
ХВОРОБИ ГОРОХУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО 

ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ



КОРЕНЕВІ ГНИЛІ

Збудники  гриби з роду Fusarium: F. 

oxysporum Schlecht., F. culmorum 

(W.G. Sm.) Sacc., F. solani (Mart.) 

App. et Wr., F. avenaceum Sacc., F. 

gibbosum App. et Wr., та ін.

Захворювання широко розповсюд-

жене у всіх районах вирощування 

гороху і проявляється увигляді 

кореневої гнилі і трахеомікозного 

в'янення рослин. Уражує горох від 

появи сходів до повної стиглості.





Кореневі гнилі особливо велику небезпеку 

становить для гороху у фазі сходів, які часто гинуть 

в результаті загнивання кореневої шийки, коренів 

та сім'ядолей. 

У молодих рослин характерною ознакою корене-

вої гнилі є пожовтіння спочатку нижніх листків, що 

доволі швидко розповсюджується на листя верх-

нього ярусу. При цьому підсім'ядольне коліно 

буріє, потім бурі плями з'являються на прикорене-

вій частині стебла або головному корені. 

З часом уражені ділянки набувають темно-корич-

невого кольору і на них утворюються виразки 

різної глибини.



Підземна частина стебла і корені хворих рослин

втрачають тургор, темніють і загнивають. Хворі 

рослини відстають у рості, починають в'янути і при 

ранньому ураженні засихають несформувавши 

насіння. 

Часто в комплексі з кореневою гниллю проявля-

ється трахеомікозне в'янення рослин, яке 

спричиняє, як правило, F. oxysporum. Ріст хворих 

рослин пригнічується, листя та верхівки стебел 

поникають, жовтіють та скручуються. Судини їх 

набувають світло-оранжевого або червоно-

коричневого з різними відтінками забарвлення, 

що добре помітне напоперечному зрізі стебел.



За умови сухої погоди уражені фузаріозом росли-

ни гороху дуже швидко засихають і легко висми-

куються з ґрунту в результаті загнивання коренів. 

При сприятливих для росту та розвитку рослин 

умовах, уражені фузаріозом рослини не засихають 

і продовжують вегетувати, але їх продуктивність 

значно знижується.

В окремі роки, особливо з підвищеною вологістю 

в другій половині вегетації гороху, фузаріоз може 

уражувати також боби та насіння в них  і прояв-

ляється у вигляді білого аборожевуватого нальоту 

міцелію гриба на уражених органах.



Уражене насіння при достиганні стає дрібним, 

зморшкуватим, його схожість та енергія 

проростання значно знижуються. 

Видовий склад збудників хвороби різноманітний, 

але найбільш поширені в північному Лісостепу 

України збудники фузаріозної кореневої гнилі:  F. 

culmorum, F. oxysporum, F. solani, інші. 

Збудники фузаріозу можуть розвиватися в широ-

кому температурному діапазоні - від +5 до +35°С. 

Більш сильному розвитку хвороби  сприяє висока 

температура повітря та ґрунтові посухи, особливо 

в період проростання насіння.



Основними джерелами є грунт, рослинні рештки 

та насіння, на яких збудники зберігаються у 

вигляді грибниці, конідій та хламідоспор.

Недотримання оптимальних строків сівби, 

надмірне заглиблення насіння в грунт, загущення 

або зрідженість посівів сприяє розвитку хвороби.

Шкідливість хвороби проявляється в зрідженні 

посівів та загальному зниженні урожаю. Ураження 

коренів різко знижує їх всмоктувальну здатність, а 

ураження судинної системи спричиняє загальну 

інтоксикацію рослин, тому уражені рослини або не 

плодоносять зовсім або формують щупле насіння.



АСКОХІТОЗ

Захворювання широко розповсюджене в 

усіх районах вирощування гороху і прояв-

ляється протягом всього періоду вегетації 

на всіх наземних органах рослин. 

В Україні є однією з найбільш шкідливих 

хвороб цієї культури.

В лісостеповій зоні на горосі зустрічають-

ся три види збудників аскохітозу, з яких 

найбільш поширені A. pisi та A. pinodes.

Характерною ознакою ураження 

аскохітозом є плямистість на листі, 

черешках, стеблах,бобах та насінні.



При ураженні блідо-плямистим аскохітозом A. pisi 

на уражених листках з'являються округлі плями 

жовтуватого або світло-коричневого кольору з 

темно-бурою облямівкою, діаметром до 8 мм

На стеблах і черешках плями коричневого кольо-

ру, видовжені і дещо вдавлені. В подальшому 

плями можуть збільшуватися, окільцьовувати 

стебла, в результаті чого останні надламуються, і 

вся рослина або окремі пагони засихають.

На бобах плями округлі або неправильної форми, 

вдавлені, світло-каштанового кольору з темно-

бурою облямівкою. При сильному ураженні плями 

зливаються і можуть охоплювати всю поверхню 

боба. 



Згодом в центрі плям формуються 

групи дрібних, ледь помітних темно-

бурих,  занурених в тканини крапок 

(пікнід) в яких утворюються численні 

спори (конідії) гриба.

Перші ознаки ураження аскохітозом 

з'являються на листі, часто ще у фазу 

сходів. Найбільшого розвитку хвороба 

досягає у фази наливу-дозрівання 

бобів гороху; при цьому на листі, 

стеблах, бобах та насінні утворюється 

багато плям. При зараженні рослин в 

кінці вегетації типовіплями не 

з'являються, а на уражених ділянках 

добре помітні пікніди.



При ураженні темно-плямистим 

аскохітозом A. pinodes, на листі 

з'являються коричневі з темним 

центром і більш світлим краєм 

плями неправильної форми, 

дещо опуклі, дрібні або великі 

(2-7 мм в діаметрі), що можуть 

часто зливатися, без темної 

облямівки. На стеблах та череш-

ках виникають різного розміру 

видовжені плями або штрихи 

коричнево-бурого кольору. 

При сильному ураженні -

суцільне побуріння та

відмирання стебел і черешків в 

місцях ураження.



На бобах плями, дрібні, 

не більше 3-4 мм в 

діаметрі, неправиль-
ної форми, опуклі, при 

сильному ураженні 

вони зливаються .



Кількість пікнід на всіх
уражених органах рослин
невелика і вони 
заглиблені в тканини.
Пізніше на рослинах, що
всихають, або навесні
після перезимівлі, в міс-
цях ураження
формуються заглиблені в 
тканини дрібні, темно-
коричневі перитеції з
сумками і сумкоспорами
(сумчаста стадія
Mycosphaerella pinodes).





Ураження рослин аскохітозом може відбуватися 

як навесні при проростанні ураженого насіння, 

так і протягом вегетації спорами - конідіями, що

формуються у плодових тілах - пікнідах. Конідії

безбарвні, циліндричні, спочатку одноклітинні, 

пізніше з однією, рідше з двома або трьома 

перегородками і ледве помітними перетяжками. 

При дозріванні конідії виходять з пікнід через 

отвори в верхній частині у вигляді рожевуватої 

маси та розносяться вітром і комахами. При 

попаданні на листя або інші органи рослин, вони 

спричиняють нове ураження. 



Від моменту зараження збудником захворювання 

до проявленняхвороби на органах рослини 

проходить 2-8 днів. Розвиток хвороби починається 

з нижнього листя, потім вона піднімається вище, 

охоплюючи стебла і боби. Через стулки бобів гриб 

проникає в насіння, під насіннєву оболонку.

Сильне ураження гороху аскохітозом 

спостерігається при поєднанні високої вологості 

повітря з температурою +20..+25°С.  Зниження 

температури повітря, навіть, при наявності 

достатньої кількості вологи, перешкоджає розвитку 

хвороби.



Розповсюдженню хвороби, наряду з кліматичними

умовами, в значній мірі сприяють пошкодження 

рослин бульбочковими довгоносиками та

механічне травмування. 

Основним джерелом первинної інфекції аскохітозу 

є заражене насіння та незаорані рослинні рештки, 

на яких гриб зимує, в залежності від виду 

збудника, у вигляді пікнід або перитеціїв 

(Mycosphaerella pinodes). 

При цьому на насінні збудники хвороби можуть 

зберігатися більше 5 років.

Шкідливість аскохітозу проявляється у зниженні 

схожості ураженого насіння, загниванні кореневої 

шийки та коренів, затримці розвитку рослин. 



Молоді, сильно уражені рослини відстають у рості і 

розвитку від здорових в 1,5-3 рази, передчасно 

засихають, листя на них опадає. За сприятливих 

для розвитку аскохітозу погодних умов, хвороба 

може поширюватися на значній площі посівів 

гороху.

Кількість ураженого аскохітозом насіння іноді 

може досягати 90%, з нього приблизно 60% 

повністю втрачає схожість, а з іншого ураженого 

насіння розвиваються слабкі рослини, які гинуть в 

перші тижні вегетації.

Продуктивність уражених рослин знижується, 

недобір врожаю складає 0,24-0,34 т/га. Пізні 

посіви гороху сильніше уражуються аскохітозом.



БОРОШНИСТА РОСА
Збудник  сумчастий гриб Erysiphe 
communis Grev. f. pisi Dietrich.
В Україні хвороба зустрічається 

повсюдно.

Інтенсивний розвиток борошнистої 

роси спостерігається на початку 

цвітіння гороху і продовжується до 

кінця вегетації культури.

Перші ознаки ураження проявляються 

на окремих листках нижнього ярусу у 

вигляді слабкопомітного павутинистого 

нальоту, який дуже швидко вкриває 

майже всю поверхню надземних 

органів гороху.  На верхньому боці 

листків, на стеблах, квітках і бобах 

утворюється білий борошнистий наліт 

міцелію.



Разом з розвитком грибниці
формуються ланцюжки
одноклітинних безбарвних
конідій гриба бочковидної або
еліптичної форми. 
Конідії розносяться вітром, 
дощем та комахами на здорові
рослини, на яких зразу ж 
проростають і утворюють нові
осередки хвороби. 
При сприятливих для розвитку
збудника умовах, хвороба 
дуже швидко
розповсюджується в посівах
гороху. 



Оптимальними умовами для проростання 

спор борошнистої роси є вологість повітря 

96-98% та температура повітря +20...+25°С. 

Пізніше, під час дозрівання гороху, наліт на 

уражених органах ущільнюється, набуває 

сіруватого відтінку, на ньому помітні дрібні 

чорні крапки - плодові тіла (клейстотеції) 

гриба, в яких утворюються сумки з 

сумкоспорами. 

Зимують клейстотеції в грунті або на 

рослинних рештках гороху. 

Навесні сумкоспори в них дозрівають, 

виходять з сумок і розносяться вітром на 

молоді рослини гороху.



Джерелами хвороби є післязбиральні 

рештки та  багаторічні дикорослі бобові.  

Борошниста роса з'являється на горосі у 

вологу  прохолодну погоду; ступінь 

ураженості цим захворюванням залежить 

від густоти посівів гороху - чим вони густі-
ші, тим сильніше ураження борошнистою 

росою. Горох пізніх строків посіву уражу-
ється значно сильніше, ніж оптимальних.

Шкідливість. Збудник порушує фізіологічні 

функції рослин (посилюється транспірація, 

зменшується асиміляційна поверхня листя, 

порушуються процеси фотосинтезу). 



Сильно уражене листя, квітки та зав'язь 

передчасно відмирають і опадають; стулки 

бобів, уражених в ранній період, вкрива-
ються виразками, буріють і передчасно 

засихають.

Залежно від ступеня ураженості бобів, 

недобір урожаю в окремі роки складає 0,23-
0,42 т/га. Також хвороба різко знижує якість 

овочевого гороху.

Уражені борошнистою росою рослини горо-
ху не придатні для кормових цілей через 

свою токсичність



ІРЖА

Збудник  базидіальний гриб 

Uromyces pisi Schroet.
В Україні захворювання зустріча-
ється повсюдно.

Ураження гороху відбувається в 

фази бутонізації-початку цвітіння 

гороху .

На стеблах та з нижнього боку 

листя утворюються оранжево-
коричневі подушечки -
уредопустули з уредоспорами. 

Уредоспори округлі, одноклітинні, 

іржаво-коричневі, з тонкою 

шипуватою оболонкою. 



Вони є джерелом розповсюдження 

хвороби протягом літа - за період 

вегетації гороху розвивається декілька 

поколінь уредоспор. Для проростання 

уредоспор необхідною умовою є 

наявність крапельно-рідинної вологи та 

температура повітря +10.. .+25°С.

Під час дозрівання гороху на місці 

уредопустул утворюються подушечки 

темно-бурого кольору - телейтопустули  з 

телейтоспорами. Телейтоспори буро-
коричневого, майже чорного кольору, 

одноклітинні, кулясті, з короткою 

безбарвною ніжкою і вкриті товстою 

темноюоболонкою, що є пристосуванням 

до перезимівлі гриба.



Обов'язковою умовою для розвитку збудника іржі 

є наявність інфекції на різних видах молочаю, що 

є проміжною рослиною-живителем для збудника 

цієї хвороби. 

Збудник зимує у формі зимових спор або міцелію 

в кореневищах молочаю. Навесні (в кінці квітня -
на початку травня) при проростанні 

перезимувавших телейтоспор відбувається 

ураження молочаю і утворення на його листках 

жовто-бурих або оранжевих подушечок - ецидій з 

весняними спорами (ецидіоспорами). 

З молочаю ецидіоспори розносяться вітром на 

посіви і є джерелом первинного ураження гороху 

іржею.



Шкідливість. Сильне ураження іржею 

спричиняє зменшення фотосинтезуючої 

поверхні листя, яке передчасно жовтіє, 

засихає та опадає, що ослаблює рослини і 

спричиняє передчасне їх відмирання. 

Насіння з уражених рослин щупле, 

продуктивність їх значно знижується.

Найбільшої шкоди іржа завдає при ранній 

появі, у вологі роки та на горосі пізніх 

строків посіву.

В епіфітотійні роки хвороба може бути 

причиною значного (до 25%) недобору 

урожаю зерна.



ПЕРОНОСПОРОЗ, АБО НЕСПРАВЖНЯ 

БОРОШНИСТА РОСА

Збудник хвороби  нижчий 

гриб Peronospora pisi Syb.
В Україні хвороба дуже 

поширена в районах з 

достатньою і надмірною 

вологістю. Захворювання 

може проявитися на сходах 

гороху, але частіше 

спостерігається на початку 

бутонізаціїі.

Уражуються всі надземні 

органи рослин гороху, але 

більш сильно - листя. 



Ураження рослин пероноспорозом може бути 

місцевим або дифузним. 

При місцевому ураженні з верхнього боку листків 

з'являються округлі блідо-зелені або жовтуваті 

плями з розпливчастими краями, які згодом 

буріють. На стеблах і бобах утворюються 

розпливчасті хлоротичні плями.

При дифузному ураженні міжвузля сильно 

вкорочені, верхівки та листя деформовані, 

рослини нагадують головки цвітної капусти.

У вологу погоду місця ураження вкриваються 

сірувато-фіолетовим павутинистим нальотом 

спороношення гриба. 

Первинне ураження рослин спричиняється 

ооспорами навесні при проростанні насіння. 



Вторинне ураження рослин і розповсюд-
ження інфекції в період вегетації відбува-
ється за допомогою конідій, які 

проростають в крапельно-рідинній волозі.

Поширенню хвороби сприяє висока 

вологість повітря та знижена температура 

(19-20°С).

Джерелом інфекції є уражені рослинні 

рештки та насіння, в яких зимують ооспори 

гриба.

Шкідливість. В роки епіфітотій недобір 

зерна гороху може становити 0,5-0,7 т/га



СІРА ГНИЛЬ

Збудник хвороби  

недосконалий гриб Botrytis 
cinerea Pers. ex Fr.
Сіра гниль - поліфаг, який 

уражує багато культурних та 

дикорослих рослин.

В Україні значно поширена і 

особливо шкідлива в роки зі 

значною кількістю опадів 

протягом вегетаційного 

періоду.



На горосі хвороба з'являється переважно на 

стеблах, квітках та бобах, у вологу погоду 

уражується і листя. 

На уражених органах рослин захворювання 

проявляється у вигляді брудно- зелених 

водянистих плям, що швидко розростаються і 

загнивають. В умовах низької відносної вологості 

повітря та дефіциту опадів уражені ділянки 

локалізовані, мають вигляд буруватих сухих 

виразок.

При підвищеній вологості повітря місця уражень

вкриваються попелясто-сірим пухким нальотом 

міцелію гриба з масою спор-конідій, які вітром, 

дощем та комахами переносяться на інші 

рослини.



Перші ознаки хвороби виявляються у фазу 

бутонізації на листах нижнього ярусу та стеблах. 

Ураження починається з верхівки листків - на них 

з'являються плями, що згодом розростаються, 

внаслідок чого листкові пластинки загнивають і 

опадають. 

Стебла в місцях ураження часто надламуються і 

відмирають.

Боби уражуються здебільшого на початку 

їхнього формування. 

Під час масового цвітіння гороху конідії гриба 

потрапляють всередину квіток, де проростають. 

Уражені квітки та зав'язь буріють, загнивають  і 

можуть опадати. 



Деякий час гриб розвивається в зав'язі, пізніше 

грибниця переходить на верхню частину бобів, 

уражує стулки  і 2-3 верхні насінини. Такі боби 

вкриваються спороношенням патогена і 

загнивають. 

Ураження бобів під час зеленої зрілості 

призводить до інфікування значної частини 

насіння. У фазу повної зрілості боби уражуються 

лише в умовах затяжної дощової погоди, при 

цьому кількість інфікованих насінин може 

становити понад 50%. 

У фазу дозрівання на уражених органах рослин 

можуть формуватися склероції гриба  розміром 

до 4 мм: на стеблах вони видовжені, в бобах 

округлі. 



Зимує гриб у вигляді склероціїв в рослинних 

рештках або в грунті. Навесні склероції пророс-
тають і формують конідіальне спороношення. 

Оптимальною для проростання спор є темпера-
тура +18°С. 

Розвитку сірої гнилі на горосі сприяють знижена 

температура повітря, наявність атмосферних 

опадів та підвищення  відносної вологості 

повітря в період вегетації рослин. 

З підвищенням температури повітря та 

відсутності опадів подальше наростання хвороби 

припиняється. 

Шкідливість. Внаслідок ураження бутонів та 

квіток недобір урожаю може становити 0,5- 0,8 
т/га. 



Слабке ураження бобів 

супроводжується інфіку-
ванням половини їх насіння. 

Енергія проростання якого 

знижується на 20,5%. 

Сильне ураження бобів 

призводить до зменшення 

маси насіння на 51,8% та 

повної втрати його посівних 

якостей.

Ураження стебел та плодо-
носів призводить до змен-
шення маси насіння з однієї 

рослини відповідно на 27,6 

та 44,9%.



БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ

Збудник  Pseudomonas syringae 
pv. pisi Joumf et al.,син. P. pisi 
Sackett.
В Україні хвороба поширена 

повсюдно, особливо сильного 

розвитку набуває у вологі роки. 

Але здатність бактерій 

пристосовуватися до різних 

умов, в тому числі і до 

температурних, настільки 

велика, що бактеріози рослин 

зустрічаються у місцевостях з 

дуже різноманітними

кліматичними умовами.



Проявляється протягом всього періоду вегетації рослин.

Загальною ознакою захворювання є ураження всіх 

надземних органів рослин гороху і утворення на них плям 

різної форми, величини та забарвлення.

Перші ознаки - на сходах, отриманих з ураженого 

насіння. Верхівки молодих рослин в'януть і засихають. 

Рослини гинуть. 

На листках, прилистках та бобах плями округлі, водянисті, 

спочатку жовтуваті, а пізніше оливково- коричневі з більш 

темним центром, облямовані маслянистим ореолом. З 

часом плями можуть зливатися і охоплювати весь листок. 

Найбільш сильно бактеріозом уражується молоде листя 

гороху. 

У вологу погоду з нижнього боку плям виділяються 

жовтуваті краплі бактеріального ексудату, при підсиханні 

якого утворюються тонкі плівочки.





Як правило, плями спочатку з'являються на нижньому 

листі, потім хвороба поступово переходить на листя 

верхнього ярусу, стебла та боби. На стеблах ураження 

має вигляд штрихів червоно- коричневого кольору, 

витягнутих по довжині стебла але інколи з'являються і 

вологі плями. Згодом на плямах утворюються тріщини, 

що можуть кільцем охоплювати стебла і спричиняти 

засихання верхівок. При ураженні молодих бобів вони 

зморщуються і засихають, не утворюючи насіння, або 

воно недорозвинуте (при більш пізньому ураженні). На 

сильно ураженому насінні плями округлі, розпливчасті, 

слабко вдавлені, жовтуватого кольору. Але часто насіння 

не має зовнішніх ознак ураження. В умовах вологої 

камери таке насіння ослизняється, загниває і набуває 

неприємного запаху. Сильно уражене насіння втрачає 

схожість або дає хворі, ослаблені сходи.



Рослини заражуються через продихи та механічні 

пошкодження. Проникаючи в тканини рослин, бактерії 

швидко там розмножуються, займаючи міжклітинний 

простір. При сильному їх розмноженні бактерії виходять 

через продихи на поверхню рослин у вигляді 

бактеріальних крапель, звідки можуть розноситися 

вітром, дощем та комахами і уражувати інші рослини. 

Також бактерії можуть проникати в судинну систему 

рослин, і при сильному розмноженні закупорювати її, що 

спричиняє втрату тургору, в'янення верхівок та засихання 

всієї рослини. Необхідною умовою для розвитку 

бактеріозу є наявність крапельнорідинної вологи і 

відповідної температури повітря (оптимальна 

температура +25...+28°С). Чим вища температура, тим 

коротший інкубаційний період хвороби.



Перенощиками бактеріозу є попелиці та інші шкідники. 

Джерела інфекції - заражене насіння та рослинні рештки 

гороху. Найбільш сприйнятливі до ураження рослини, що

ростуть на бідних грунтах.

Шкідливість бактеріозу полягає в зрідженні сходів, 

передчасному засиханні та опаданні листя, а інколи і в 

загальному в'яненні та загибелі рослин. На уражених 

рослинах зменшується кількість бобів, а насіння в них 

дрібне, недорозвинене. Таке насіння має низьку схожість 

і при проростанні дає хворі сходи.



ДЕФОРМУЮЧА МОЗАЇКА ГОРОХУ

PEA ENATION MOSAIC VIRUS

 Захворювання проявляється у вигляді
крапчастості, зморшкуватості та кучерявості
листя та прилистків. 

 На листках з'являються світло-зелені або майже
безбарвні прозорі плями, які поширюються
вздовж жилок. 

 Специфічною та діагностичною ознакою хворо-
би є проліферація (утворення випуклостей) на 
нижньому боці листя. Листя стає шкірястим, 
зморшкуватим, верхівки пагонів скручуються, 
листки на них, як правило дрібні, недорозвинуті і
утворюють ніби розетку. 



В подальшому уражені ділянки можуть відмирати, 

в результаті чого вздовж жилок на листових 

пластинках утворюються темно-коричневі штри-

хуваті некротичні плями. 

При ранньому зараженні рослин спостерігається 

викривлення та деформація бобів.

Зберігається вірус в багаторічних травах, звідки 

переноситься на здорові рослини гороховою

попелицею. 

Припускається, що вірус може передаватися 

також з насінням.



ЗВИЧАЙНА МОЗАЇКА ГОРОХУ - PEA MOSAIC VIRUS X

Спочатку захворювання 

проявляється у вигляді 

посвітління жилок та 

прилеглих до них тканин 

листка. При сильному 

розвитку хвороби поєд-

нання розпливчастих 

хлоротичних плям з 

темно- зеленими ділянка-

ми на листку спричиняє 

яскраво виражене 

мозаїчне забарвлення.



Плями розташовані між жилками листя та прилис-

ників, які злегка зморщуються і скручуються. 

Уражені рослини затримуються в рості і розвитку. 

Кількість бобів на уражених рослинах зменшуєть-

ся, вони дрібніші, з меншою кількістю насінин.

При пізньому ураженні загальний хлороз рослин 

не спостерігається, лише листя на верхівках рос-

лин стає хлоротичним або жовтіє.

Вірус легко передається інокуляцією соку хворих 

рослин, з насінням переноситься рідко. 

В польових умовах розповсюджується гороховою 

та іншими видами попелиць.



ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ ГОРОХУ ВІД ХВОРОБ

 Найбільш радикальним, економічно вигідним і 

екологічно безпечним заходом є виведення і 

впровадження у виробництво сортів гороху з 

високою польовою стійкістю до шкідливих 

організмів. 

 Серед районованих сортів гороху комплексною 

стійкістю до більшості хвороб характеризуються 

сорти: Гарде, Глянс, Девіз,  Йезеро, Кардіфф, 

Лавр, Маскара, Меліор, Сартер,  Світ, СВ Кріста, 

Терно, Улус, Чекбек, ЧБЛ-5 та ін



ДОТРИМАННЯ НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИХ 

СІВОЗМІН. ПОВЕРТАТИ  ГОРОХ НА ПОПЕРЕДНЄ 

ПОЛЕ МОЖНА НЕ РАНІШЕ, ЯК ЧЕРЕЗ 5-6 РОКІВ. 

ЗБІЛЬШЕННЯ ПИТОМОЇ ВАГИ ГОРОХУ В 

СІВОЗМІНІ ВІД 10 ДО 30% ПРИЗВОДИТЬ ДО 

ЗРОСТАННЯ УРАЖЕННЯ РОСЛИН КОРЕНЕВИМИ 

ГРИЛЯМИ, ФУЗАРІОЗОМ, АСКОХІТОЗАМИ, БІЛОЮ 

ТА СІРОЮ ГНИЛЯМИ, БАКТЕРІАЛЬНИМИ І 

ВІРУСНИМИ ХВОРОБАМИ, ЗНИЖУЄ УРОЖАЙНІСТЬ І 

ЯКІСТЬ ВИРОЩЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 



НАЙКРАЩИМИ ПОПЕРЕДНИКАМИ ГОРОХУ Є:

ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ ТА ПРОСАПНІ КУЛЬТУРИ. 

ЗЕРНОБОБОВІ ТА БАГАТОРІЧНІ БОБОВІ ТРАВИ НЕ 

МОЖУТЬ БУТИ ПОПЕРЕДНИКАМИ ГОРОХУ, ОСКІЛЬКИ 

МАЮТЬ БАГАТО СПІЛЬНИХ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ. 

РОЗМІЩУВАТИ ПОСІВИ ГОРОХУ В СІВОЗМІНІ СЛІД 

ТАК, ЩОБ ВОНИ НЕ ПЕРЕБУВАЛИ ПОРЯД З ПОЛЯМИ, ДЕ 

ВИРОЩУЮТЬ БАГАТОРІЧНІ  БОБОВІ ТРАВИ, ТА 

ПЛОЩАМИ, ДЕ ВИРОЩУВАЛИ ГОРОХ МИНУЛОГО РОКУ. 

ДОТРИМУВАТИСЯ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ (НЕ     МЕНШЕ 

500 М) ТАКОЖ МІЖ НАСІННЄВИМИ І ТОВАРНИМИ 

ПОСІВАМИ ГОРОХУ.



МАЛОПРИДАТНИМИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ Є 

КИСЛІ, ЗАБОЛОЧЕНІ ТА ЗАСОЛЕНІ ҐРУНТИ, ЯКІ ШВИДКО 

ЗАПЛИВАЮТЬ, МАЮТЬ ПОГАНІ СТРУКТУРУ ТА ВОДНО-

ПОВІТРЯНІ УМОВИ. 

КИСЛІ ҐРУНТУ (РН-6,5 І НИЖЧЕ) СЛІД ВАПНУВАТИ, ЩО 

ІСТОТНО ЗМЕНШИТЬ УРАЖЕННЯ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ 

КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ, ФУЗАРІОЗНИМ В’ЯНЕННЯМ.  

СВОЄЧАСНИЙ  І ЯКІСНИЙ ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК 

ҐРУНТУ  РАЗОМ З ВИРІВНЮВАННЯМ ПЛОЩІ ЗАБЕЗПЕ-

ЧУЄ МЕХАНІЧНУ БОРОТЬБУ З БУР’ЯНАМИ, БІЛЬШІСТЬ ІЗ 

ЯКИХ Є РЕЗЕРВАТОРАМИ БАГАТЬОХ ЗБУДНИКІВ 

ХВОРОБ, ЗАПОБІГАЄ НЕПРОДУКТИВНІЙ ВИТРАТІ ВОЛОГИ 

З ҐРУНТУ, ПОДРІБНЕННЯ ТА ЗАГОРТАННЯ 

ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК. 



ФОСФОРНІ І КАЛІЙНІ ДОБРИВА ВНОСЯТЬ ПІД 

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ, А АЗОТНІ – В 

ПЕРЕДПОСІВНУ КУЛЬТИВАЦІЮ. 

НАДМІРНЕ ЖИВЛЕННЯ ГОРОХУ АЗОТОМ ПРИЗВОДИТЬ 

ДО РОЗРОСТАННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ І РОЗВИТКУ 

КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ, АСКОХІТОЗІВ, НЕСПРАВЖНЬОЇ 

БОРОШНИСТОЇ РОСИ, БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ. 

У РЯДКИ ПІД ЧАС СІВБИ ГОРОХУ ВНОСЯТЬ ФОСФОРНІ 

ДОБРИВА (10-15 КГ/ГА), ЩО ПОКРАЩУЄ НЕ ТІЛЬКИ 

УМОВИ ФІКСАЦІЇ АЗОТУ БУЛЬБОЧКОВИМИ БАКТЕРІЯМИ, 

АЛЕ І ПІДВИЩУЄ ОПІР МОЛОДИХ РОСЛИН ДО 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.



ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ ПОЛЯГАЄ В 

ЗВЕДЕННІ ДО МІНІМУМУ ЧИСЛА ВЕСНЯНИХ ОБРОБІТКІВ 

ҐРУНТУ ДО ПОСІВУ ГОРОХУ, ЩОБ НЕ ВИСУШУВАТИ 

ВЕРХНІЙ ШАР  ҐРУНТУ.

ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН, 

ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ҐРУНТУ  

ВІД ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ 

ҐРУНТУ ВНОСИТИ 300-500 Л ВОДНОГО РОЗЧИНУ  

ОДНОГО ІЗ  БІОПРЕПАРАТІВ: 

АЗОРХІЗ, Р. (10 Л/ГА);  БІОДОБРИВО «АГРО БАК ПЛЮС», 

Р. (1,5 Л/ГА) З ПОДАЛЬШИМ ЗАГОРТАННЯМ ПРОТЯГОМ 

2-3 ГОДИН.  



ПРОТИ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ІНФЕКЦІЇ 

НАСІННЯ ГОРОХУ ПРОТРУЮЮТЬ ІЗ ЗВОЛОЖЕННЯМ АБО 

ВОДНИМИ СУСПЕНЗІЯМИ (10 Л/Т ) ОДНИМ ІЗ ПРЕПАРА-

ТІВ НА ОСНОВІ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН: 

БЕНОМІЛУ, З.П. (ФУНДАЗОЛ, 2 КГ/Т); 

КАРБОКСИНУ+ТИРАМУ, В.С.К. (ВІТАВАКС 200 ФФ ТА 

АНАЛОГАМИ, 2,5 Л/Т); 

ФЛУДИОКСОНІЛУ, Т.К.С. (МАКСИМ 025 FS, 1,0 Л/Т); 

ФЛУДИОКСОНІЛУ+МЕТАЛАКСИЛУ-М, Т.К.С. (МАКСИМ XL 

035 FS, 1,0 Л/Т); 

ФЛУТРІАФОЛУ+ТІАБЕНДАЗОЛУ, К.С. (ВІНЦИТ 050 СS, 2,0 

Л/Т). 

ВИБІР ТОГО ЧИ ІНШОГО  ПРОТРУЙНИКА ВИЗНАЧАЮТЬ  

НА ОСНОВІ ДАНИХ ФІТОЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ.



ЗНЕЗАРАЖУВАТИ НАСІННЯ ГОРОХУ МОЖНА ОДНИМ ІЗ 

БІОПРЕПАРАТІВ: 

АГАТ 25-К, ПА (40 Г/Т); 

БІОПОЛІЦИД (БСП), 

ГЕЛЬ (100 МЛ/ГЕКТАРНА НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ).

ПОЄДНАННЯ  ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ З ЇХ ОДНОЧАС-

НИМ ОБРОБЛЕННЯМ ДОБРИВАМИ, МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ 

(МОЛІБДЕН, МІДЬ, БОР, МАРГАНЕЦЬ ТА ІН.) ТА 

РЕГУЛЯТОРАМИ  РОСТУ РОСЛИН  СПРИЯЄ КРАЩІЙ 

ЕНЕРГІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ, ДРУЖНІЙ ПОЯВІ 

СХОДІВ, ІМУНІЗУЄ ПРОРОСТКИ І МОЛОДІ РОСЛИНИ 

ПРОТИ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ, ФУЗАРІОЗНОГО В’ЯНЕННЯ 

ТА ІНШИХ ХВОРОБ.



ГОРОХ - КУЛЬТУРА РАННІХ СТРОКІВ СІВБИ. 

ПОСІВИ РАННІХ СТРОКІВ СІВБИ МЕНШЕ УРАЖУЮТЬСЯ  

АСКОХІТОЗОМ, БОРОШНИСТОЮ РОСОЮ, БАКТЕРІАЛЬ-

НИМИ І ВІРУСНИМИ ХВОРОБАМИ.

ДОТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ 

ТА ГЛИБИНИ ЙОГО ЗАГОРТАННЯ. 

НА ЗАГУЩЕНИХ ПОСІВАХ  ПОШИРЕННЯ КОРЕНЕВИХ 

ГНИЛЕЙ, НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ, 

АСКОХІТОЗУ, СІРОЇ ТА БІЛОЇ ГНИЛЕЙ ЗРОСТАЮТЬ . 

ОПТИМАЛЬНА ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ГОРОХУ 

СПРИЯЄ З’ЯВЛЕННЮ ДРУЖНІХ СХОДІВ І ЗНИЖЕННЮ 

УРАЖЕННЯ РОСЛИН КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ, 

ФУЗАРІОЗНИМ В’ЯНЕННЯМ. 



У ФАЗУ БУТОНІЗАЦІЇ І НАЛИВУ БОБІВ (У РАЗІ 

ПРОГНОЗУ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ 

НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ, 

АСКОХІТОЗІВ, БОРОШНИСТОЇ РОСИ, СІРОЇ ГНИЛІ 

ТА ІНШИХ ХВОРОБ) ПРОВОДЯТЬ ОБПРИСКУВАН-

НЯ ПОСІВІВ ДОЗВОЛЕНИМИ ФУНГІЦИДАМИ НА 

ОСНОВІ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН: 

АЗОКСІСТРОБІНУ+ЦИПРОКОНАЗОЛУ, К.С.

(АМІСТАР ЕКСТРА 280 SC, 0,5-0,75 Л/ГА); 

ФЛУТРИАФОЛУ+КАРБЕНДАЗИМУ, К.С. (ІМПАКТ К, 

0,6-0,8 Л/ГА) ТА БІОПРЕПАРАТОМ  АГАТ 25-К, ПА 

(30 Г/ГА).



ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ЦВІТІННЯ РОСЛИН ПРОВОДЯТЬ ДРУГЕ 

ОБПРИСКУВАННЯ. 

НАСІННЄВІ ДІЛЯНКИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ  МОЖНА 

ОБРОБЛЯТИ І ВТРЕТЄ – НА ПОЧАТКУ МОЛОЧНОЇ 

СТИГЛОСТІ ЗЕРНА. 

СИСТЕМАТИЧНЕ  ЗНИЩЕННЯ БУР’ЯНІВ І ШКІДНИКІВ, 

ОСОБЛИВО ПОПЕЛИЦЬ, ЯКІ Є РЕЗЕРВАТОРАМИ І 

ПЕРЕНОСНИКАМИ ЗБУДНИКІВ ВІРУСНИХ ХВОРОБ.

СВОЄЧАСНЕ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ.  

ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ДОЗРІВАННЯ РОСЛИН ЗА 

НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ І ЗМЕНШЕННЯ УРАЖЕННЯ 

НАСІННЯ СІРОЮ ГНИЛЛЮ, ПЛІСНЯВІННЯМ, 

АСКОХІТОЗАМИ ТА ІНШИМИ ХВОРОБАМИ 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ДЕСИКАЦІЮ ПОСІВІВ 

ГОРОХУ ЗА 7-14 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ. 


