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Впровадження у виробництво стійких сортів і  гібридів огірка: 

Анжеліна F1, Беттина F1, Гармонія F1, Гуннар F1, Дездемона F1, Еліза F1, 

Зузана F1, Карамболь F1, Конні F1, Кураж F1, Маша F1, Надія F1, Отелло 

F1, Сігурд F1, Трой F1, Тумі F1, Циркон F1 та ін. 
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Кращими попередниками огірка є багаторічні трави, зернові, 

зернобобові культури, зайнятий пар; в овочевих сівозмінах – капуста, 

цибуля, картопля.  

Повертати гарбузові і баштанні культури на попереднє поле не 

раніше, ніж через 4-5 років.  

Для обмеження занесення аерогенної інфекції несправжньої    

борошнистої роси, антракнозу, аскохітозу, борошнистої роси та інших 

хвороб слід дотримуватися просторової ізоляції між сортами і гібридами 

огірка, баштанних культур, між полями різних термінів садіння культури. 

Збирати  насіння слід лише на вільних від хвороб полях огірка та 

інших гарбузових культур з неуражених плодів. Відбирають кондиційне 

насіння у 3-5% розчині кухонної солі. 

Проти зовнішньої і внутрішньої інфекції насіння знезаражують 

термічним або хімічним способом. Термічне оброблення насіння 

проводять в термостаті або сушильній шафі за температури 50-520С 

протягом 3-х діб, а потім температуру поступово підвищують до 78-800С і 

витримують його  ще протягом однієї доби. Проти збудників 

несправжньої борошнистої роси, антракнозу, аскохітозу, кореневих 

гнилей, бактеріозу не пізніше ніж за 2 тижні до висіву насіння його 

протруюють одним із дозволених протруйників на основі діючої 

речовини: металаксилу-М  (Апрон XL 350 ES, т.к.с., 2,5 мл/кг); боскаліду 

+ піраклостробіну (Іншур Профі, т.к.с, 1-2 мл/кг). Під час протруювання 

насіння до фунгіциду додають мікроелементи.  

Для протруєння насіння огірка використовують  також біопрепарати: 
Агат 25-К, па, 7-9 г/кг; Біополіцид, гель, 0,02 л/кг; Псевдобактерін-2, в.р. 
0,1л/кг. 

У закритому ґрунті обов’язково дезінфікують парники і теплиці, 
замінюють або знезаражують в них ґрунт, дезінфікують робочий інвентар 
(дивись захисні заходи на тютюні і махорці). 

Проти кореневих гнилей, несправжньої борошнистої роси  під час 

висівання насіння обробляють ґрунт  препаратом на основі діючої 

речовини: пропамокарб гідрохлориду (Превікур 607 SL, в.р. , 2-4 л 0,15% 

робочого розчину на м2). Для цього використовують препарат на основі 

діючої речовини: пропамокарб гідрохлориду + фосетил алюмінію 

(Превікур Енерджі 840 SL,р.к.), яким  поливають ґрунт (3 мл/2 л води/м2) 

після висівання насіння і повторно через 7-10 днів після першого 

використання.  

Проти кореневих гнилей, білої гнилі, в’янення розсаду поливають під 
корінь одним із біопрепаратів: Триходермін БТ, п., 10-15 мл/м2; 
Біополіцид, гель, 100 мл. робочого розчину /рослину (розведення 1:100). 

Дотримання фітосанітарних правил догляду за рослинами в 
теплицях значно обмежує поширення інфекції.  



У разі прогнозу розвитку несправжньої борошнистої роси, 

антракнозу, аскохітозу та багатьох інших хвороб  профілактично 

обприскують рослини одним із дозволених фунгіцидів на основі діючих 

речовин:  азоксістробіну (Квадріс 250 SC, к.с., 0,6 л/га та аналогами);  

азоксістробіну+ металаксилу-М (Юніформ 446, се., 0,4-0,9л/га);  

диметоморфу+манкоцебу   (Акробат МЦ, в.г., 2,0 кг/га); 

манкоцебу+металаксилу (Рідоміл Голд МЦ 68 WG, 2,5 кг/га та 

аналогами); піраклостробіну+диметоморфу (Кабріо Дуо, к.е., 2,5 л/га); 

пропамокарбу  гідрохлориду (Превікур 607 SL,  в.р.к., 2,0 л/га); 

пропамокарбу гідрохлориду+фосетил алюмінію (Превікур Енерджі 840 

SL, в.р.к., 2,5-3,0 л/га); тебуконазолу+флуопіраму  (Луна Експіріенс 400 

SC к.с., 0,35-0,75 л/га); фосфіт алюмінію+фосфористої кислоти 

(Фитал, в.р.к., 2,0-2,5 л/га); фосетил алюмінію (Альєтт, з.п., 2,0 кг/га); 

флуопіколіду + пропамокарбу гідрохлориду  (Інфініто 61 SC, 687,5, к.с., 

1,2-1,6 л/га);  цимоксанілу+ хлороксиду  міді  (Ордан, з.п., 2,5-3,0 кг/га); 

цимоксанілу +оксихлориду  міді   (Курзат Р 44, з.п., 3,0 кг/га); ціазофоміду  

(Ранман 400, к.с., 0,2 л/га);  хлороксиду  міді  (Медян Екстра 350 SC,  к.с., 

2,0-2,5 л/га). Вибір фунгіциду залежить від спектра фунгітоксичної дії та 

рівнів захисної спроможності  діючої речовини препарату щодо хвороб, 

виявлених під час моніторингу  посівів огірка та інших гарбузових 

культур.  

На огірку проти борошнистої роси використовують: пенконазолу  

(Топаз 100 ЕС , к.е.,  0,125-0,25 л/га); сірки   (Тіовіт Джет 80 WG,  в.г., 3,0-

5,0 кг/га); тіофанату-метилу  (Топсін М, з.п., 0,8-1,0 кг/га); трифорину 

(Сапроль, к.е., 0,5-1,0 л/га). 

У період вегетації огірка проти кореневих гнилей, білої гнилі,   

фузаріозного та вертицильозного в’янення можна застосовувати 

біопрепарати:  Псевдобактерін-2, в.р., 1,0 л/га; Триходермін БТ, п., 5-10 

л/га; Фунгістоп, р., (2-3 л/га у відкритому ґрунті і 8-10 л/га в закритому 

ґрунті).  

Для захисту плодів огірка від антракнозу та інших хвороб під час 

тривалого їх зберігання, рослини обприскують фунгіцидом на основі 

діючої речовини: ципродинілу+флудиоксонілу (Світч 62,5 WG, в.г., 0,75-

1,0 кг/га). 
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Запитання для самоконтролю 
 



1. Назвати симптоми проявлення несправжньої борошнистої роси 

огірка. 

2. Охарактеризувати ознаки проявлення основних вірусних хвороб 

огірка. 

3. Назвати джерела інфекції грибних хвороб огірка. 

4. Указати джерела інфекції вірусних хвороб огірка. 

5. Охарактеризувати умови, що сприяють розвитку несправжньої 

борошнистої роси огірка. 

6. Особливості захисту огірка від хвороб в умовах захищеного 

грунту. 

7. Регламент застосування фунгіцидів на огірках у відкритому грунті. 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6.ТЕМА: Хвороби огірка 

 

Завдання: 

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби огірка, 

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

симптоми її проявлення; збудник хвороби, його систематичне 

становище, морфологічні та біологічні особливості, цикл розвитку, 

спеціалізація; джерела інфекції хвороби (основні та додаткові). 

В лабораторних умовах, використовуючи гербарні зразки, фіксовані 

препарати, свіжозібрані уражені частини рослин та атласи – розглянути 

діагностичні ознаки патологій на різних органах рослин та їх зарисувати. 

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:  

 



 Кореневі гнилі. 

 Несправжня борошниста роса, або псевдоперононоспороз.  

 Аскохітоз. 

 Антракноз. 

 Борошниста роса. 

 Бура, або оливкова плямистість, 

 Фузаріозне в’янення. 

 Сіра гниль,  

 Біла гниль.  

 Бактеріоз.  

 Огіркова мозаїка. 

 Зелена крапчаста мозаїка.  

 

Кореневі гнилі 

Проявлення хвороби  
__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________ 

Збудниками хвороби переважно є мітоспорові гриби із роду 

Fusarium spp. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 

Джерела інфекції.  

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення кореневої гнилі огірка та морфологічні особливості 

гриба 

 

 

Борошниста роса 

Проявлення хвороби  
__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________  

Збудниками хвороби є гриби: Erysiphe cichoracearum DC f. 

cucurbitacearum Pot. i Sphaerotheca fuliginea Pol. f. cucurbitaсe Jacz. 

Цикли розвитку 

патогенів.____________________________________________ 

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

Джерела інфекції.  

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення борошнистої роси огірка та морфологічні 

особливості грибів 

 

Несправжня борошниста роса (псевдопероноспороз) 

Проявлення хвороби  
__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Pseudoperonospora cubensis Rostowz. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

Джерела інфекції. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення пероноспорозу огірка та морфологічні особливості 

гриба 

  



Антракноз 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є мітоспоровий гриб Colletotrichum lagenarium 

Ellis et Halsted. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення антракнозу огірка та морфологічні особливості 

гриба 

 

Аскохітоз 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Didymella bryoniae Rehm. (анаморфа: 

Ascochyta cucumeris Fautr. et Roum.; син. А. melonis Poteb.). 

Цикл розвитку патогену. 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення аскохітозу огірка та морфологічні особливості 

гриба 



Бура (оливкова) плямистість 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

Збудником хвороби є мітоспоровий  гриб Cladosporium 

cucumerinum Ell et Arth. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

Джерела інфекції.  

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення бурої плямистості огірка та морфологічні 

особливості гриба 



Бактеріоз (кутаста плямистість) 

 

Проявлення хвороби  
__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Збудником хвороби є бактерії Pseudomonas syringae pv. 

lachrymans Young et al. (Pseudomonas syringae pv. melonis Gorl.). 

Популяція патогена складається із декількох вузькоспеціалізованих 

форм. Так, P. syringae pv. lachrymans уражує лише огірок. P. syringae 

pv. melonis паразитує лише на дині. 

Цикл розвитку 

патогенів.____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення бактеріальної кутастої плямистості огірка  

 



Огіркова мозаїка 

Збудником хвороби є вірус Cucumber mosaic virus (CMV). 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Зелена крапчаста мозаїка 

Збудником хвороби є вірус Cucumber green mottle mosaic virus 

(CGMMV). 

 



Запитання для самоконтролю 

 

1. Назвати симптоми проявлення несправжньої борошнистої роси 

огірка. 

2. Охарактеризувати ознаки проявлення основних вірусних хвороб 

огірка. 

3. Назвати джерела інфекції грибних хвороб огірка. 

4. Вказати джерела інфекції вірусних хвороб огірка. 

5. Охарактеризувати умови, що сприяють розвитку несправжньої 

борошнистої роси огірка. 

6. Особливості захисту огірка від хвороб в умовах захищеного 

грунту. 

7. Регламент застосування фугіцидів на огірках у відкритому грунті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


