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Відображено результати визначення ступеня поширення та розвитку 
небезпечних хвороб люцерни в умовах лівобережного Лісостепу 
України. Встановлено ураження посівів бурою та жовтою 
плямистістями, іржею, борошнистою росою, в’яненням, аскохітозом і 
пероноспорозом. Серед основних хвороб люцерни переважають бура 
та жовта плямистості. В обмеженні розвитку даних хвороб найбільш 
надійними і ефективними є агротехнічні й організаційно-господарські 
заходи захисту посівів люцерни. 
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Вступ. Серед високобілкових кормових трав провідне місце займають 

багаторічні бобові трави. З них найпоширенішою і цінною вважають люцерну, 

яка характеризується високою врожайністю зеленої маси зі значним вмістом 

білка, вітамінів, незамінних амінокислот. Ураженість посівів люцерни хворобами 

є однією з причин низької врожайності цієї культури [1].  

Загальновідомо, що значне зниження продуктивності насіннєвої 

люцерни зумовлене поширенням бурої та жовтої плямистостей, переноспорозу, 

аскохітозу та іржі. Недобір урожаю насіння люцерни від цих хвороб може 

досягати 60% і більше. Тому отримання високих та стабільних врожаїв насіння 

цієї культури можливе тільки при застосуванні її інтегрованого захисту від 

шкодочинних об’єктів, в тому числі від хвороб [6]. 

Метою досліджень було визначення ступеня поширення та розвитку 

найбільш небезпечних хвороб насіннєвих посівів люцерни в умовах 

лівобережного Лісостепу України. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на 

насіннєвих посівах люцерни сорту Віра в умовах Полтавського інституту АПВ 

ім. М.І. Вавілова УААН (ПІАПВ) впродовж 2007-2009 рр. Визначення 

поширення і розвитку основних хвороб люцерни протягом вегетаційного періоду 

проводили шляхом обстеження насіннєвих посівів за стандартними методиками 

В.П. Омелюти, М.П. Лісового та ін. [2, 4]. Статистичну обробку отриманих даних 

проводили за методиками Б.О. Доспєхова [3]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. За результатами 

досліджень, в умовах лівобережного Лісостепу України протягом 2007-2009 рр. 

на насіннєвих посівах люцерни було виявлено присутність таких шкідливих 

хвороб, як бура та жовта плямистості, іржа, борошниста роса, в’янення, аскохітоз 

і пероноспороз. Дані польових досліджень підтверджувалися проведеними 

мікроскопічними аналізами інфікованих рослин.  

В цілому за роки досліджень у комплексі основних хвороб люцерни 

домінували бура і жовта плямистості, збудниками яких є сумчасті гриби 

Pseudopeziza medicaginis Fckl та Pseudopeziza jonesii Nannf, які у конідіальній 

стадії називаються Sporonema phacidioides Desm. На рис. 1 - представлено 

ступінь поширення та розвитку бурої плямистості люцерни у фази цвітіння - 
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утворення бобів. Аналізуючи приведені дані, слід констатувати високий                          

рівень ураження насіннєвих посівів цією хворобою. Так, у 2007 р. спостерігали її 

максимальне поширення і розвиток – 74% і 28%, відповідно. У 2008 р.                

також відмічали досить високий ступінь ураження посівів цієї хворобою: 

поширення склало 68%, при розвитку 20%. Оптимальні умови для                            

ураження рослин жовтою плямистістю (рис. 2) склалися у 2009 р., коли 

поширення хвороби досягло рівня 26%, а розвиток – 6%. Було відмічено, що 

значне ураження цими хворобами призводить до передчасного масового 

опадання листків рослин, що в кінцевому випадку є причиною значного 

зниження урожаю насіння.  
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Рис. 1. Поширення та розвиток бурої плямистості люцерни в умовах ПІАПВ 

(2007-2009 рр.) 
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Рис. 2. Поширення і розвиток жовтої плямистості люцерни в умовах 

ПІАПВ (2007-2009 рр.) 
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Впродовж 3-х років досліджень перші ознаки ураження                                 

бурою плямистістю спостерігали вже у фазу відростання люцерни, а подальшому 

значному поширенню та розвитку хвороби сприяла тепла, волога                                  

погода з частими дощами і росами. Як правило, максимальне ураження                  

рослин люцерни цією хворобою відмічали у фази утворення-дозрівання                

бобів. Ознаки ураження жовтою плямистістю з’являлися переважно                                          

у фазу стеблування. Наступне зростання рівня ураженості посівів                               

хворобою спостерігалося при чергуванні вологої і сухої погоди (коли в жарке 

літо випадають незначні дощі, або великі роси). Свого максимуму хвороба 

досягала у фази цвітіння-утворення бобів. 

В інтегрованому захисті посівів люцерни необхідно враховувати,                        

що джерелом інфекції зазначених хвороб є уражені рослини,                              

післяжнивні рештки, опалі листки та стерня, тому особливу увагу                 

необхідно приділяти агротехнічним та організаційно-господарським                            

заходам. Вони передбачають вирощування насіння у спеціалізованій                              

сівозміні, своєчасний і якісний обробіток ґрунту, боронування трав                           

навесні, розпушування ґрунту весною та після укосів, підкошування                             

посівів у фазу бутонізації, залишаючи на насіння проміжний укіс [1, 5].          

Внесення фосфорно-калійних добрив восени також сприяє підвищенню                        

стійкості рослин проти хвороб. Ефективним методом захисту посівів                 

люцерни від листкових плямистостей є застосування широкорядних                             

посівів. Необхідно зазначити, що запізнення зі збиранням і вивезенням                        

скошеної трави з поля теж призводить до перезараження відростаючих                            

рослин.  

Таким чином, в сучасних умовах, зважаючи на відсутність у «Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» необхідних 

фунгіцидів, одним з найважливіших факторів у підвищенні насіннєвої 

продуктивності люцерни є високий агротехнічний рівень вирощування цієї 

культури. 

Висновки. Насіннєві посіви люцерни в умовах лівобережного            

Лісостепу України у значній мірі уражуються бурою і жовтою плямистостями. 

Окрім цих захворювань на рослинах люцерни відмічено незначне                      

поширення та розвиток іржі, борошнистої роси, в’янення, аскохітозу і 

пероноспорозу. Основним напрямком в обмеженні поширення даних                                   

хвороб є раціонально поєднані агротехнічні й організаційно-господарські                           

заходи.  
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ПЯТНИСТОСТИ ЛЮЦЕРНЫ  

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОГРАНИЧЕНИЮ 
 

Р.А. Вусатый 
 

Отображены результаты определения степени распространения и 
развития опасных болезней люцерны в условиях левобережной 
Лесостепи Украины. Установлено поражение посевов бурой и желтой 
пятнистостями, ржавчиной, мучнистой росой, увяданием, аскохитозом 
и пероноспорозом. Среди главных болезней люцерны преобладают 
бурая и желтая пятнистости. В ограничении развития этих болезней 
наиболее надежными и эффективными являются агротехнические и 
организационно-хозяйственные мероприятия защиты посевов 
люцерны. 

 

SPOTS OF A LUCERNE  

AND MEASURE ON THEIR RESTRICTION 
 

R.O. Vusatyj 
 

It is presented results of definition of a degree of diffusion and development 
of dangerous diseases of an alfalfa in conditions of left-bank Forest-steppe 
of Ukraine. It is established lesions of sowings by a brown and yellow spot, 
rust, mealy dew, withering, ascochitosis and false mealy dew. Among the 
main diseases of an alfalfa prevail brown and yellow a spot. In restriction of 
development of these diseases by the most reliable and effective there are 
agrotechnical and organizational-economic measures of protection of 
sowings an alfalfa. 
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