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Лекція 

ТЕМА: ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ МОРКВИ ВІД ХВОРОБ.  

 

План 

1. Поширення та шкідливість хвороб моркви.  

2. Вплив екологічних факторів на уражуваність рослин патогенами.  

3. Роль агротехніки у підвищенні стійкості коренеплодів під час 

зберігання. 

4. Особливості застосування фунгіцидів проти хвороб моркви. 
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Хвороби моркви https://www.youtube.com/watch?v=OrO3m58iNpI 

 

Інтегрований захист  моркви від хвороб і шкідників  містить загальні 

заходи, пов’язані з оздоровленням культури взагалі, і спеціальні, 

спрямовані на обмеження або запобігання розвитку окремих хвороб під 

час вегетації   рослин і зберігання коренеплодів.   

Вирощування сортів і гібридів моркви з високою польовою 

стійкістю до більшості хвороб: 

 Абліксо F1,  

 Білбо F1,  

 Болеро F1,  

 Веста F1,  

 Регульська, Темпо F1 та ін.   

Дотримання правильної сівозміни. Кращими попередниками моркви 

є зернові і зернобобові культури, зайнятий пар, рання картопля, огірок, 

цибуля. Повертати моркву на попереднє місце рекомендується не 

раніше, ніж через 5-6 років, що суттєво знижує запас інфекції 

фітопатогенів в ґрунті. 

Під час вирощування моркви потрібно дотримуватися 

збалансованого живлення рослин. 
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Якісний кондиційний калібрований посівний матеріал отримують 

шляхом розділення насіння за фракціями за питомої ваги в 3–5% розчині  

кухонної солі або 2% розчині аміачної селітри.  

Проти зовнішньої та внутрішньої інфекції використовують термічне 

або хімічне знезараження насіння.  

Термічне знезараження проводять в сушильній шафі за температури 

50-520С протягом 2-х діб. Дезінфекцію насіння моркви здійснюють 

біопрепаратами: Агат  25-К, па. (7-9 г/кг); Біополіцид, гель (0,02 л/кг) або 

Псевдобактерін - 2 , в.р. (0,1 л/кг). 

Своєчасне закриття вологи,  якісне передпосівне оброблення ґрунту,  

сівба насінні й садіння маточних коренеплодів в оптимальні  строки 

гарантує  отримання дружних сходів моркви, суттєво підвищує стійкість 

рослин до хвороб. Глибоке загортання насіння моркви підвищую 

ураженість рослин кореневими гнилями і чорною ніжкою.  Лежкість 

коренеплодів буде тривалішою, якщо вологість ґрунту протягом вегетації 

рослин була в межах 80% від повної вологоємкості.  

У разі прогнозу розвитку альтернаріозу, борошнистої роси, фомозу,  

білої гнилі  товарні посіви і насінники обприскують  одним із дозволених 

фунгіцидів на основі діючої речовини: 

тебуконазолу+трифлоксістробіну (Натіво 75WG, в.г., 0,3-0,35 л/га), 

тебуконазолу+флуопіраму (Луна Експіріенс 400 SC, к.с., 0,35-0,75 л/га); 

боскаліду (Сігнум, в.г., 0,75-1,25кг/га). Вибір фунгіциду базується на 

даних моніторингу фітосанітанрного стану посівів і спектра захисної дії 

препарату щодо збудників хвороб, їх видового складу. За необхідності 

обприскування посівів моркви повторюють через 15-20 днів.  

Зменшити ураження  листків і коренеплодів хворобами, підвищити їх 

стійкість до захворювань можна шляхом обприскування посівів  моркви 

або внесення в ґрунт біопрепарату Фунгістоп (триходермін), р. (2-3 л/га). 

Своєчасне збирання коренеплодів забезпечує їх тривалу лежкість 

під час зберігання. Збирають моркву, як правило, коли починається 

фізіологічне відмирання листків і добре зміцнилися шкірні покриви 



коренеплоду. Температура ґрунту під час їх збирання повинна бути не 

вище ніж 50С, за більш високої температури коренеплоди погано 

зберігаються, сильно уражуються сухою, чорною, білою і сірою  гнилями. 

Слід взяти до уваги, що коренеплоди ранньостиглих сортів і гібридів 

моркви гірше зберігаються, ніж      середньостиглих і пізньостиглих. 

Під час збирання, транспортування і закладання коренеплодів на 

зберігання їх слід оберігати від травмування, підв’ялення, цим самим 

унеможливлювати  їх ураження мокрими і сухими гнилями під час 

зберігання. Проти білої, сірої, повстяної гнилей ефективним заходом є  

також пересипання товарних коренеплодів перед закладанням їх на 

зберігання  порошком вапна чи крейди  із розрахунку 1,5-2,0 кг/1 ц 

коренеплодів, особливо у випадку, коли вони не будуть перешаровані 

вологим (40-50%) піском або торфом. 

Ретельна очищення, провітрювання, білення, просушування і   

дезінфекція сховищ. Пісок, який був використаний в минулому році для 

перешарування коренеплодів моркви, необхідно видаляти із сховища, 

тому що  в ньому можуть зберігатися як склероції, так і грибниця  

збудників гнилей.  

Зберігати коренеплоди  слід за температури  0-10С і відносної 

вологості – 88-90%. Слід дотримуватися, щоб температура в сховищах 

була постійною і не коливалася. У разі виявлення осередків гнилі хворі 

коренеплоди видаляють, а місця засипають сумішшю піску з порошком 

вапна чи крейди. 

Ретельне відбирання на насінники лише здорових коренеплодів.   

Маточні коренеплоди з ознаками ураження фомозом, альтернаріозом, 

білою, сірою та іншими гнилями слід вибраковувати як перед 

закладанням на їх зберігання, так і після зберігання перед 

висаджуванням в ґрунт. Перед закладанням маточних коренеплодів на 

постійне зберігання їх рекомендується протруїти шляхом разового  

занурення в 5% суспензію препарату на основі діючої речовини бенлату 

(Фундазол, з.п., 2,0 кг/т). 



Раннє садіння маточних коренеплодів з оптимальною густотою 

70-72 тис. рослин/га. Дотримання просторової ізоляції не менше ніж 1 

км між полями товарної і насіннєвої моркви  та іншими селеровими 

культурами. Протягом вегетації насінників не менше ніж 2 

фітопрочищення  під час апробації насінників. В’ялі або відмерлі рослини 

з ознаками ураження фомозу, альтернаріозу, різних гнилей необхідно 

викопати з ґрунту і видалити з поля. 

У разі прогнозу розвитку фомозу, альтернаріозу, церкоспорозу, 

стемфільозу та інших хвороб профілактичні обприскування насінників  

дозволеними фунгіцидами.  

Для прискорення дозрівання насіння і зменшення його зараження 

фомозом, альтернаріозом рекомендується десикація насінників  моркви 

препаратом Реглон Супер 150 SL, в.р.к. (2,5-3,0 л/га).  

© Фітопатологія: Підручник / І.Л. Марков, О.В. Башта, Д.Т. Гентош,  

В.А. Глим’язний, О.П. Дерменко, Є.П. Черненко; за редакцією І.Л. 

Маркова. – К.: Фенікс, 2016. – 490 с 

 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризувати шкідливість хвороб моркви. 

2. Відзначити діагностичні відмінності у симптомах проявлення 

хвороб коренеплодів моркви. 

3. Назвати фактори, що сприяють розвитку хвороб моркви в період 

вегетації рослин та під час зберігання коренеплодів. 

4. Які заходи застосовують для контролю хвороб моркви в період 

вегетації рослин? 

5. Охарактеризувати комплекс заходів для обмеження ураження 

насіння моркви патогенами. 

6. Назвати превентивні заходи, що зменшують ураження 

коренеплодів моркви хворобами при зберіганні.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

 

ТЕМА: ХВОРОБИ МОРКВИ 

Завдання:  

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби моркви, 

акцентуючи увагу на наступні питання: строки з’явлення хвороби та симптоми 

її проявлення; збудник захвоювання, його систематичне становище, 

морфологічні та біологічні особливості, цикл розвитку, спеціалізація; джерела 

інфекції хвороби (основні та додаткові). 

В лабораторних умовах, використовуючи гербарні зразки, фіксовані 

препарати та атласи – розглянути діагностичні ознаки патологій на різних 

органах рослин та їх зарисувати. Проаналізувати відмінності між мікозами та 

бактеріозами.  

Провести мікроскопічний аналіз та вивчити морфологію збудників хвороб 

шляхом виготовлення тимчасових препаратів або використуваючи постійні. 

Звернути увагу на різні стадії спороношення патогенів. Зарисувати морфологію 

спороношень та інших структур. 

Розглянути цикли розвитку збудників хвороб, їх спеціалізацію та 

проаналізувати джерела інфекції. 

 

Хвороби:  

 Борошниста роса,  

 Церкоспороз. 

 Біла та сіра гнилі.  

 Альтернаріоз,  

 Фомоз,  

 Ризоктоніоз, 

 Пеніцильоз. 

 Мокра бактеріальна гниль. 

 

Борошниста роса 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Erysiphe umbelliferarum de Вary. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення борошнистої роси моркви та морфологічні особливості 

гриба 

 



Біла гниль 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Sclerotinia sclerotiorum de Bary. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення білої гнилі моркви та морфологічні особливості гриба 

 



Сіра гниль 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Botryotinіa fuckeliana Whetzel (анаморфа: Botrytis 

cinerea Pers), 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення сірої гнилі моркви та морфологічні особливості гриба 

  



Фомоз (бура суха гниль) 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

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

rostrupii Sacc.) 

 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення фомозу моркви та морфологічні особливості гриба 



Чорна гниль (альтернаріоз) 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Alternaria radicina Meier, 

Drechsl. et Eddy. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення чорної гнилі моркви та морфологічні особливості гриба 



Повстяна гниль (ризоктоніоз; суха фіолетова гниль) 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Helicobasidium purpureum Pat. (анаморфа: 

Rhizoctonia violaceae Tul.). 

Цикл розвитку патогену._________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення повстяної гнилі моркви та морфологічні особливості 

гриба 



Мокра бактеріальна гниль 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є бактерії Erwinia carotovora pv. carotovora  Bergey et al. 

Цикл розвитку патогену. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення мокрої бактеріальної гнилі моркви 

 

Інформація про окремі хвороби моркви: 

https://semena.cc/uk/blogicnews/khvorobi-ovochevikh-kultur/khvorobi-morkvi 

https://semena.cc/uk/blogicnews/khvorobi-ovochevikh-kultur/khvorobi-morkvi

