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Лабораторна робота 7 

ТЕМА: Хвороби кукурудзи 

 

Кукурудза - цінна кормова, продовольча і технічна культура, яка 

використовується для виготовлення силосу, зеленої маси, концентрованих і 

грубих кормів для тварин, кукурудзяного борошна, різних видів круп, цінної 

харчової олії, крохмалю, спирту, гліцерину, органічних кислот, 

високоякісного паперу, целюлози, ацетону, пластмаси, клею та ін. Цій 

культурі значні недобори і втрати урожаю і суттєве зниження якості 

вирощеної продукції спричиняють численні хвороби грибної, бактеріальної 

та вірусної етіології. Залежно від розвитку хвороб недобори і втрати 

вирощеного урожаю можуть сягати 30-50% і більше. Якість вирощеної 

продукції повинна відповідати чинним стандартам ДСТУ 4525:2006; СОУ 

01.4-37-429:2006; ДСТУ ISO 6322-1:2004; ГОСТ 13496.11-74; ГОСТ 28805-

90. 

 

1. Сажкові хвороби 

Пухирчаста сажка. 

Хвороба проявляється протягом вегетації рослин у вигляді галів (здуттів, 

пухлин) різного розміру і конфігурації на листках, листкових піхвах, стеблах, 

качанах, волоті та повітряних коренях. Розвиток пухлин починається з 

утворенням світло-зеленої злегка припухлої плями, яка поступово 

розростається і перетворюється у великі гали. Вони заповнені спочатку 

сірувато-білою слизовою масою, яка потім перетворюється в чорну масу 

теліоспор, що поширюються. 

Збудником пухирчастої сажки є гриб Ustilago zeae (Beckm.) Unger (син. U. 

maydis (DC) Corda; U. sriiformis (West.) Niessl.), який належить до штаму 

Basidiomycota, класу Ustomycetes, порядку Ustilaginales, родини 

Ustilaginaceae (раніше: клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 



Теліоспори гриба у масі темно-оливкові, а поодинокі - жовто-коричневі, 

інкрустовані, кулясті, діаметром 8-13 мкм. Протягом вегетації кукурудзи 

гриб дає кілька генерацій теліоспор. При розриві плівки на здуттях 

теліоспори легко розпорошуються, проростають у краплі води, формують 

базидії з базидіоспорами. Базидіоспори додатково брунькуються, утворюючи 

споридії (вторинні конідії). Під час проростання базидіоспор чи споридій 

утворюється ростова трубка, яка проникає у молоді меристематичні тканини, 

рослини, і починається розвиток та формування нового здуття. 

При ураженні рослин базидіоспорами в інфікованих тканинах відразу 

розвивається диплоїдна грибниця, з якої через 20-24 дні розвивається здуття з 

теліоспорами. За вегетацію рослин гриб може дати 3-4, а іноді й 5 поколінь, 

чим пояснюється сильний прояв захворювання до початку збирання 

кукурудзи. 

Грибниця збудника хвороби дифузно не поширюється по рослині, тому 

кожне утворене здуття є місцем зараження рослини. 

Основне джерело інфекції - теліоспори, які знаходяться в нерозвитих 

пухлинах. Життєздатність таких теліоспор зберігається до чотирьох років. 

Поодинокі теліоспори гриба живуть у ґрунті кілька місяців і гинуть під дією 

вологи й мікроорганізмів. Додаткове джерело інфекції - заспорене насіння. 

Різке зниження чи підвищення вологості ґрунту до або після зараження 

призводить до посилення ураження, що слід особливо враховувати при 

вирощуванні кукурудзи на зрошуваних землях. Підсилює розвиток 

пухирчастої сажки одночасний розвиток на рослині летючої сажки. 

Шкідливість пухирчастої сажки полягає у випаданні уражених молодих 

рослин, неродючості качанів при ранньому їх зараженні або значному 

недоборі врожаю внаслідок ураження різних органів рослин."Зниження 

врожаю кукурудзи від пухирчастої сажки залежить від розміру й кількості 

здуття на одній рослині. 

 

Летюча сажка. 



Хвороба проявляється на качанах і волотях, які повністю руйнуються і 

перетворюються на чорну масу спор, що при дотику порошить. Замість 

качана утворюється овально-конусоподібне жовно, покрите зовні 

вкороченими обгортками. Пізніше вони жовтіють, розкриваються і 

теліоспори розпорошуються, залишаючи від качана лише чорні нитки 

незруйнованих провідних пучків. Розпиляються спори повільно, тому що 

утримуються рештками волокон качана. 

Збудником хвороби є гриб Sphacelotheca reiliana (Kuhn) Clint (син. 

Sorosporium reilianum Mc Apl  f. zeae Geschele; S. holcisorghi (Riv.) Noesz., 

який належить до класу Ustomycetes, порядку Ustilaginales, родини 

Ustilaginaceae (раніше: клас Basidiomycetes, порядок Ustilaginales). 

Теліоспори жовто-коричневі кулясті, часто зібрані в клубочки, мають 

дрібно щетинисту оболонку, діаметром 4-9 мкм. 

Рослини заражаються в ґрунті під час проростання насіння до появи 

сходів на поверхні ґрунту. Теліоспори при проростанні утворюють 

фрагмобазидію з базидіоспорами, які після копуляції дають початок 

диплоїдній ростковій гіфі, яка проникає у тканини рослини і швидко 

поширюється по стеблу й може досягти точки росту. Іноді грибниця не 

встигає досягти точки росту стебла і тоді спостерігається ураження тільки 

качанів, а волоті залишаються здоровими. 

Основне джерело інфекції - заспорені ґрунт і насіння. Життєздатність 

патогена в ґрунті зберігається до двох років. 

На відміну від збудника пухирчастої сажки збудник летючої уражує і 

руйнує не тільки вегетативні, а й генеративні клітини. Шкідливість летючої 

сажки проявляється в суттєвому недоборі врожаю зерна від ураження 

качанів, а також втратами, пов'язаними з випаданням окремих проростків, 

низькорослістю рослин і недорозвиненістю качанів. 

 

2. Інші грибні хвороби 

Іржа. 



Хвороба проявляється у фазі викидання волотей. На листках, а іноді й на 

стеблах спочатку з'являються світло-жовтуваті плями, на яких пізніше під 

епідермісом формуються коричневі видовжені (до 1 мм) уредінії. 

Наприкінці вегетації кукурудзи замість уредіній з'являються чорні 

теліопустули, які розміщуються у вигляді поздовжніх плям. 

Збудником хвороби є дводомний гриб Puccinia sorghi Schw (син. P. maudis 

Ber.), який належить до штаму Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку 

Uredinales, родини Риссіпасеае (раніше: клас Basidiomycetes, порядок 

Uredinales). 

Уредініоспори еліпсоподібні або кулясті, тонкошипуваті, блідо-коричневі 

із світло-коричневою оболонкою, діаметром 21-35 мкм. Теліоспори 

булавоподібні, двоклітинні, розміром 31-50 х 18-22 мкм. 

Спермогоніальна і еціальна стадії гриба формуються на квасенцевих 

(видах Oxalis), поширених бур'янах кукурудзи. 

Збудник розвивається переважно за скороченим циклом, ураження 

кукурудзи відбувається від уредініоспор. 

Урединіоспори проростають за температури 4-32 С (оптимум 17—18°С) і 

краплинної вологи. Інкубаційний період розвитку хвороби триває 5-8 діб. За 

літо гриб може дати 2-3 покоління уредініоспор. При збиранні врожаю 

уредініоспори гриба потрапляють на качани, прилипають до поверхні зерна. 

В умовах півдня України уредініоспори перезимовують на рештках листків у 

полі. 

Таким чином, основним джерелом інфекції є уражені рештки і насіння 

кукурудзи, на яких зберігаються уредініоспори гриба. Додатковим джерелом 

інфекції є теліоспори гриба на рештках. 

 

Бура плямистість, або гельмінтоспоріоз  

Перші ознаки хвороби з'являються на нижніх листках, пізніше на верхніх 

у вигляді білуватих, а пізніше буро-коричневих еліпсоподібних плям з 

червонуватою облямівкою. Плями часто зливаються і охоплюють більшу 



частину листкової пластинки. У вологу погоду в місцях уражень з нижнього 

боку листків з'являється бурувато-оливковий наліт, який, являє собою 

конідіальне спороношення гриба. 

На підземних і надземних міжвузлях виявляються зеленуваті або темні 

плями з облямівкою. Вони бувають різного розміру і форми, іноді 

концентричні, нерідко у вигляді штрихуватих смуг. 

На качанах хвороба може проявитися біля їх основи, між рядами зернівок 

у вигляді густого темно-коричневого або бурувато-оливкового нальоту. 

Збудником хвороби є гриб Cochliobolus heterostrophus (Drechs.) Drechsler 

(анаморфа: Drechslera maydis (Nisikado) Subram & Jain (син. Bipolaris maydis 

(Nisik. Et Miyak.) Shoem.; Helminthosporium turcicum Pass.), який належить до 

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

Dothideales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

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

перегородками. Конідії веретеноподібні, оливкового кольору з більш темною 

коричнюватою оболонкою, з п'ятьма-вісьмома перегородками, розміром 50-

100 х 11-24 мкм. В період вегетації гриб поширюється конідіями. 

При проростанні конідій утворюються росткові гіфи, які проникають в 

паренхімну 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 

підвищених температур. Інкубаційний період хвороби залежить від віку 

рослини і стану листкової поверхні. На молодих рослинах він триває 3-7, а на 

дорослих -7—11 діб. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки, на яких збудник 

хвороби зберігається у вигляді грибниці, а додаткове - насіння кукурудз», на 

поверхні якого знаходяться конідії патогена. Резерватором інфекції може 

бути бур'ян - північне просо. 



Сильніше бурою плямистістю уражуються пізні посіви кукурудзи. 

 

 

Диплодіоз (суха гниль). 

Захворювання поширене у місцевостях, де за літній період випадає 500 мм 

і більше атмосферних опадів. Хвороба проявляється на листках, листкових 

піхвах, на стеблах і качанах кукурудзи. На листках і піхвах утворюються бурі 

видовжені сухі плями. В середині листкових піхв розвивається біла грибниця 

у вигляді білого нальоту. 

На стеблах, переважно на нижніх міжвузлях, біля вузлів з'являється 

побуріння, потім розм'якшуються тканини, і стебло ламається. Білий наліт 

також покриває нижню частину качана, пізніше поширюється на прилеглі до 

качана обгортки. Сильно уражені качани мають зморщений і недорозвинений 

вигляд, легко ламаються. На уражених качанах біла грибниця спочатку 

розміщується між рядами зерен, а потім проникає у стрижень і насіння. 

Стрижень стає трухлявим, а уражені зернівки втрачають блиск, набувають 

бурого забарвлення, легко кришаться. 

На всіх уражених органах рослин утворюються плодові тіла збудника 

хвороби - пікніди. Завдяки цьому білий наліт пізніше набуває брудно-сірого 

забарвлення. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Stenocarpella macrospora (Earle) 

Sutton (син. S. maydis (Berk.) Sutton; Diplodia maydis (Berk.) Sacc; D. zeae 

Lev.), належність якого раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Sphaeropsidales. 

Пікніди гриба темні, кулясті, злегка приплюснуті, діаметром 350-500 мкм. 

Пікноспори продовгуваті, прямі або дещо зігнуті дво- і триклітинні, розміром 

13-33 х 3-7 мкм. Протягом вегетації рослин збудник поширюється 

пікноспорами. 

Запізнення із збиранням кукурудзи спричинює посилення розвитку 

диплодіозу на качанах. 



Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки, на яких у ґрунті 

зберігається грибниця до чотирьох років, а додаткове - заражене насіння. 

 

Почорніння судинних пучків, або цефалоспороз. 

Хвороба поширена на півдні України. Вона проявляється у фазі молочної 

стиглості зерна, коли листки, стебла, листкові піхви набувають червоно-

бурого забарвлення спочатку вздовж центральної жилки, а потім 

поширюється і на інші частини листкової пластинки. Ознаки хвороби 

спочатку з'являються на верхніх листках кукурудзи, а потім поступово 

поширюються на нижні листки. У вологу погоду на уражених піхвах листків 

розвивається білувато-рожевий ніжний бархатний наліт. Найтиповішою 

ознакою хвороби є почорніння судинних пучків, які чітко виявляються на 

навкісному зрізі ураженого стебла. 

Збудником хвороби є гриб мітоспоровий гриб Cephalosporium acremonium 

Corda, належність якого раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Hyphomycetales). 

Гриб формує конідіальне спороношення, яке складається із простих 

конідієносців заввишки до 60 мкм. На їхніх верхівках послідовно 

формуються яйцеподібні або еліпсоподібні одноклітинні конідії, розміром 3-

4 х 1-1,5мкм, які зібрані в кулясті головки. 

Поширюється патоген під час вегетації рослин конідіями. 

Грибниця патогена розвивається переважно в судинних пучках, 

поширюючись, вона часто доходить до качанів і уражує зернівки. Під час 

проростання насіння гриб проникає у росток і дифузно поширюється по 

рослині, тому цю хворобу відносять до групи трахеомікозних захворювань. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки, в яких зберігається 

грибниця патогена, а додаткове - зараження насіння. 

Шкідливість хвороби полягає в тому, що дифузно уражені рослини не 

плодоносять. При ураженні рослин до викидання волотей насіння в качанах 

утворюється щупле. 



Біло-жовта смугаста плямистість, або склероспороз. 

Хвороба проявляється на листях і стеблах у вигляді білувато-жовтих чи 

брудно-зелених смугастих плям, на яких утворюється слабкий білувато-сірий 

наліт. Уражена верхівка стебла буріє і деформується. Уражені листки пізніше 

потовщуються і скручуються, листкова пластинка розтріскується і з 

потовщень тканини висипається темно-коричнева маса спор (ооспори гриба). 

Часто стебло розмочалюється, а волокна провідних пучків скручуються. 

Волоті потовщуються і мають вигляд недорозвинених листків, що рясно 

ростуть. Уражені листки і стебла передчасно всихають. 

Збудник хвороби - гриб Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot (син. S. 

maydis Butler), який належить до царства Chromista, штаму Oomycota, 

порядку Perenosporales, родини Perenosporaceae (раніше: клас Oomycetes, 

порядок Perenosporales). 

Білувато-сірий наліт гриба, що утворюється на ураженій поверхні рослин, 

являє собою численні зооспорангієносці із зооспорангіями. 

Зооспорангієносці потовщені, з розгалуженими верхівками, розміром 150 х 

15 мкм, на кінцях яких формуються безбарвні, одноклітинні, кулясті або 

еліптичні зооспорангії, розміром 28-41 х 16-28 мкм з товстою безбарвною 

оболонкою. Зооспорангії проростають у краплинній волозі і утворюють 

зооспори, які викликають зараження рослин протягом їх вегетації. 

Ооспори гриба утворюються в середині уражених тканин. Вони 

кулясті,'30-45 мкм у діаметрі, мають потовщену темно-коричневу оболонку. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки і насіння, на яких 

гриб зберігається у формі ооспор. Резерватором інфекції можуть бути 

багаторічні злаки, на яких гриб може зберігатися і грибницею. 

Ооспори навесні проростають, утворюють зооспорангій, з якого виходять 

зооспори, і поширюючись, викликають первинне зараження рослин. 

Шкідливість хвороби полягає в зниженні асиміляційної поверхні рослин в 

результаті передчасного відмирання уражених листків, що суттєво знижує їх 

продуктивність. 



Стеблові та кореневі гнилі. 

На кукурудзі проявляються різні гнилі на стеблах і коренях. 

Характерними ознаками кореневої і стеблової гнилей у фазі молочної 

стиглості є побуріння, солом'яний або світло-зелений колір стебла. Рослини 

передчасно підсихають, в'януть і відмирають. Часто спостерігається ламання 

і вилягання уражених рослин. 

Залежно від збудника хвороби розрізняють фузаріозну, вугільну, білу і 

бактеріальну гнилі. 

Фузаріозна гниль. Хвороба проявляється на нижній частині стебла і на 

міжвузлях у вигляді світло-жовтих або бурих плям, на яких у вологу погоду 

з'являється біло-рожевий або червонуватий наліт - конідіальне спороношення 

збудника хвороби. На стеблах захворювання проявляється у вигляді трьох 

форм: некрозу лише вузлів, некрозу лише міжвузлів і одночасно 

некротичного ураження і вузлів, і міжвузлів. Стебло у місцях ураження стає 

порожнистим і нерідко розмочалюється. Підземне міжвузля і корінці 

набувають червоного кольору, а паренхіма серцевини руйнується. 

Збудником хвороби є сумчастий гриб Giberella fujikuroi (Sawada) Ito et 

Kimura (анаморфа: Fusarium moniliforme Sheld.), який належить до штаму 

Ascomycota, порядку Hypocreales (раніше: клас Ascomycetes, порядку 

Hypocreales). Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Нуphomycetales. 

Конідіальне спороношення гриба представлено численними 

мікроконідіями і незначною кількістю макроконідій. Мікроконідії безбарвні, 

веретено-яйцеподібні, одноклітинні або з однією перегородкою, розміром 4-

30 х 1,5-5 мкм. Вони формуються на верхівках конідієносців у вигляді 

ланцюжків або несправжніх головок. Макроконідії безбарвні, шиловидні або 

злегка серпоподібні, що поступово звужуються до обох кінців, з трьома - 

пятьма, інколи з шістьма-сімома поперечними перегородками, розміром 20-

90 х 2-А,А мкм. Інколи на грибниці формуються темно-сині кулясті склероції, 

що мають 80-100 мкм у діаметрі. 



На уражених рештках гриб формує також сумчасте спороношення у 

вигляді темно-синіх яйцеподібних плодових тіл - перитеціїв, розміром 190-

300 х 160-420 мкм. Сумки циліндричні, колбоподібні, розміром 84-150 х 9-8 

мкм, сумкоспори подовжено-еліптичні з однією перегородкою, розміром 10-

24 х 4-9 мкм. 

В розвитку кореневої гнилі можуть брати участь також сумчастий гриб G. 

avenacea Cook (анаморфа: F. avenaceum (Fr.) Sacc), мітоспорові гриби із роду 

Fusarium Lk. ( F. culmorum Sacc, F. proliferatum (T.Matsus.) Nirenberg та ін.), 

належність яких раніше вважалась: клас Deuteromycetes, порядок 

Hyphomycetales. 

Шкідливість фузаріозної гнилі залежить від ступеня ураження рослин. 

Джерелом інфекції є уражені рештки, на яких зберігаються конідіальне і 

сумчасте спороношення і хламідоспори гриба. 

Вугільна гниль. На нижній частині стебла і коренях з'являються сірі сухі, 

дрібні плями. Пізніше вони розростаються, тканина знебарвлюється, буріє, в 

суху погоду розтріскується і поступово руйнується. Під епідермісом 

ураженої тканини і стебла формуються помітні чорні склероції, розміром 50-

152 х 22-32 мкм. У місцях ураження стебла часто ламаються. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Macrophomina phaseolina (Tassi) 

Goid. (син. Sclerotium bataticola Taub), який раніше належав до класу 

Deuteromycetes, порядку Micella sterilla. 

Біла гниль. Хвороба характеризується появою на нижній частині стебла 

мокрих плям, які покриваються білою ватоподібною грибницею. При 

ущільненні грибниці на її поверхні та всередині ураженого стебла 

утворюються темно-коричневі або чорні склероції, які можуть досягати до 1 

см у діаметрі. 

Збудником білої гнилі є сумчастий гриб Sclerotinia sclerotlorum (Lib.) de 

Вагу (син. Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf. et Dumont, який належить до 

царства Fungi, штаму Ascomycota, порядку Hypocreales (раніше: клас 

Ascomycetes, порядок Helotiales). 



Гриб - поліфаг, він уражує понад 360 видів із 64 родин одно- та 

дводольних культурних і дикорослих рослин, у тому числі гречку, горох, 

квасолю, соняшник, ріпак, буряк, капусту, цибулю, моркву. В циклі розвитку 

гриб формує грибницю у вигляді білого нальоту, склероції і сумчасте 

спороношення - відкриті плодові тіла - апотеції з сумками і сумкоспорами. 

Грибниця патогена за несприятливих умов середовища видозмінюється і 

утворює численні чорні склероції, різної форми і величини. 

Склероції спочатку білі, з блискучими крапельками роси на поверхні, 

потім при дозріванні набувають чорного кольору. Склероції округлої, 

неправильної або іншої форми, часто приплющені, 1—З см у діаметрі, 

слабобугорчаті, чорні, усередині білі. 

Джерелом інфекції є склероції гриба на рослинних рештках у ґрунті, 

склероції у вигляді домішок, які висіваються в ґрунт разом з насінням. В 

ґрунті склероції зберігають життєздатність до 7-10 років. Додатковим 

джерелом є заражене насіння, в якому зберігається грибниця. 

За умов теплої вологої зими, без різких перепадів температури, склероції 

проростають, формуючи нову грибницю. Найбільш інтенсивно вони 

проростають за температури 11-15°С і вологості ґрунту понад 80% від ПВ. В 

сухому ґрунті склероції патогена не проростають. 

При тривалому промерзанні в ґрунті, різких перепадах температури 

протягом зими склероції проростають в апотеції. Залежно від розміру 

склероція на поверхні ґрунту формується від 1 до 5 блюдцеподібних на 

циліндричних ніжках жовтувато-бурих або світло-бурих апотеціїв. В 

апотеціях утворюються безбарвні циліндричні сумки, розміром 120-140 х 6-9 

мкм, в кожній із яких міститься по 8 сумкоспор, розміром - 7-12 х 4-6 мкм. 

Проростання склероціїв з утворенням апотеціїв із сумками і сумкоспорами 

триває 30-38 діб з початку польових робіт. За високої вологості повітря із 

дозріваючих апотеціїв вивільняється велика маса сумкоспор (до 31 млн шт.) і 

розноситься вітром. Вони викидаються порціями протягом 5-6 тижнів. При 

сприятливих умовах вони проростають протягом чотирьох годин, формуючи 



росток. В сухих умовах сумкоспори зберігають свою життєздатність до 1,5 

місяця, а за низьких температур (5-7°С) - кілька місяців. 

Рослини заражуються від сумкоспор. Інкубаційний період становить 7-10 

днів. Протягом вегетації рослин збудник поширюється сумкоспорами. 

Сумкоспори проростають і утворюють інфекційний росток, який проникає в 

рослину. Від початку зараження до прояву хвороби минає 7-Ю днів. 

Склероції можуть проростати протягом усього періоду вегетації. Окрім 

сумкоспор гриб у вологу погоду може поширюватися вегетативно - шмато-

чками грибниці за допомогою вітру, крапель дощу, комах, тому хвороба 

часто має в полі вогнищевий характер. 

Бактеріальна стеблова гниль. Хвороба поширена скрізь, але більш 

шкідлива у південних районах країни. Характер прояву бактеріальної 

стеблової гнилі залежить від збудника хвороби, але спільним є мацерація й 

обводнювання уражених частин стебла, які мають неприємний запах. 

Уражена тканина набуває бурого кольору, іноді не відрізняється від здорової. 

Збудниками хвороби є бактерії Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 

(син. P. holsi Kendr.) і Erwinia chrysanthemi pv. zeae (Sabet) Victoria et al. (син. 

Е. carotovora f. sp. zeae (Sabet) і Pectobabacterium carotovorum f. sp. zeae 

(Sabet) Dowson). 

Бактерії P. syringae pv. syringae являють собою рухомі грамнегативні 

короткі палички з однією-чотирма полярними джгутиками, розміром 0,6-1,0 

х 1,5-2,9 мкм, спор не утворюють. 

Ці бактерії викликають хворобу, яка більш поширена в південних 

областях, особливо при зрошенні культури. Чіткі симптоми захворювання 

можна виявити на рослинах перед викиданням волоті. У верхній частині на 

стеблі з’являються великі за розмірами овальні розпливчасті плями 

кремового кольору з широкою темно-бордовою або фіолетовою облямівкою. 

В уражених рослинах верхівка стебла відмирає, листки середнього ярусу з 

країв жовтіють, а листки нижнього залишаються зеленими. Внутрішня 



тканина стебла в місцях ураження спочатку світло-сіра, пізніше стає темно-

коричневою з неприємним запахом. Уражені рослини неплідні. 

Бактерії Е. chrysanthemi pv. zeae являють собою факультативно-аеробні 

грамнегативні рухливі палички, розміром 0,6-1,0 мкм, спор не утворюють, 

мають капсули, оптимальна температура для росту й розмноження 26-27°С. 

При ураженні цими бактеріями рослини часто відстають у рості, а листя їх 

набуває світлого забарвлення, центральний лист в'яне, скручується і жовтіє, а 

пізніше в'яне вся рослина. На стеблах, обгортках качанів і нижніх листках 

з'являються коричневі, пізніше темні плями, які перетворюються у гниючу 

м'яку слизувату масу з неприємним запахом. У місцях ураження стебло 

переламується. Інколи на стеблі плями відсутні, але всередині його, у верхній 

частині розвивається гниюча маса з неприємним запахом. 

Поширенню ураження рослин збудниками гнилей сприяє пошкодження їх 

комахами і механічні пошкодження при догляді за посівами. 

Джерелами інфекції гнилей, як і багатьох інших хвороб, можуть бути 

неперегнилі уражені рештки, заражене насіння і зимуючі бур'яни, які 

уражуються цими збудниками. 

Стеблові і кореневі гнилі викликають зрідження посівів, зумовлюють 

недобір урожаю й ускладнюють його механізоване збирання. 

 

Хвороби качанів і насіння. 

В період дозрівання кукурудзи і особливо при зберіганні качанів і зерна 

значної шкоди завдають хвороби, серед яких найбільш поширеними є 

нігроспороз, фузаріоз, червона і сіра гнилі. 

Нігроспороз. Хвороба має значне поширення в південних областях 

України. Зовнішні ознаки хвороби проявляються на качанах, репродуктивних 

бруньках, інколи на листкових піхвах і стеблах у вигляді пліснявого чорного 

порошистого нальоту. Качани, як правило, недорозвинуті; стрижень у них 

легко розплющується вздовж і розламується впоперек, розпадаючись на 

окремі пучки волокон. 



Зерно щупле, без блиску, буруватого кольору. Ряди зерен розміщуються 

на стрижні нещільно, зернівки легко вдавлюються в стрижень і легко 

розтираються на сірувато-буру масу. У гніздах зернівок також виявляються 

чорні крапки - скупчення конідій гриба. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Nigrospora oryzae Petch (раніше: 

клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales). 

Пухка сірувата грибниця патогена розміщується між рядами зернівок на 

стрижні качана, на якій формуються прості або розгалужені з перетинками, 

блідо-оливкові конідієносці, з кулястими на верхівках конідіями з чорною 

товстою оболонкою. Діаметр конідій - 12-15 мкм. 

Поширюється гриб за допомогою конідій. Гриб поселяється на відмерлій 

або сильно ослабленій тканині, викликає омертвіння судинних тканин і 

поширюється на них. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки та насіння, на яких 

патоген зберігається у вигляді конідій і грибниці. 

Шкідливість хвороби полягає в тому, що уражені качани не мають 

господарської цінності. Насіння з них при проростанні сильно пліснявіє, має 

знижену схожість, проростки його зазвичай відмирають до появи на поверхні 

ґрунту. 

Фузаріоз. Хвороба проявляється на качанах кукурудзи в період молочно-

воскової стиглості й може продовжувати свій розвиток і під час їх зберігання 

за підвищеної вологості. На качані з'являється білувато-рожевий наліт, який 

поширюється спочатку між рядами зернівок, а потім повністю або частково 

покриває поверхню качана. Зернівки втрачають блиск, набувають брудного 

кольору, легко розтираються на буру масу. 

Збудником хвороби є сумчастий гриб Giberella fujikuroi (Sawada) Ito et 

Kimura (анаморфа: Fusarium moniliforme Sheld.), який належить до штаму 

Ascomycota, порядку Hypocreales. Належність анаморфи гриба раніше 

вважалась: клас Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 



Фузаріоз початків кукурудзи можуть викликати також мітоспорові гриби 

із роду Fusarium sp. Морфологічні і біологічні особливості їх описані при 

розгляді стеблових і кореневих гнилей кукурудзи і пшениці. 

Основне джерело інфекції - післязбиральні уражені рештки, особливо 

обгортки качанів, на яких гриби зберігається у вигляді грибниці, склероціїв, 

конідіального і сумчастого спороношення, а додаткове - заражене насіння. 

Уражене насіння кукурудзи втрачає схожість, а насіння із здоровим 

зародком дає слабкі ростки, які звичайно гинуть, не досягнувши поверхні 

ґрунту. 

Червона гниль. Хвороба проявляється у фазі молочно-воскової стиглості і 

починається з верхівки качана, на якому з'являється яскраво-рожевий наліт, 

що прширюється на весь качан. Обгортки щільно прилягають до качана і 

зернівки, набувають червоно-цеглястого кольору. Вони стають крихкими, 

утворена всередині порожнина заповнюється грибницею. При більш 

ранньому ураженні кукурудзи зернівки у качанах не розвиваються, а стрижні 

їх руйнуються. 

Збудник червоної гнилі гриб Giberella zeae (Schw.) Petch. (син. G. 

saubinetti (Mont.) Sacc.) анаморфа: F. graminearum Schwabe, який належать до 

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

Hypocreales. Належність анаморфи гриба раніше вважалась: клас 

Deuteromycetes, порядок Hyphomycetales. 

Біологічні й морфологічні особливості гриба описані при розгляді 

фузаріозної кореневої гнилі пшениці. 

Джерелом інфекції є уражені рештки рослин. Весною первинне зараження 

рослин відбувається від сумкоспор, вторинне - від макроконідій. 

Шкідливість хвороби полягає в тому, що уражене зерно не дає сходів і 

повністю руйнується. Уражені качани не зберігаються. Вони мають велику 

гігроскопічність і швидко пліснявіють. 

Сіра гниль. Зовнішні ознаки хвороби проявляються на качанах кукурудзи 

на початку молочно-воскової стиглості у вигляді густого сірого нальоту між 



рядами зернівок. Останні набувають бурого забарвлення, втрачають блиск і 

легко кришаться, розтираються. 

Збудником сірої гнилі є гриб Rhizopus maydis Bruderl, який належить до 

царства Fungi, штаму Zygomycota, порядку Mucorales (раніше: клас 

Zygomycetes, порядок Mucorales). 

Сірий наліт на уражених рослинах являє собою спорангії із 

спорангієспорами гриба. Спорангієносці 120-300 мкм завдовжки, 

спорангієспори еліпсоподібні, жовто-бурі, розміром 5,5-8,3 х 4,5-7 мкм. 

Гриб розвивається за високої вологості повітря і підвищених температур 

(30-35°С). В період зберігання качанів сіра гниль майже не розвивається. 

Основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки, на яких зберігається 

патоген у формі грибниці та спорангіїв. При ранньому ураженні кукурудзи 

збудником сірої гнилі качани залишаються недорозвиненими, насіння 

втрачає схожість і дуже пліснявіє під час зберігання. 

Пліснявіння качанів і зерна. Хвороба виявляється скрізь, де вирощують 

кукурудзу. Захворювання проявляється у вигляді сіро-зеленого, темного і 

рожевого пліснявіння. Інтенсивний розвиток хвороби відбувається за умов 

підвищеної вологості в період збирання і зберігання кукурудзи. 

Плісневі гриби не тільки використовують поживні речовини зернівок, а й 

своїми токсичними виділеннями отруюють зародок і паростки насіння. 

Сіро-зелене пліснявіння викликають численні гриби із родів Репісіllіит 

Link., Aspergillus Micheli et Fr., Botrytis Micheli і Миcor Micheli. Уражене 

насіння має затх лий запах цвілі. 

Темне пліснявіння зумовлюють гриби із родів Cladosporium Link., 

Alternaria Nees, Nigrospora Zimm. та ін. Чорний або темно-оливковий наліт 

являє собою конідіальне спороношення грибів. Він виявляється частіше у 

верхній частині качанів. 

Рожеве пліснявіння викликається грибами роду Trichothecium Link., 

рідше Cephalosporium Corda та ін., які спочатку заселяють зернівки, які 

уражені біллю, а потім поширюються на весь качан. 



Сильний розвиток цвілі качанів і зерна відбувається за відсутності 

вентиляції у зерносховищах, а також при потраплянні на них дощу і снігу. За 

сильного ураження цвіллю качани в буртах повністю загнивають. 

Уражене насіння відзначається низькою енергією проростання і схожістю, 

воно стає непридатним до сівби. Оскільки уражене зерно є токсичним, воно є 

також непридатним для згодовування худобі і птиці. 

 

3. Бактеріальні, вірусні та неінфекційні хвороби 

Бактеріоз качанів. 

Хвороба поширена в усіх районах вирощування кукурудзи. Зовнішні 

ознаки хвороби проявляються в період молочної стиглості на неприкритих 

обгортками зернівках верхньої частини качана кукурудзи у вигляді 

вдавлених плям блідо-сірого кольору, діаметром 2-3 мм, з вузенькою світло-

жовтою облямівкою. При інтенсивному розвитку хвороби плями стають 

зморшкуватими або виразкоподібними, бурувато-жовтого кольору. На 

білозерних сортах і гібридах кукурудзи плями вузькі з темно-сірою 

облямівкою. 

Збудником хвороби є бактерії Bacillus mesentericus pv. vulgatus Flugge, які 

являють собою грампозитвні, нерухливі одиничні або парні спороносні, з 

заокругленими кінцями палички, розміром 0,7-0,9 х 1,6-2,5 мкм. 

Бактерії передаються від хворої рослини до здорової хлібним клопом 

Trigonotylus ruficornis. При пошкодженні клотиком насіннєвої оболонки 

відбувається зараження зернівок. 

Основне джерело, інфекції - хлібний клопик, у тілі якого зимують 

бактерії. 

Початки кукурудзи часто інфікуються бактеріями, коли їх верхівки 

відкриті або слабоприкриті обгортками, що можливо за надмірної вологи у 

рослині. 



Шкідливість бактеріозу виявляється у погіршенні лежкості качанів і 

швидкому пліснявінні їх, а також у зниженні насіннєвих якостей уражених 

зернівок - вони недорозвинені, мають меншу масу зернин і схожість. 

Бактеріальна плямистість. 

Хвороба проявляється на листках, їх піхвах і стеблах у вигляді великих 

спочатку жовтих пізніше коричневих, овальних, вдавлених плям з тонкою, 

червоно-коричневою облямівкою. При подальшому розвитку хвороби плями 

збільшуються в розмірах, часто зливаються між собою, некротизуються і 

відмирають. 

Хворобу викликають бактерії Pseudornonas syringae pv. syringae van Hall 

(син. P. holsi Kendr.), які окрім плямистості, можуть викликати і стеблову 

гниль кукурудзи. Морфологічні і фізіологічні особливості бактерій описані 

при розгляді стеблової бактеріальної гнилі кукурудзи. 

Джерелом інфекції є уражені неперегнилі рештки рослин і уражене 

насіння. 

Заляльковування. 

Хвороба проявляється на кукурудзі в трьох формах: у вигляді 

карликовості рослин з мозаїчним малюнком; гвинтоподібного скручування 

листків разом із стеблом, без видимих мозаїчних малюнків на листках і 

формування надмірно широких листків (у 2-2,5 рази ширші, ніж у здорових 

рослин) і листкових піхвах у вигляді мозаїчного забарвлення. Ріст і розвиток 

інфікованих рослин помітно затримується, тому часто виявляється їх 

карликовість. Урожай хворих рослин незначний або він зовсім не 

формується. 

ЦЕ захворювання на кукурудзі спричиняє той же вірус, що й 

заляльковування вівса. Цикл його розвитку описаний при розгляді 

заляльковування вівса. 

Поширення заляльковування на кукурудзі поки що незначна. Але за 

сильного розвитку хвороби вона викликає суттєве зменшення урожаю як 

зеленої маси, так і врожай качанів. 



Карликова мозаїка. 

Хворобу виявляють на півдні України. Перші її симптоми проявляються 

через 3-4 тижні після сівби кукурудзи у вигляді маленьких хлоротичних плям 

вздовж жилок біля основи молодого листя. Пізніше плями зливаються й 

утворюються хлоротичні смужки, червоні штрихи. На наступних листках 

хлороз проявляється у вигляді звичайної мозаїки. З ростом кукурудзи 

мозаїчність зникає, листя жовтіє, на ньому з'являються червонуваті плями та 

смуги, які перетворюються в суцільне почервоніння. Якщо рослини 

інфікуються на початку розвитку, вони мають вигляд карликовості і 

досягають 30-40 см заввишки. 

Викликають карликову мозаїку два збудники - Maize dwart mosaic virus 

(MDMV), який належить до родини Potyviride, групи Potyvirus, віріони якого 

представлені ниткоподібними частками із спіральною симетрією, розміром 

650-900 х 11 нм і вірус мозаїки цукрового гумаю Sugar cane mosaic virus 

(ScMV), який дуже близький до першого вірусу. Останній менше уражує 

зубовидну, але сильно уражує кукурудзу цукрову. 

Віруси переносяться неперсистентно попелицями - Rhopalosiphum maydis 

Fitch. 

Відомо понад 130 видів рослин, які уражуються вірусами карликової 

мозаїки кукурудзи. Інкубаційний період вірусів у кукурудзі становить 5-7 

діб. 

Зимують віруси у кореневищах гумаю та інших злакових бур'янів. Навесні 

і влітку попелицями переносяться на однорічні злаки і кукурудзу, а з них - 

знову на гумай. Віруси карликової мозаїки механічно передаються соком при 

пошкодженнях тканини, рідко передаються насінням і не передаються через 

ґрунт. 

Біль качанів. 

Хвороба проявляється на зернівках качанів наприкінці молочної - на 

початку воскової стиглості у вигляді тріщин різної конфігурації і різної 

глибини, з яких виступає борошнисто-білий ендосперм. Найчастіше на 



зернівці виникає рівна або кутасто-звивиста широка тріщина, яка дуже 

спотворює форму зернівки. Тріщини в насіннєвій оболонці інколи 

утворюються при загальному нормальному вигляді зернівки і її епідермісу. 

Іноді на зерні тріщини відсутні, але утворюються бородавки. 

У вологу погоду уражені зернівки, як правило, покриваються рожево-

блідим нальотом - грибницею грибів із роду Fusarium sp. 

Біль качанів - це непаразитарне захворювання. Причиною її є 

невідповідність між швидкістю формування в зернівці ендосперму і ростом 

насіннєвої оболонки при різких змінах вологості повітря та грунту. 

Шкідливість хвороби виявляється у погіршенні якості зерна. На качанах, 

уражених біллю в полі, спостерігається посилений розвиток фузаріозу і 

плісеневих грибів, що призводить до їх повної загибелі. 

 

Контрольні запитання 

1. Які ознаки проявлення пухирчастої і летючої сажки кукурудзи? Які 

цикли розвитку патогенів і джерела резервації інфекції? 

2. Які діагностичні симптоми проявлення на кукурудзі іржі, бурої 

плямистості, диплодіозу? Які спороношення формують патогени? 

3. Охарактеризуйте за діагностичними ознаками проявлення на кукурудзі 

цефалоспорозу, склероспорозу, стеблових і кореневих гнилей. Які цикли 

розвитку їх збудників та джерела інфекції? 

4. Які симптоми проявлення на качанах кукурудзи - фузаріозу, 

нігроспорозу, червоної і сірої гнилей, пліснявіння насіння? Які біологічні 

особливості їх збудників? 

5. Охарактеризуйте за зовнішніми ознаками проявлення бактеріальних і 

вірусних хвороб кукурудзи. Які бактерії і віруси являються збудниками цих 

захворювань? 

 


