегородками. 

Поширюється гриб конідіями. На уражених рештках збудник може 

формувати сумчасте спороношення у вигляді перитеціїв. В циклі розвитку 

сумчаста стадія у гриба майже втрачена і великого значення в збереженні і 

передачі інфекції не відіграє. 



Збудник хвороби має багато штамів, які різняться патогенністю. Окремі 

штами знижують схожість ураженого насіння до 60%, викликаючи при цьому 

100% зараження проростків. 

Основне джерело інфекції - уражені рештки та насіння, де гриб 

зберігається грибницею і конідіями. Інфекція зберігається більше одного 

року. 

Шкідливість хвороби виявляється в зниженні загального і продуктивного 

кущення, недорозвиненості і загниванні кореневої системи, випаданні 

уражених рослин. За інтенсивного розвитку хвороби недобір урожаю може 

становити 30-40%. 

 

Смугаста плямистість. 

Поширена хвороба в посівах ярого і озимого ячменю повсюди, але 

найчастіше завдає відчутної шкоди рослинам у Львівській, Івано-

Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, 

Київській, Запорізькій і Миколаївській областях за розвитку хвороби 7-15%. 

Рослини уражуються від появи сходів до повної стиглості зерна. На 

листках молодих рослин хвороба проявляється у вигляді блідо-жовтих плям, 

які поступово видовжуються і стають темно-коричневими з пурпуровою 

облямівкою. У вологу погоду уражена тканина покривається оливково-бурим 

нальотом - конідіальним спороношенням збудника хвороби. 

У суху погоду вздовж плям листкова пластинка жовтіє, розтріскується на 

2-4 частини. Листки засихають і відмирають. У сприйнятливих до хвороби 

сортів спостерігається ураження насіння у вигляді «чорного зародка». 

Збудником хвороби є гриб Pyrenophora graminea (Died) Ito et Kirib 

(анаморфа: Drechslera graminea (Rab. et Schlecht.) Shoem, (син. 

Helminthosporium gramineum Rabenh.), який належить до царства Fungi 

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

Dothideales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Гриб формує конідіальне і сумчасте спороношення. Конідієносці 

неправильної форми, зубчасті, багатоклітинні, темного кольору, зібрані в 

пучки по 2-6. Конідії циліндричні, буро-оливкові, з двома-шістма 

перегородками, розміром 80-110 х 12-20 мкм. У період вегетації ячменю гриб 

поширюється конідіями. 

У сприйнятливих до хвороби сортів ячменю грибниця патогена 

розвивається дифузно, інтенсивно поширюється по провідних пучках і часто 

досягає меристематичних тканин, уражує молоде насіння, резервується 

переважно в районі зародка. При проростанні зараженого насіння грибниця із 



підсім'ядольного коліна проникає в провідну судинну систему проростка, 

пригнічує його ріст і розвиток, часто уражені проростки відмирають. 

Уражені рослини не виколошуються і не формують зерна. У стійких сортів 

ячменю дифузний розвиток грибниці в провідній системі рослин не 

відбувається завдяки наявності міцної склеренхіми навколо судин. 

На уражених рештках патоген формує сумчасте спороношення у вигляді 

перитеціїв. Найбільш інтенсивне формування цієї стадії відбувається на 

рослинах, коли ячмінь використовують як покривну культуру багаторічних 

трав. 

Окрім ячменю збудник хвороби уражує пшеницю, жито, овес, деякі 

дикорослі злаки. Більш інтенсивний розвиток хвороби спостерігається на 

полях ранніх строків сівби озимого ячменю і особливо у вологі роки. Ступінь 

розвитку хвороби на рослинах залежить від патогенності штаму, глибини 

проникнення грибниці в насіння, сортових особливостей, від ґрунтових і 

екологічних умов. 

Основне джерело інфекції - грибниця і конідії патогена, які можуть 

зимувати на уражених рослинах озимого ячменю; конідії на уражених 

рештках і на поверхні насіння. Додаткове джерело інфекції - сумчасте 

спороношення на уражених рештках. 

Шкідливість хвороби проявляється у випаданні хворих рослин, що 

призводить до істотного зниження густоти посівів, зниженні асиміляційної 

поверхні хворих рослин, їх продуктивності та якості отриманого урожаю. 

 

Сітчаста плямистість. 

Проявляється хвороба повсюди, але найбільш відчутної шкоди завдає 

ярому ячменю в центральних областях. Максимальний розвиток хвороби 

спостерігається під час цвітіння і наливання зерна. На листках хвороба 

проявляється у вигляді овальних дрібних бахромчастих бурих плям з біло-

рожевою облямівкою. Уражена тканина покривається смолянистими  

взаємно  перпендикулярними чорними лініями,  що утворюють сітчастий 

візерунок. У вологу погоду в місцях ураження з'являється темно-сірий наліт 

конідіального спороношення збудника хвороби. Іноді сітчасті плями 

спостерігаються на колосових лусочках насіння. 

Збудником хвороби є гриб Pyrenophora  teres Drechsler (анаморфа: 

Drechslera teres (Sacc.) Shoem (син. Helminthosporium teres Sacc), який 

належить до штаму Ascomycota, порядку Dоthideales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Dothideales). Належність анаморфи гриба раніше 

вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 



Конідіальне спороношення характеризується тим, що конідієносці 

поодинокі або зібрані в пучки по 2-3, темні, циліндричні, інколи колінчасті 

завдовжки до 200 мкм, багатоклітинні. Конідії світло-оливкові, циліндричні, 

на кінцях заокруглені, розміром 80-175 х 15-22 мкм з трьома-вісьмома 

перегородками. 

У період вегетації ячменю збудник хвороби поширюється конідіями. 

Дифузне поширення грибниці в рослинах не відбувається, кожна пляма бере 

свій розвиток від поверхневої інфекції. 

Гриб на уражених рештках може формувати псевдотеції з сумками і сумко-

спорами. Найбільш інтенсивне формування сумчастої стадії відбувається на 

ячмені, який використовують як покривну культуру багаторічних трав.  

Джерело інфекції - уражені рослинні рештки, на яких збудник зберігається 

грибницею і конідіями; конідії на поверхні насіння; грибниця і конідії на 

уражених рослинах озимого ячменю. Додатковим джерелом інфекції  є 

уражені рештки, на яких патоген може зберігатися сумчастим 

спороношенням. 

Шкідливість хвороби виявляється у зниженні асиміляційної поверхні 

рослин в результаті швидкого пожовтіння і відмирання уражених листкових 

пластинок, зниженні їх продуктивності. 

 

Облямівкова плямистість, або ринхоспоріоз. 

Хвороба проявляється повсюди, проте відчутної шкоди завдає посівам 

ярого ячменю в Поліссі та західному Лісостепу. Так, в останні роки 

ураженість рослин ярого ячменю ринхоспоріозом в Івано-Франківській, 

Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та озимого ячменю в 

Тернопільській області коливається в межах 20-30%, за розвитку хвороби 5-

15%. 

Зовнішні ознаки хвороби на сходах проявляються у вигляді невеликих 

сіро-зелених водянистих, а пізніше сірувато-білих, більш овальних або 

неправильної форми плям з темно-бурою облямівкою. Пізніше плями 

розростаються на всю ширину листкової пластинки, в місцях ураження 

пластинка згинається, що призводить до затримки росту і розвитку.  

У більш пізніші фази розвитку рослин хвороба проявляються на листках і 

листкових піхвах спочатку у вигляді дрібних сіро-зелених плям, які швидко 

розростаються, набувають неправильної форми. Плями спочатку водянисті, 

потім підсихають, світліють у центрі, а по краям утворюється темно-бура 

облямівка. З нижнього боку листка в місцях ураження формуються у вологу 

погоду сірувато-голубі дрібні подушечки - конідіальне спороношення 

збудника хвороби. Уражені листки передчасно відмирають.  



У суху жарку погоду ознаки хвороби дуже стають подібними до опіків 

листків. За високої вологості повітря у фази наливання-дозрівання зерна 

ознаки хвороби можна виявити і на зерні у вигляді світло-коричневих плям з 

темно-бурою облямівкою. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Rhynchosporium secalis (Oudem.) 

J.J.Daevis (син. R. graminicola Hein.; Marssonia secalis Oudem), належність 

якого раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Гриб формує конідіальне спороношення у вигляді спороложа під 

епідермісом. Після розриву епідермісу на ураженій тканині з'являються білі 

подушечки. Конідієносці прості, на вершині загострені, одноклітинні, 

безбарвні, дрібні, розташовуються у вигляді щільного компактного шару. 

Конідії безбарвні, двоклітинні, верхня клітина яких зігнута у вигляді дзьоба 

птаха або садового ножа, розмір конідій 13-19 х 2,4-5,4 мкм. 

Поширюється збудник під час вегетації за допомогою конідій. Крім жита, 

уражує ячмінь та інші злакові культури. Інкубаційний період залежно від 

температури повітря і стійкості сорту коливається в межах 5-14 діб. За умов 

вологої погоди з частими дощами і температури повітря 16-20 С розвиток 

хвороби може набути епіфітотійного характеру. При запізненні сівби ярого 

ячменю спостерігається більш інтенсивний розвиток хвороби.  

Основне джерело інфекції - грибниця в уражених тканинах рослин озимого 

ячменю, озимого жита, в уражених рештках, а також в зараженому насінні.  

Шкідливість хвороби проявляється у зменшенні асиміляційної поверхні 

рослин, що призводить до зниження їх продуктивності, різкого погіршення 

пивоварних якостей зерна. 

 

Септоріоз. 

Хвороба проявляється повсюди, проте відчутної шкоди завдає посівам 

ячменю у вологі роки в поліській і лісостеповій зонах. 

Захворювання проявляється на листках, листових піхвах, стеблах і 

колосках у період достигання озимого і ярого ячменю. На листках спочатку 

утворюються неправильної форми світло-зелені плями, які потім стають 

жовтуватими, а згодом коричнюватими. Плями дуже схожі на опіки від 

мінеральних добрив. Вони часто зливаються і утворюють суцільні великі 

некротичні плями, які займають більше половини листової пластинки. На 

ураженій тканині з обох боків листкової пластинки з'являються чорні крапки, 

плодові тіла збудників хвороби. При масовому ураженні рослин нижні 

листки поступово біліють і передчасно відмирають. 

На місці ураження листових піхв, стебел і колосків утворюються також 

плями різного кольору - світлі, бурі, жовті, світло-бурі, нерідко з темною 



облямівкою. У центрі їх містяться чорні дрібні плодові тіла грибів - пікніди. 

При сильному ураженні листки передчасно засихають, стебла зморщуються і 

перегинаються, колос стає пістрявим, бурим. Зерно в колосі щупле. 

Найчастіше септоріоз на ячмені викликають сумчасті гриби, що і на 

пшениці: Phaeosphaeria avenaria (G.F. Weber) O. Eriksson  f. Sp. triticea 

Shoemaker & C.E. Babe (анаморфа: Stagonospora avenae (A.B. Frank) / sp. 

triticea Bissett (син. Septoria avenae Frank)) і Phaeosphaeria nodorum (E. 

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

Stagonospora nodorum (Berk.) Casellani & E G. Germano (син. Septoria 

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

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

Належність анаморфи цих грибів раніше вважалась: клас Deuteromycetes, 

порядок Sphaeropsidales. 

Біологічні й морфологічні особливості цих збудників описані при розгляді 

септоріозу пшениці. 

Септоріоз на ячмені викликає також мітоспоровий гриб із роду Septoria: S. 

graminum Desm., належність якого раніше вважалась: клас Deuteromycetes, 

порядок  Sphaeropsidales. 

Цей гриб викликає на листках ячменю продовгуваті, вузькі, спочатку 

буруваті, пізніше білуваті, з темною облямівкою плями, на яких виявляються 

багаточисельні пікніди, розташовані в поздовжні рядки, 150 мк в діаметрі. 

Пікноспори ниткоподібні, прямі або злегка зігнуті і закручені, розміром 50-

75 х 1-1,5 мк. 

Нестатеве розмноження грибів представлене утворенням пікнід з 

пікноспорами. Пікніди кулясті, злегка сплюснуті, спочатку світло-коричневі, 

пізніше темніють і стають чорними, з видовженим отвором у верхівці, 

діаметром 40-350 мкм. Пікноспори безбарвні, ниткоподібні, прямі або зігнуті, 

з трьома-сімома перегородками, розміром 15-75 х 1-2,7 мкм. 

Зараження рослин пікноспорами відбувається за наявності крапель води на 

рослинах та температурі в межах 5-3 0°С (оптимум - 20-25 °С). За вегетацію 

збудник дає кілька генерацій пікнідіального спороношення. За допомогою 

пікноспор здійснюється зараження рослин падалиці і первинне зараження 

молодих рослин сходів озимого ячменю, озимої пшениці та інших злаків. 

Зберігаються збудники септоріозу на післяжнивних рештках, на сходах 

падалиці, посівах озимих, на дикорослих злакових травах, a St. nodorum - і в 

зараженому насінні. 

Сорти ячменю з тривалим вегетаційним періодом, як правило, уражуються 

сильніше, ніж скоростиглі. Інтенсивність розвитку септоріозу зростає на 

рослинах, уражених вірусом жовтої карликовості та карликовою іржею. 



Шкодочинність хвороби виявляється у зменшенні асиміляційної поверхні 

рослин, зниженні вмісту хлорофілу, зростанні інтенсивності дихання, що в 

кінцевому підсумку призводить до суттєвого зниження продуктивності. 

 

Дендрофомоз. 

Хвороба поширена переважно на Поліссі. Проявляється спочатку на 

верхівках листків ячменю у вигляді пожовтіння й усихання. Пізніше 

пожовтіння поширюється на всю пластинку. Інколи важко відрізнити 

хворобу від природнього відмирання листків або від  дефіциту окремих 

елементів живлення рослин. В місцях уражень під епідермісом формуються 

маленькі чорні скупчені пікніди патогена. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Dendrophoma crastophila Sacc. 

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Sphaeropsidales). 

Пікніди гриба кулясті, чорні, розташовані скупчено, особливо навколо 

продихів листкової пластинки, діаметром до 150 мкм. Пікноспори видовжені, 

циліндричні, розміром 4-5 х 0,7-1 мкм. 

В період вегетації гриб поширюється пікноспорами. їх виходу із пікнід і 

поширенню в природі сприяє краплинна волога на рослинах і вітряна погода.  

Джерелом інфекції слугують уражені рештки рослин, на яких гриб 

зберігається у вигляді пікнід з пікноспорами. 

Шкідливість хвороби виявляється в суттєвому зниженні асиміляційної 

повер хні рослин в результаті передчасного пожовтіння і відмирання 

уражених листків, що в кінцевому підсумку знижує продуктивність рослин.  

 

4. Бактеріальні і вірусні хвороби 

Смугастий, або лінійний, бактеріоз (бактеріальний опік). 

Хвороба проявляється в усі фази вегетації рослин. На листках ячменю 

вздовж жилок утворюються витягнуті невеличкі маслянисті темно-зелені 

плями, які пізніше при злитті набувають темно-коричневих та чорних смуг. 

При ураженні стебел під піхвами на вузлах утворюються темно-коричневі 

або чорні смуги, соломина під колоском буріє. На цих плямах вранці або у 

вологу погоду виступає бактеріальний ексудат, який вдень висихає, 

утворюючи тоненькі сріблясті плівочки або жовтуваті гранули. 

Найтиповіші ознаки хвороби - це почорніння верхівок колосових лусочок з 

обох боків у вигляді штрихів або суцільних плям, пізніше уражений колос 

стає чорним. Інколи темніють остюки і стрижень колоса. В ураженому колосі 

зерно покривається дрібними коричневими плямами, воно часто 

деформується, може розтріскуватися або набувати м'якої консистенції. 



Хвороба поширюється від основи листка до його верхівки, при цьому він 

повністю буріє, засихає і скручується. 

Збудником хвороби є бактерії Xanthomonas translucens pv. translucens 

(Jones et al) Vauterin et al. (син. Xanthomonas campestris pv. hordei Young et 

al.), які являють собою аеробні грамнегативні рухливі палички з одним 

полярним джгутиком, із заокругленими кінцями, розміром 0,5-0,8 х 1,0-2,0 

мкм. 

Патоген окрім ячменю уражує пшеницю, жито, тритікале, деякі злакові 

трави. Під час вегетації збудник поширюється механічно: краплинами дощу", 

комахами, шматочками ураженої тканини вітром. 

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

повітря - 100%. За температури 50°С бактерії гинуть. М'яка зима і тривалі 

дощі сприяють розвитку бактеріозу. Основним джерелом інфекції є уражене 

зерно, в якому збудник зберігається до трьох років, а також неперегнилі 

уражені рештки. 

Шкідливість хвороби полягає в затримці росту й розвитку інфікованих 

рослин, передчасному відмиранні листків і формуванні щуплого зерна з 

низькою схожістю. 

 

Базальний бактеріоз (бактеріальна плямистість). 

Хвороба поширена в південних та східних областях України. Уражуються 

листки, стебла, колоски і зерно. На листкових пластинках і піхвах листків 

утворюються водянисті із часом темні плями. На стеблах загниває їх основа, 

рослини відстають у рості й розвитку. Найбільш інтенсивний розвиток 

хвороби спостерігається у період наливання зерна. Колосові лусочки 

починають буріти або чорніти біля основи з внутрішнього боку, утворюючи 

темно-коричневі, пізніше чорні плями. На зерні чорніє зародок.  

Збудником базального бактеріозу на ячмені є такі ж самі бактерії, що 

викликають базальний бактеріоз на пшениці - Pseudomonas syringae pv. 

atrofaciens (McCuhoch) Young et al. (син. P. atrofaciens Stevens). Бактерії 

окрім ячменю уражують пшеницю, суданську траву, просо та інші культурні 

й дикорослі злаки. 

Морфологічні й біологічні особливості збудника хвороби, джерела 

інфекції описані при розгляді базального бактеріозу пшениці.  

 

Плямистий, або чорний, бактеріоз. 

Хвороба проявляється на листках, листкових піхвах і колосових лусочках у 

вигляді темно-коричневих, а пізніше чорних округлих плям, які розкидані по 

всьому ураженому органі. 



У разі розвитку хвороби на колосках часто спостерігається почорніння 

зерна у вигляді окремих плям. В місцях плям оболонка розм'якшується, а в 

середині зерна виявляється блідо-рожева рідина. Таке ураження часто 

називають бактеріозом ендосперму ячменю. Уражені зернівки в колосочках 

оголюються, вздовж борозенки утворюються тріщинки. Уражене зерно 

деформується, воно забарвлене в червонувато-коричневий або цегляно-

червоний колір. На поперечному зрізі таке забарвлення спостерігається під 

епідермісом в алейроновому шарі. У вологому середовищі в тріщинках 

ураженого зерна формується червона бактеріальна маса. 

При сівбі ураженого насіння в ґрунт із них формуються червоні або 

коричневі проростки, які згодом відмирають. Із слабо інфікованого насіння 

формуються проростки у вигляді окремих невеличких коричнюватих або  

червоно-коричневих плям в основі. У більш пізніші фази розвитку рослин 

часто уражуються нижні листки, на яких виявляються подібні плями, в той 

час верхні листки передчасно жовтіють, засихають і відмирають. Інколи 

хвороба проявляється у вигляді загнивання і відмирання як стебла, так і 

бокових пагонів у місці вузла кущіння. 

У більшості уражених рослин формуються стерильні колоски, в окремих 

колосках формується щупле насіння. 

В уражених листках рослин судини і міжклітинні простори заповнені 

бактеріями, вони руйнують їх оболонки, в результаті чого клітини 

відділяються одна від одної. При ураженні насіння набухають серединні 

пластинки оболонок. Бактерії розчиняють алейроновий шар  і гідролізують 

крохмальні зерна. Інколи відбувається оголення зерна, і вздовж борозенки 

утворюється тріщина. 

Збудником хвороби є бактерії Xanthomonas translucens pv. cerealis 

(Hagborg) Vauterin et al. (син. Pseudomonas cerealia (Gentner) Stap.), які 

являють собою аеробні, грамнегативні рухливі палички з полярними 

джгутиками, із заокругленими кінцями, розміром 0,5-0,8 х 1,5-4,0 мкм. 

Окрім ячменю бактерії уражують сорго, суданку, стоколос безостий, різні 

види пирію. Оптимальна температура для розвитку бактерій знаходиться в 

межах 20-25°С. Вони стійкі до сонячного проміння. Хвороба інтенсивніше 

розвивається на рослинах у засушливі роки. 

Джерело інфекції - заражене насіння і уражені післяжнивні неперегнилі 

рештки. 

Шкідливість хвороби виявляється в тому, що за сильного її розвитку 

формуються стерильні колоски або утворюється недорозвинуте щупле 

насіння, у якого енергія проростання і схожість дуже низькі.  

 



Вірус жовтої мозаїки ячменю (мозаїчна жовтуха ячменю). 

Хвороба виявляється на озимому ячмені. У період сходів на самих 

молодих листочках з'являються світлі крапочки і світло-жовті смуги, 

кількість яких поступово зростає, утворюючи мозаїчне розмаїття листкових 

пластинок. 

Найбільш типові ознаки проявляються весною на початку відновлення 

вегетації рослин - листкові пластинки вздовж жилок вкриті блідо-жовтими 

смужками, їх довжина спочатку коливається в межах 1-5 мм, пізніше вони 

зливаються у жовті смуги, які досягають кількох сантиметрів, згодом вся 

поверхня листка і піхв вкривається мозаїчними подовжніми жовтими 

смугами. 

У більш пізніші фази розвитку рослин стебла вкорочені, уражені листки 

зверху закручуються, часто заокруглюються, на них з'являються некротичні 

поздовжні смуги, листкові пластинки в'януть, передчасно відмирають і 

опадають. 

Уражені рослини відстають в рості й розвитку в результаті недорозвиненої 

кореневої системи, вони формують колос, але він, як правило, стерильний.  

Збудником хвороби є два віруси: вірус жовтої мозаїки ячменю Barley 

yellow mosaic virus (BYMV), який має хвилясту паличкоподібну форму від 

275 до 650 х 11-14 нм і вірус жовтої слабої мозаїки ячменю Barley mild mosaic 

virus (BMMV). Обидва віруси відносяться до родини Potyviride, роду 

Bymovirus. 

Ці віруси викликають майже однакові симптоми хвороби на рослинах 

ячменю. Часто рослини уражуються змішаною інфекцією таких вірусів. 

Переносяться обидва віруси ґрунтовим грибом Polymyxa graminis Led. 

Поширюються віруси разом з інфікованими зооспорангіями гриба 

грудочками ґрунту по полю під час обробітку. Розноситься інфекція разом з 

інфікованим ґрунтом при вирощуванні на уражених ділянках поля 

коренеплідних культур: буряків, моркви, а також цибулі, часнику та ін. 

Ґрунтообробними машинами і вітровою ерозією ці віруси можуть по-

ширюватися на значні відстані. Ґрунт залишається зараженим близько 30 

років. 

Насінням і комахами віруси не передаються. Резервуються віруси і 

зберігаються в уражених рослинах озимого ячменю. 

В результаті біологічних особливостей збудників хвороби картина 

ураження рослин і поширення інфекції в полі відбувається наступним чином: 

спочатку хвороба на полі з'являється у вигляді невеличких вогнищ; в 

наступні роки - на тих же місцях уражені ділянки стрімко розростаються в 



напрямку обробітку ґрунту; за 10 років на даному полі відбувається повне 

зараження ґрунту вірусами. 

Практикою доказано, що надранні та ранні посіви озимого ячменю більш 

інтенсивно уражуються хворобою, ніж при сівбі культури в оптимальні та 

пізні строки. 

Жовта карликовість ячменю. 

Симптоми хвороби різняться залежно від сорту, фази розвитку рослин, 

погодних умов. Найбільш типові ознаки ураження рослин у фазі одного-двох 

листків - це надмірне їх кущіння, проте формування продуктивних стебел і 

колосків в інфікованих рослин відбувається рідко. 

На пізніх фазах розвитку в уражених рослин спостерігається пожовтіння 

листків зверху вниз і переважно з країв листків, які набувають золотисто -

жовтого або оранжевого забарвлення. Листкові пластинки в інфікованих 

рослин більш потовщені, тому листки навіть у жарку погоду стирчать догори. 

При ураженні рослин у більш пізні фази розвитку спостерігаються некрози 

на листках. Хворі рослини недорозвинуті, низькорослі, стають дуже 

чутливими до засухи. 

В посівах ячменю, як правило, уражуються окремі рослини, інколи 

утворюються вогнища від 3 до 10 рослин. При ранній сівбі озимого ячменю 

восени в деяких випадках виявляються уражені рослини у вигляді вогнищ, 

діаметром до З м. Ураження усіх рослин на ячмінному полі зустрічається 

дуже рідко. 

Збудником хвороби є вірус Barley yellow dwarf virus (BYDV), який 

належить до родини Luteoviride, групи Luteovirus. Віріони являють собою 

поліедри, які мають ізометричну форму діаметром 24-30 нм. 

Переносниками вірусу є більше 100 видів попелиць. Вірус передають як 

личинки, так і дорослі попелиці. Соком, насінням і через ґрунт вірус не 

передається. 

Крім ячменю, вірус уражує близько 100 видів родини злакових. Він завдає 

великої шкоди посівам пшениці, жита, вівса, кукурудзи, рису. Із злакових 

трав уражує тонконіг лучний, грястицю збірну, стоколос безостий, 

пажитницю багатоквіткову, тимофіївку лучну, більшість видів трав з родини 

тонконогових. 

В інфікованих рослинах ячменю некротизується в першу чергу флоема, 

потім ксилема і паренхіма. Дегенерація тканин настає насамперед у 

ситоподібних трубках листків і васкулярному циліндрі коренів. У хворих 

рослин нагромаджується крохмаль і вуглеводи. 



Вірус має велику кількість штамів, пристосованих до передачі лише 

окремими видами попелиць,відрізняються вірулентністю, сумісністю в 

інфекційному процесі, тривалістю інкубаційного періоду. 

Основним джерелом інфекції є уражені рослини озимих злаків, у соку яких 

зберігається вірус. 

В результаті розвитку інфекції відбувається зниження зимостійкості 

озимого ячменю, озимої пшениці, в уражених рослин подовжуються фази 

вегетації, вони стають більш сприйнятливими до багатьох захворювань 

грибної етіології. 

Штрихувата мозаїка, або несправжня штрихуватість. 

Хвороба проявляється на листках у вигляді світло-зелених або жовтуватих 

переривчастих і суцільних поздовжніх смуг, що розташовуються вздовж 

жилок і некротичних темно-коричневих штрихів. Часто мозаїчний малюнок 

нагадує пряму або перевернуту латинську букву V. 

Мозаїчні малюнки на листкових пластинках у фазу колосіння і цвітіння 

рослин стають некротичними. Навколо них часто виявляється  незначна 

хлорозна облямівка. 

За раннього і сильного ураження інфіковані рослини відстають у рості й 

формують деформований колос. Симптоми хвороби можуть варіювати 

залежно від сорту і штаму вірусу. 

Збудником хвороби є вірус Barley stripe mosaic virus (BSMV), який 

належить до родини Tombusviridae, групи Ноrdeivirus. Його віріони 

хеликальної (паличкоподібної) форми з подовженим центральним каналом. 

Довжина частинок коливається в межах 60-220 нм. 

Вірус передається зараженим насінням. Може поширюватись механічно з 

соком і пилком ячменю під час цвітіння рослин. 

Окрім ячменю вірус уражує пшеницю, кукурудзу, просо, овес, деякі 

злакові трави із родини тонконогих і злакові бур'яни (вівсюг, мишій).  

Шкідливість хвороби полягає в зниженні продуктивності рослин, в 

інфікованих рослинах формується щупле зерно, як правило, з низькою 

енергією проростання і схожістю, в окремих рослин колос стерильний. 

Контрольні запитання 

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

чорної сажки ячменю? Назвіть джерела резервації інфекції і спочиваючі 

форми збудників хвороб. 

2. Які діагностичні симптоми проявлення на ячмені лінійної стеблової, 

жовтої іржі злаків, карликової іржі? Які цикли розвитку патогенів та джерела 

інфекції? 



3. Наведіть діагностичні ознаки проявлення на ячмені смугастої, сітчастої, 

темно-бурої, ринхоспоріозної і септоріозної плямистостей. За якими 

ознаками легко відрізнити одну хворобу від іншої? 

4. Які збудники викликають плямистості на ячмені і їх біологічні осо-

бливості? 

5. Які на ячмені поширені бактеріальні і вірусні хвороби? Наведіть їх 

діагностичні ознаки. 


