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Добір і вирощування  сортів і гібридів томату, які мають 

високу стійкість до більшості захворювань:  

Беріл,   

Биг Биф F1,   

Бриксол F1,  

Гвадалете F1,   

Дебют F1,  Елеонора,  

Керо F1,  

Клондайк, 

Розаріо F1  та ін.   

Дезінфекція ґрунту в теплицях і парниках.  

 Проти грибної і бактеріальної інфекції насіння томату 

протруюють препаратом на основі діючої речовини беномілу, з.п.  

(Фундазол, 5-6 г/кг).  

Проти кореневих гнилей ефективним заходом  у відкритому і 

закритому ґрунті є полив ґрунту після висівання насіння, під час 

крапельного зрошення – полив під корінь рослин одним із дозволених 

фунгіцидів на основі діючої речовини: пропамокарб 

гідрохлориду+фосетил алюмінію, рк. (Превікур Енерджі 840 SL, 3,0 мл/2 

л води/м2).   

Перед висаджуванням розсади у відкритий ґрунт проти кореневих 

гнилей, вертицильозного і фузаріозного в’янення, білої і сірої гнилей 

ґрунт поливають біопрепаратом  Триходермін БТ, 10-15 мл/м2, або 

занурюють корені в 1% робочий розчин ТрихоПлант, к.с.      

Для підвищення стійкості  томата до ВТМ вакцинують 

молоді рослини природним слабовірулентним штамом ВТМ V-69.  

Вирощуючи томат у відкритому ґрунті, слід дотримуватися науково-

обґрунтованої сівозміни. Повертати томат  та інші пасльонові культури  

на попереднє поле не раніше, ніж через  3-4 роки.  



Дотримання просторової ізоляції між томатами і картоплею та 

іншими пасльоновими культурами не менш як 500 м суттєво стримує 

поширення аерогенної інфекції з одного поля на інше.  

Під час  вегетації томатів  видаляти і знищувати поодинокі уражені 

рослини бактеріальними і вірусними хворобами, постійно видаляти 

уражені плоди фітофторозом та іншими хворобами. 

Проти фітофторозу та інших хвороб проводять 

профілактичні обприскування рослин дозволеними фунгіцидами 

на основі діючих речовин:  азоксістробіну (Квадріс 250 SC,  к.с., 0,6 л/га 

та аналогами); азоксістробіну+ дифеноконазолу (Квадріс Топ 325 SC, 

к.с. , 0,75-1,0 л/га); дифеноконазолу (Скор 250 ЕС, к.е., 0,5 л/га); 

манкоцебу (Дітан М-45, з.п., 1,6 кг/га та аналогами);  

манкоцебу+металаксилу (Голд М, з.п., 2,5 кг/га та аналогами); 

манкоцебу+пропамокарбу гідрохлориду  (Татту, к.с., 3,0 л/га); 

мандіпропаміду (Ревус 250 SC, к.с., 0,5-0,6 л/га);  

мандіпропаміду+дифеноконазолу (Ревус Топ 500 SC, к.с., 0,6 л/га); 

металаксилу-М+манкоцебу (Ридоміл Голд МЦ 68WG, в.г., 2,5 кг/га та 

аналогами); металаксилу+манкоцебу+диметоморфу (Чарівник, з.п., 1,5-

2,0 кг/га); пропінебу (Антракол 70 WG, з.п., 1,5 кг/га); сульфату  міді 

триосновного (Купроксат, к.с., 3,0-5,0 л/га); 

тебуконазолу+трифлоксістробіну (Натіво 75 WG, в.г., 0,25-0,35 кг/га);  

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

фенамідону+пропамокарбу гідрохлориду (Консенто 450 SC, к.с., 1,5-2,0 

л/т );  хлорокиду міді (Медян Екстра 350 SC, к.с., 2,0-2,5 л/га); 

ціазофаміду (Ранман 400, к.с., 0,2 л/га); цимоксанілу+манкоцебу (Курзат 

М 68, в.г., 2,0-2,5 кг/га та аналогами); цимоксанілу+фамоксадону (Тайтл 

50, в.г., 0,6 л/га та аналогами);  цимоксанілу+ хлороксиду  міді (Ордан, 

з.п., 2,5-3,0 кг/га). 

Перше  профілактичне обприскування рослин фунгіцидами 

проводять через 10-15 діб після висаджування розсади в ґрунт.  



Всі подальші оброблення рослин  проводять на основі даних 

прогнозу розвитку хвороб, біологічних особливостей сорту. Вибір 

фунгіциду залежить від спектра фунгітоксичної дії та рівнів захисної 

спроможності  діючої речовини препарату щодо хвороб, виявлених під 

час моніторингу  посівів томату.        

Проти збудників грибних і бактеріальних хвороб  рослини можна 

обробляти одним із дозволених біопрепаратів: Агат 25 -К, т.п. (30/га);  

Псевдобактерін - 2 , в.р. (1л/га), Триходермін БТ, 5-10 л/га; Фунгістоп, р. 

(2-3 л/га); Триховіт, п. (4-6 л/га); ТрихоПлант, к.с. (2-5 л/га).  

Для захисту плодів від хвороб під час їх зберігання, обприскують 

рослини  фунгіцидом на основі діючої речовини: ципродинілу + 

флудіоксонілу (Світч 62,5 WG, в.г., 0,75-1,0 кг/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 

 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрити поширення та шкідливість хвороб томатів. 

2. Вплив екологічних факторів на розвиток хвороб. 

3. Оптимальні та кардинальні значення температури та вологості 

повітря для розвитку патогенів. 

4. Назвати джерела інфекції грибних, бактеріальних та вірусних 

хвороб томату. 

5. Яким чином проводять передпосівну підготовку насіння томату? 

Способи знезараження насіння. 

6. Охарактеризувати систему захисту томату в період вирощування 

розсади. 

7. Розкрити суть вакцинації рослин томату та які проблеми вона 

вирішує. 

8. Охарактеризувати біологічний метод захисту томату від хвороб. 

9. Назвати біопрепарати та регламент їх застосування. 



10. Розкрити регламент застосування фунгіцидів на томаті у 

захищеному та відкритому ґрунті.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ТЕМА: Хвороби томатів 

  

Завдання:  

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби томатів, 

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, 

вірозами 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:  

 Фітофтороз (бура гниль плодів).  

 Альтернаріоз. 

 Септоріоз.  

 Бура плямистість листків (кладоспоріоз). 

 Фузаріозне в’янення, 

 Верхівкова гниль. 

 Бактеріальний рак.  

 Чорна бактеріальна плямистість (бородавчастість). 

 Бактеріальна крапчастість томатів.  

 Тютюнова мозаїка.  

 Огіркова мозаїка.  



 Штрихуватість (стрик).  

 Бронзовість (верхівковий хлороз, плямисте в’янення томату). 

 Стовбур.  

  



Фітофтороз (бура гниль плодів)  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Картопляний фітофтороз томатів поширений у тих районах, де й 

фітофтороз на картоплі, його збудником є гриб – Phytophthora infestans de 

Bary. 

Південний фітофтороз спричиняють гриби із роду Phytophthora: Ph. 

parasitica Dast., Ph. сapsici Zeon., Ph. сryptogea Peth. et Zaff. та ін.  

 

Цикли розвитку патогенів.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення фітофторозів на томатах та морфологічні особливості 

грибів 

 

 

Альтернаріоз 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Alternaria solani Sor.  

 

Цикл розвитку патогену.  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  



____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення альтернаріозу томатів та морфологічні особливості гриба 

 

 

Септоріоз  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Septoria lycopersici Speg.  

 

Цикл розвитку патогену. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  



____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення септоріозу томатів та морфологічні особливості гриба 

 

 

Бура плямистість листків (кладоспоріоз) 

Збудником хвороби є гриб Fulvia fulva Ciferri (син. Cladosporium fulvum 

Cooke).  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Fusarium oxysporum (Schlecht.) f. sp. 

lycopersici. 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення фузаріозу томатів та морфологічні особливості гриба 

 



Фузаріозне в’янення 

 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Fusarium oxysporum (Schlecht.) f. sp. lycopersici. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення фузаріозу томатів та морфологічні особливості гриба 



Верхівкова гниль 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Бактеріальні хвороби томатів 

 

Хвороба  Збудник Симптоми Джерела інфекції 

Бактеріальний 

рак 

бактерії 

Clavibacter 

michiganensis ssp. 

michganensis 

Davis et al. 

 

 

  

Чорна 

бактеріальна 

плямистість 

(бородавчастість) 

бактерії 

Xanthomonas 

vesicatoria 

Vauterin et al. 

(син. 

Xanthomonas 

campestris pv. 

vesicatoria Dye). 

 

  

Бактеріальна 

крапчастість 

томатів 

 

бактерії 

Pseudomonas 

syringae pv. 

tomato Young et 

al. 

 

  

 



Характеристика вірусних і фітоплазмових хвороб томатів 

 

Хвороба  Збудник Симптоми Джерела 

інфекції/рослини-

живителі 

Тютюнова 

мозаїка 

 

вірус  

Tоbacco mosaic 

virus (TMV) 

 

 

  

Огіркова 

мозаїка 

 

вірус  

Cucumber mosaic 

virus (CMV) 

 

 

  

Штрихуватість 

(стрик) 

вірус  

Tomato aspermy 

virus (TAV) 

 

 

  

Бронзовість 

(верхівковий 

хлороз, 

плямисте 

в’янення 

томату) 

вірус суворої 

бронзовості 

томату  

Тomato spotted wilt 

virus (TSWV) 

 

 

  

Стовбур фітоплазмовий 

організм 

 

 

  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 


