
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ТЕМА: 

ХВОРОБИ СЕЛЕРОВИХ КУЛЬТУР  

 

Завдання 

1. Вивчити діагностичні ознаки хвороб моркви. Проаналізувати відмінності 

у симптоматиці захворювань коренеплодів.  

2. Розглянути мoрфoлoгічні та біoлoгічні особливості збудників 

хвороб, цикл їх рoзвитку та cпеціалізацію. 

3. Проаналізувати джерела інфекції хвороб моркви та інших 

селерових культур. 

4.  Заповнити табл. 1. 
 

Хвороби.  

 Борошниста роса. 

 Біла гниль.  

 Сіра гниль.  

 Фомоз (бура суха гниль). 

 Септоріоз.  

 Чорна гниль (альтернаріоз).  

 Повстяна гниль (ризоктоніоз; суха фіолетова гниль).  

 Мокра бактеріальна гниль.  

 Неінфекційні патології. 

 

Матеріли та обладнання: свіжі, гербарні та фіксовані зразки уражених 

рослин (коренеплодів); постійні мікроскопічні препарати, ексикатори, 

мікроскопи, бінокуляри.  
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Біла гниль 

Хвороба проявляється на коренеплодах під час їх зберігання у вигляді 

водянистих мокрих плям, покритих білим ватоподібним нальотом,  на якому 

формуються  чорні склероції.  

Збудником хвороби є гриб Sclerotinia sclerotiorum de Bary, біологічні і 

екологічні особливості якого наведено під час розгляду білої гнилі кукурудзи, 

сої, та інших культур. Із овочевих культур гриб уражує капусту, столовий 

буряк, пастернак, петрушку, томати, ріпу, редиску, редьку та ін. 

Коренеплоди моркви можуть уражуватися ще в полі до збирання врожаю, 

але найбільш інтенсивний розвиток хвороби, як правило, спостерігається під 

час зберігання на прив’ялених або підморожених, ослаблених та пошкоджених 

коренеплодах. У сховищах збудник хвороби поширюється грибницею під час 

контакту ураженого коренеплоду із сусіднім здоровим    коренеплодом, тому 

захворювання виявляється у вигляді окремих осередків.  

Основним джерелом  інфекції є склероції гриба.  Інфекція накопичується в 

полі і в сховищах. Шкідливість хвороби виявляється в тому, що уражені 

коренеплоди стають непридатними для вживання в їжу, для перероблення та 

використання як маточників. За умов садіння уражених коренеплодів у ґрунт 

насінники відстають у рості, часто в’януть і гинуть.  

 

     
Симптоми білої гнилі на коренеплодах моркви 

(фото М.Й. Піковського) 

 

 



 
Гіфи гриба Sclerotinia sclerotiorum 

(фото М.Й. Піковського) 

 

 

Сіра гниль  

Симптоми хвороби проявляються на коренеплодах під час їх зберігання. 

Коренеплід моркви стає м’яким, мокрим, як і при білій гнилі, але уражена 

тканина, на відміну від білої гнилі, набуває бурого забарвлення. За високої 

вологості повітря на поверхні коренеплоду формується сірий пухкий наліт, 

пізніше на якому з’являються дрібні чорні склероції. 

Збудником хвороби є гриб Botryotiana fuckeliana Whetzel (анаморфа: 

Botrytis cinerea Pers), біологічні і екологічні  особливості якого наведені під час 

розгляду сірої гнилі гречки, гороху та інших культур. 

Джерелом інфекції є грибниця патогена на уражених рештках і склероції в 

ґрунті, які зберігають свою життєздатність до 8 років і більше. Первинне 

зараження коренеплодів може відбуватися як в полі, так і в сховищах. 

Поширення інфекції від первинних осередків може в подальшому спричиняти 

зараження коренеплодів у різних місцях сховища. Тому перебирання 

коренеплодів у цьому разі не тільки не доцільне, а й являє собою серйозну 

загрозу масового поширення інфекції по всьому сховищу. Патоген в сховищах 

передається також контактним способом  – дотиком хворого коренеплоду до 

здорового.  

Резерватором інфекції можуть бути  склероції патогена, які потрапляють в 

овочесховище з частками інфікованого ґрунту, з ураженими рослинними 

рештками. Шкідливість сірої гнилі на моркві аналогічна білій гнилі. 



       
Діагностичні ознаки сірої гнилі на коренеплодах моркви  

(фото М.Й. Піковського) 

 

Фомоз (бура суха гниль)  

Хвороба проявляється у вигляді сухої гнилі коренеплодів під час їх 

зберігання в сховищах і випадання насінників, в результаті відмирання 

уражених рослин у полі. 

На стеблах насінників, частіше біля їх основи і в місцях розгалужень гілок, 

спочатку з’являються темні смуги і видовжені плями з ліловим відтінком. 

Утворення таких плям часто супроводжується  виділенням клейкої маси. 

Пізніше уражені ділянки висихають, стають сірими і вкриваються численними 

чорними крапками – пікнідами гриба.  Подібні ознаки проявляються і на 

суцвіттях, квітконіжках. Уражені органи відмирають. На поверхні ураженого 

насіння  також виявляються чорні крапки.  

Збудником хвороби є гриб Leptosphaeria rostrupii Lind. (анаморфа: Phoma 

rostrupii Sacc.), який належить до царства Fungi, відділу Ascomycota, порядку 

Dothideales. У циклі свого розвитку гриб формує пікнідіальну і рідко сумчасту 

стадію. Ураження рослин може відбуватися від пікноспор, а за наявності 

сумчастої стадії  –  і від сумкоспор гриба.  

В період вегетації рослин гриб формує кілька генерацій пікнідіального 

спороношення, спричиняючи нові ділянки зараження. Потрапляючи на   

головку коренеплоду, гриб спричиняє загнивання верхівки коренеплоду. Але в 

полі така форма захворювання проявляється слабо і на незначній кількості 

рослин. Гниль коренеплоду починає активно розвиватися під час зберігання. На 

поверхні коренеплоду  утворюються сірі, злегка вдавлені плями. Тканина під 

ними суха, часто трухлява, коричневого (на відміну від чорної гнилі) кольору. 

Через швидкий розвиток гнилі в трухлявій тканині можуть утворюватися 



пустоти, поверхня яких вкривається слабким білим нальотом грибниці 

патогена.  

Хворі маточні коренеплоди з ураженою верхівкою часто не проростають  

або з них  формуються недорозвинуті, інтенсивно уражені рослини. Більшість 

хворих рослин в’яне ще до утворення на них суцвіть. Такі рослини є 

первинними осередками інфекції фомозу, від яких можуть масово заражатися 

насінники. 

Основним джерелом інфекції є маточні  хворі коренеплоди, заражене 

насіння і уражені рештки, на яких сумкоспори і пікноспори гриба  залишаються 

життєздатними до 2-3 років. Масовий розвиток  хвороби на насінниках 

відбувається за високої вологості. У сховищах гниль коренеплодів прогресує 

тим швидше, чим вища в ньому температура. Коренеплоди недорозвинуті або 

перезрілі також уражуються фомозом сильніше, ніж ті, які зібрані   завчасно. 

Шкідливість хвороби полягає у випаданні сходів, зниженні врожаю 

насіння і погіршенні його посівних якостей, загниванні до 50%  і більше 

коренеплодів у сховищах. 

 

Чорна гниль (альтернаріоз)  

Хвороба проявляється на рослинах різного віку. На рослинах першого року 

альтернаріоз проявляється у вигляді «чорної ніжки» сходів. Коренева шийка у 

таких рослин чорніє, тканина загниває і покривається зеленувато-коричневим  

пліснявий нальотом. Згодом листки жовтіють, рослина в’яне  і відмирає. Чорна 

ніжка проявляється у разі  сівби в ґрунт зараженого насіння.  

На товарних посівах  моркви хвороба виявляється наприкінці вегетації у 

вигляді розпливчастих бурих плям на листках, які покриваються у вологу 

погоду ледь помітним оливковим нальотом. Згодом плями розростаються і 

часто займають всю поверхню листкової пластинки. Уражені листки жовтіють, 

буріють і відмирають, а гриб по черешку проникає у верхню частину 

коренеплоду і спричиняє його загнивання в період зберігання.  

На насінниках  хвороба проявляється на стеблах у вигляді характерних 

темних, дещо заглиблених і витягнутих плям, які вкриваються зеленувато-

оливковим бархатистим нальотом. Уражені рослини в’януть, поступово 

відмирають. Насіння у них або зовсім не утворюється, а якщо і формується, то 

воно уражене і низької якості. 

На коренеплодах під кінець вегетації рослин, і особливо під час їх 

зберігання, збоку або на їх верхівці з’являються сухі, темно-сірі ледь вдавлені 

плями, які згодом заглиблюються і розростаються. Уражена тканина в середині 

коренеплоду набуває чорного забарвлення. На ураженій поверхні коренеплоду 

утворюється сірувато-зелений до оливкового пліснявий наліт, який складається 

з грибниці і конідіального  спороношення гриба. 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Alternaria radicina Meier, Drechsl. 

et Eddy. В циклі свого розвитку гриб формує конідіальне спороношення. В 

період вегетації патоген поширюється конідіями за допомогою вітру, крапель 

дощу, комахами. Оптимальна температура для їх проростання – 28
0
С. 

Зараження моркви патогеном відбувається на ослаблених тканинах   рослини, 

особливо в дощову осінь за підвищеної температури. Гриб спричиняє 



мацерацію тканин ураженої рослини. Крім моркви, гриб уражує петрушку, 

селеру, кріп та інші селерові культури. 

Чорна гниль на коренеплодах відрізняється від фомозної за кольором 

ураженої тканини. На розрізі хворого коренеплоду чорна гниль має вугільно-

чорне забарвлення, а фомозна – коричневе; уражена тканина чорною гниллю 

різко відмежована від здорової, фомозною гниллю – межа більш розмита. 

Підвищена температура, висока вологість, часте зволоження поверхні 

коренеплодів у результаті утворення конденсованої роси під час незначних 

коливань температури в сховищі, недостатній вентиляції сховища сприяють 

розвитку хвороби. Джерелом інфекції чорної гнилі є уражені маточні 

коренеплоди, заражене насіння і рештки рослин, в яких патоген зберігається 

грибницею і конідіями. Шкідливість альтернаріозу така ж сама, як і фомозу. 

 

 
Коренеплід моркви, уражений чорною гниллю 

 (фото М.Й. Піковського) 

 

 



 
Конідії гриба Alternaria radicina 

(фото М.Й. Піковського) 

 

Повстяна гниль (ризоктоніоз; суха фіолетова гниль)  

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на коренеплодах як під час 

вегетації рослин, так і під час їх зберігання у сховищах. Спочатку на 

коренеплодах з’являються сірувато-свинцеві  підшкірні плями, які згодом 

заглиблюються і покриваються фіолетово-бурим повстяним нальотом. Пізніше 

на ньому з’являються дрібні численні крапки –  псевдосклероції, спочатку вони 

червоно-фіолетового, пізніше чорного забарвлення У разі ураження 

коренеплодів під час вегетації рослин листки їх жовтіють, в’януть і відмирають. 

Уражені корені загнивають і рослина гине.  

Збудником хвороби є гриб Helicobasidium purpureum Pat. (анаморфа: 

Rhizoctonia violaceae Tul.), біологічні і екологічні особливості якого описано 

під час розгляду червоної гнилі коренеплодів цукрових буряків.   

Джерело інфекції – уражені маточні коренеплоди і заражений ґрунт, в яких 

зберігаються псевдосклероції гриба. В період зберігання коренеплодів можливі 

повторні зараження 



 
Міцелій гриба  Rhizoctonia spp. 

(фото М.Й. Піковського) 

 

 

Борошниста роса 

Зовнішні ознаки хвороби проявляються на листках, черешках, стеблах і 

суцвіттях у вигляді білого борошнистого нальоту. Пізніше на ньому 

з’являються чорні крапки – клейстотеції гриба. Уражені рослини стають 

шорсткими, крихкими. Листки жовтіють і передчасно відмирають. 

Збудником хвороби є гриб Erysiphe umbelliferarum de Вary, який 

належить до відділу Ascomycota, порядку Erysiphales. У циклі свого розвитку 

гриб формує конідіальне і сумчасте спороношення. Протягом вегетації рослин 

гриб поширюється конідіями. Джерело інфекції – уражені рештки, на яких гриб 

зберігається у формі клейстотеціїв. Первинно рослини заражаються від 

сумкоспор, вторинно – від конідій. Шкідливість хвороби виявляється у 

зменшенні асиміляційної поверхні рослин у результаті передчасного 

відмирання уражених листків, зниженні їх продуктивності. 

 



 
Конідії гриба Erysiphe umbelliferarum 

(фото М.Й. Піковського) 

 

 

Мокра бактеріальна гниль 

 Під час вегетації рослин ознаки хвороби виявляються на хвостовій частині 

коренеплоду у вигляді водянистих плям, які розростаючись, охоплюють значну 

його частину. Уражена тканина зморщується, мацерується, рослини в’януть і 

гинуть.  

Під час зберігання коренеплодів на їх головках або на кінчику кореня 

з’являються світло-коричневі, згодом темні водянисті плями. На розрізі 

коренеплоду видно глибокі осередки гнилі, які чітко відділені від здорової 

тканини. Уражена тканина втрачає тверду консистенцію, коренеплоди 

загнивають, стають слизистими і перетворюються в кашоподібну масу, яка має 

неприємний запах. Від гнилих коренеплодів інфекція передається на здорові 

коренеплоди. 

Збудником хвороби є бактерії Erwinia carotovora pv. carotovora  Bergey et 

al., морфологічні і біологічні особливості яких описано під час розгляду мокрої 

гнилі картоплі. Інтенсивне загнивання коренеплодів у вигляді великих 

осередків спостерігається у разі раннього закладання в сховища підв’ялених, з 

механічними пошкодженнями коренеплодів, за високої вологості повітря в 

сховищах і температури вище ніж 3
0
С. Джерелом інфекції є неперегнилі 

уражені рештки рослин і хворі маточні коренеплодb/ 



 
Коренеплід моркви, уражений мокрою бактеріальною гниллю 

(фото М.Й. Піковського) 

 

 

Табл. 1. Джерела інфекції збудників хвороб моркви 

Хвороба Збудник Джерело(а) інфекції 

   

   

   

   

   

   

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Вказати симптоми проявлення хвороб моркви. 

2. Назвати збудників хвороб та їх спеціалізацію. 

3. Які відмінності між симптомами гнилей коренеплодів ? 

4. Вказати хвороби, поширені на коренеплодах в період їх зберігання. 

5. Розкрити цикл розвитку збудників хвороб моркви. 

6.Назвати основні та додаткові джерела інфекції. 


