
Фітопатологія 

Лабораторна робота 5 

ТЕМА: Хвороби сорго 

Сорго - цінна кормова, продовольча і технічна культура. Цій культурі 

значної шкоди завдають численні хвороби, які не тільки знижують 

продуктивність рослин, а й суттєво погіршують якість зерна і зеленої маси. 

Так, недобір урожаю зеленої маси сорго лише від бактеріальної штрихуватої 

плямистості може досягати 25%, а зерна - 50%. Якість вирощеної продукції 

повинна відповідати чинним стандартам ДСТУ 4138-2002; ISO 24333:2009; 

CODEX STAN 193-2009. 
 

Пліснявіння і гнилі насіння. 

Насіння сорго під час проростання в грунті або при його зберіганні у 

вологому приміщенні покривається жовтим, зеленим, рожевим, сірим та 

іншого кольору нальотом. 

Збудниками хвороби є ґрунтові гриби родів Fusarium Link., Penicillium 

Link, Pythium Prungsh, Aspergillus Nich. Вони поселяються на насінні, 

руйнують ендосперм і уражують проростки, що є причиною зниження 

густоти посівів. 

Морфологічні й біологічні особливості збудників описані при розгляді 

пліснявіння насіння кукурудзи і проса. 

Під час збирання врожаю у вологу погоду насіння сорго також уражується 

збудниками пліснявіння, що може стати причиною зниження енергії його 

проростання та схожості. При сівбі у непрогрітий ґрунт гриби інтенсивно 

розвиваються і викликають зрідження сходів. 

Основне джерело інфекції - ґрунт і заспорене насіння. 

 

Летюча сажка. 

Хвороба проявляється в період викидання волотей. В уражених рослинах 

суцвіття повністю руйнується і утворюються жовна з чорною масою 

теліоспор. Іноді в рослин спостерігається поліферація тканин, ураження 

листків. Хворі рослини набувають карликового вигляду. 

Збудником хвороби є гриб Sorosporium reilianum Mcalp. var. sorghi 

Geschele, який належить до штаму Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку 

Ustilaginales (раніше: клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Теліоспори гриба кулясті або продовгуваті, еліпсоподібні, дрібношипуваті, 

діаметром 9-14 мкм, спочатку зібрані в кулясті клубочки. 

Під час збирання і обмолоту сорго теліоспори потрапляють на зерно і 

поверхню ґрунту. Ураження рослин відбувається в період від проростання 

зерна до утворення двох листків. Патоген розвивається всередині рослини і 



поступово поширюється по тканинах вгору. При формуванні суцвіть він 

швидко розростається і утворює велику кількість теліоспор. 

Основне джерело інфекції - ґрунт, в якому теліоспори в жовнах 

зберігаються до двох-трьох років, і заспорене насіння. Тип інфекції 

поверхневий. 

 

Покрита сажка. 

Хвороба проявляється на суцвіттях у вигляді жовен з масою теліоспор, 

покритих білою плівкою, яка утворюється із гіф грибниці збудника хвороби. 

Замість зерна формуються жовна такого самого розміру, як і зерно. 

Збудником хвороби є гриб Sphacelotheca sorghi (Link.) Clint, який належить 

до штаму Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Ustilaginales (раніше: 

клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Теліоспори гриба кулясті або яйцеподібні, розміром 3,7-7,2 мкм, з 

оливково-коричневою гладенькою оболонкою. 

Гриб поширюється теліоспорами під час обмолочування, заспорюючи 

насіння. Тип інфекції поверхневий. 

 

Дрібнопухирчаста сажка. 

На волотях уражених рослин замість зерна утворюються кулясті жовна 

світло-бурого або буро-червоного кольору, заповнені споровою масою. 

Оболонка жовен, так само як і в покритій сажці, складається з гіф грибниці 

патогена. 

Збудником хвороби є гриб Sphacelotheca cruenta (Kuhn.) Potter (син. 

Ustilago cruenta Kuhn.), який належить до штаму Basidiomycota, класу 

Teliomycetes, порядку Ustilaginales (раніше: клас Basidiomycetes, порядок 

Ustilaginales). 

Теліоспори гриба поодинокі, кулясті або еліпсоподібні, 4,8-10,8 мкм, з 

товстою гладенькою коричневою оболонкою. 

Цикл розвитку патогена ідентичний циклу розвитку збудника летючої 

сажки. Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки в ґрунті, де 

теліоспори зберігають свою життєздатність до трьох років, а додаткове - 

заспорене насіння. 

 

Коричнева плямистість. 

Проявляється на листках, стеблах, а іноді і на суцвіттях сорго у вигляді 

подовжених плям солом’яного кольору або коричневих, які мають темно-

буру облямівку. У вологу погоду плями з обох боків вкриваються темно-

оливковим нальотом. 



Збудником хвороби є гриб Cochliobolus heterostrophus (Drechs.) Drechsler 

(анаморфа: Bipolaris sorghicola (Lefebre & Sherwin) Alcorn (син. Drechslera 

turcica (Pass.) Subram.et Jain), який належить до штаму Ascomycota, порядку 

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

анаморфи гриба раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Нуphomycetales. 

Конідієносці прямі або злегка зігнуті, оливково-бурі, з двома-трьома 

перегородками. Конідії прямі, або дещо зігнуті, продовгувато-еліптичні, 

солом'яного кольору, на кінцях заокруглені, з п'ятьма-вісьмома 

перегородками, розміром 50-144 х 11— 33 мкм, з товстою оболонкою. В 

період вегетації гриб поширюється конідіями. 

При проростанні конідій утворюються росткові гіфи, які проникають в 

паренхіму листка і швидко формують розгалужену міжклітинну грибницю, 

яка пізніше проникає у судинну систему, в зв'язку з чим ураження має 

характер листкового трахеомікозу. 

Хвороба розвивається за умов достатнього і надмірного зволоження та 

підвищеної температури. 

Гриб зимує на рештках рослин у ґрунті і на насінні, грибницею та 

конідіями. Сильний розвиток захворювання спостерігається при інтенсивних 

опадах у другій половині літа. 

 

Церкоспороз. 

Хвороба проявляється протягом вегетації рослин. На листках з'являються 

темно-пурпурові поздовжні плями, смуги довжиною кілька сантиметрів. 

Пізніше плями всихають. У вологу погоду на ураженій тканині з обох боків 

листкової пластинки виявляють слабкий сіруватий наліт. 

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

(раніше: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales). 

Сіруватий наліт на ураженій тканині являє собою конідіальне 

спороношення гриба. Конідієносці формуються маленькими пучками. Вони 

усічені, вгорі й з боків - з маленькими зубоподібними виступами, розміром 

60-80 х 4-6 мкм, без перетинок або з кількома перетинками внизу. Конідії 

безбарвні, 70-80 х 3 мкм, з трьома і більше перетинками. 

Джерелом інфекції є уражені рештки рослин, на яких зберігається 

грибниця й конідії. 

Хвороба викликає передчасне усихання листя, що призводить до недобору 

урожаю зеленої маси і насіння. 

 

 



Бактеріальна плямистість. 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках і листкових піхвах, 

спочатку у вигляді дрібних темно-зелених маслянистих плям, які пізніше 

набувають солом'яно-жовтого кольору з вузькою червоною облямівкою. 

Збудником хвороби є бактерія Pseudomonas syringae pv. syringae (van Hall) 

Voung et al. Крім сорго бактерії уражують кукурудзу. Морфологічні й 

фізіологічні особливості бактерій описані при розгляді бактеріальної 

плямистості кукурудзи. 

Основне джерело інфекції - неперегнилі уражені рештки і насіння. 

 

Штрихувата, або червоно-коричнева, плямистість. 

Ознаки хвороби з'являються на рослинах в середині літа. На листках 

проявляються водянисті штрихи, які розташовуються вздовж листкової 

пластинки, які згодом набувають червоно-коричневого забарвлення. В 

окремих місцях вони розширюються і перетворюються в овальні плями, 

середня частина яких набуває кремового кольору, а краї - червоної 

облямівки. З нижнього боку листка, на уражених ділянках, у вологу погоду 

виступає бактеріальний ексудат, який пізніше підсихає, утворюючи 

бактеріальну кірочку. 

Хворобу викликають бактерії Xanthomonas campestris pv. holcicola (Elliott) 

Young et al. Це короткі грамнегативні палички із заокругленими кінцями 

1,05-2,4 х 0,45-0,9 мкм, аероби. Інтенсивний розвиток хвороби 

спостерігається у жарку погоду. Джерелом інфекції є уражене насіння, в 

якому бактерії зберігаються більше трьох років, та уражені неперегнилі 

рослинні рештки. 

 

Контрольні запитання 

1. Які ознаки проявлення летючої, покритої та дрібнопухирчастої сажок 

сорго? Назвіть джерела резервації інфекції збудників хвороби. 

2. Які діагностичні симптоми проявлення на рослинах коричневої 

плямистості, церкоспорозу? Які цикли розвитку патогенів? 

3. Охарактеризуйте за діагностичними ознаками проявлення на рослинах 

сорго бактеріальної та червоно-коричневої плямистостей. 

 


