
 

НЕМАТОДНІ  ХВОРОБИ  

КАРТОПЛІ 

 



Карантинні види нематод ЄОЗР 

№ 

Види нематод 

 

 

Зареєстровані 

на території   Наявність в списку 

України Росії ЄОЗР ЄС України 

1 Globodera rostochiensis (Ro1-Ro5) 
+ + 

А2 А2 А2 

2 G. pallida (R1, R2, R3) - - А2 А2 А1 

3 Bursaphelenchus xylophilus  
- - 

А1 А1 А1 

4 Heterodera glycines  (Соєва нематода) - + А2 - А1 

5 Meloidogyne chitwoodi (Колумбійська галова 

нематода) - - 

А2 А1 А1 

6 M. fallax (несправжня колумбійська )     А2 А2 А1 
7 Nacobbus aberrans (Несправжня галова нематода) - - А1 А1 А1 

8 Radopholus similis (Бананова свердлова нематода)      А2 А1 А1 

9 R. сitrophilus (Цитрусова свердлова нематода) - - А1 - А1 

10 Aphelenchoides bessey(Рисова нематода) - + А2 А1 А1 

11 Ditylenchus dipsaci (Стеблова нематода) + + А2 А2 р 

12 Ditylenchus destructor (Стеблова картопляна 

нематода) + + 

- А2 р 

13 Xiphinema americanum (Ксифінема американська) + + А1 А1 - 

14 Xiphinema californicum     А1 А1 - 

15 Xiphinema bricolense     А1 - - 

16 Xiphinema riversi     А1 - - 

17 Longidorus diadecturus     - А1 - 



Назва організму 

Площа під 

карантинн

им 

режимом, 

га 

Площа виявлення в 

2018 р., га Площа 

обстеженн

я в 2018 р. 

Площа, 

запланована до 

обстеження  

в 2019 р., га нові 

вогнища 

старі 

вогнища 

Ralstonia solanacearum (Smith)Yabuuchi (бура гниль 

картоплі)   А1 

70,0 - - 3245,9 га 

15730,4 м2 

25 

Epitrix cucumeris Har (гарбузова блішка)  А1 - - - - 220 

Epitrix tuberis Gent. (картопляна блішка) А1 - - - - 235 

Globodera pallida (Stone) Behrens (бліда картопляна 

нематода) А1 

- - - 4476,989 

га 

15730,4 м2 

1940 

Phthorimaea operculella Zell. (картопляна міль)   А2 1575,3105 - - 12873 га 

26577,7 м2 

8942 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perciva (рак 

картоплі) А2 

2411,954 0,05 24,954 7226,54 га 

15730,4 м2 

2655 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 

(золотиста картопляна нематода) А2 

4277,247 3,299 983,291 9791,196 

га 

15730,4 м2 

2585 

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann 

& Kotthoff) (кільцева гниль картоплі)   РШО 

- - - 3292,390 га 

15730,4 м2 

175 

Без статусу, проект щодо внесення змін до  наказу Мінагрополітики  від 29.11.2006 № 716 список А1 

Epitrix subcrinita Le conte. (західна картопляна блішка) - - - - 235 

Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja (картопляна блішка) - - - - 235 

Scrobipalpopsis solanivora (костариканська картопляна 

міль)  

- - - - - 

Карантинний стан насаджень картоплі в Україні  



Основні фітосанітарні процедури при видачі фітосанітарного сертифіката 

відбір зразків від партії 
вантажу та інспектування 
транспортного засобу 

фітосанітарна експертиза  
(аналіз в фітосанітарних 
лабораторіях) 

ефективне знезараження 
вантажу та контроль за 
його ефективністтю 

виявлення зараження 
карантинними організмами 
для країни імпорту 

видача фітосанітарного сертифіката 

ознайомлення з фітосанітарними вимогами країни 
імпорту 

наявність специфічних фітосанітарних вимог 
країни імпорту, в тому числі щодо встановлення 
зони чи ділянки від шкідливого організму 

відсутність вимоги країни 
імпорту щодо встановлення 
ділянки чи зони, вільної від 
шкідливого організму 

невідповідність вантажу 
фітосанітарним вимогам 
країни імпорту, зокрема 
відсутність вільної 
ділянки від шкідливого 
організму  

відмова у видачі 
фітосанітарного 
сертифіката 

відповідність 
специфічним 
фітосанітарним вимогам 
країни імпорту, зокрема 
наявність зони чи 
ділянки від шкідливого 
організму 

відсутність  зараження 
карантинними організмами 
для країни імпорту 

заява на видачу фітосанітарного сертифіката + оплата 



Найбільш небезпечні для рослинництва України нематодози, які 
потребують невідкладної розробки системи контролюючих 

заходів: 

•Гетеродероз (збудник – Heterodera avenae) та комплекс 
паразитичних нематод на зернових культурах; 
 
•гетеродероз (збудник-Heterodera schachtii) та комплекс 
паразитичних нематод на цукрових буряках і  ріпаку;  
  
• глободероз (збудник –Globodera rostochiensis) та дитиленхоз 
(збудник –Ditylenchus dipsaci) картоплі,   
 
•мелойдогіноз (збудник – нематоди р. Meloidogyne) та комплекс 
паразитичних нематод  на овочевих культурах в закритому 
грунті  



Нематода у вушку голки 



Паразитична нематода атакує клітини кореня 



Популяція у коренях рослин 



Симптоми ураження нематодами  

надземних частин рослин 

№ Тип ураження Роди нематод - збудників 

1 Пригнічення росту та розвитку  Високий рівень нематодної 

інвазії 

2 Відмирання бруньок Aphelenchoides 

3 Деформація пагонів та листків Aphelenchoides,    Anguina 

4 Некрози, рани, хлоротичність листя і 

пагонів  

Aphelenchoides, Ditylenchus, 

Radinaphelenchus  

5 Гали на поверхні листка Anguina  

6 Приховані гали на поверхні листка Ditylenchus  

7 Гали на пагонах рослин Paranguina  



Симптоми ураження нематодами підземних частин рослин 

№ Тип ураження Роди та види  нематод - збудників 

1 Кореневі гали  Meloidogyne, Nacobbus,  

Anguina radicicola  

2 Галоподібні потовщення  Hemicycliophora arenaria, Xiphinema 

diversicaudata, Belonolaimus  

3 Утворення гігантських клітин  Heterodera, Meloidodera  

4 Некрози або ранки (гіподерма, 

ендодерма, кора)  

Pratylenchus, Radopholus, 

Criconematidae  

5 Розчинення клітинних оболонок 

кори і оголення кореня  

Tylenchorhynchus semipenetrans, 

Helicotylenchus,  Rotylenchus, 

Criconemoides,   Xiphinema  

6 Суха гниль Ditylenchus dipsaci,   D. destructor, 

Scutellonema bradys  

7 Ураження кінчиків кореня 

(укорочення кореневої системи)  

Trichodorus,   Xiphinema,   Longidorus, 

Hemicycliophora,   Belonolaimus  

8 Стимуляція утворення бічних 

корінців і розгалуження коренів 

(мичкуватість) 

Heterodera  



Некротизація клітин кореня внаслідок ураження 

паразитичними нематодами 



Симптоми ураження фітопаразитичними нематодами 
на коренях  



Цисти на коренях 



Зрідження кореневої системи внаслідок 

ураження паразитичними нематодами 



ЦИКЛ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯНИХ  

ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД 



Вогнище Globodera rostochiensis на посадці картоплі  



Симптоми глободерозу на посадках картоплі 

 



Цисти золотистої картопляної нематоди 

Globodera rostochiensis на коренях картоплі  



Цисти Globodera rostochiensis на коренях картоплі 



 

КАРТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗОЛОТИСТОЇ 

КАРТОПЛЯНОЇ ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЇ   НЕМАТОДИ 

 GLOBODERA ROSTOCHIENSIS В СВІТІ 



Поширення  Globodera rostochiensis (Ro1) в Україні  
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Розповсюдження G. rostochiensis у Чернігівській області  



ЦИКЛ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯНИХ  

ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД 



24 

Коефіцієнт розмноження нематоди залежно від вихідної 

зараженості грунту  

Вихідна зараженість, 

л+я/100 см3 ґрунту  

Після-збиральна 

чисельність, л+я/100 

см3 ґрунту 

Коефіцієнт розмноження в 

посівах 

По групам На ділянках 

по ділянкам 
по групі 

0-100 

0 304 більше 100 

46,5 
50 2990 59,8 

74 3590 48,5 

86 2437 28,3 

101-200 
120 2442 20,4 

19,8 
154 2976 19,3 

201-300 220 1314 6,0 6,0 

301-600 
424 3894,3 9,2 

8,1 
526 3712,7 7,1 

601-1000 688 4284 6,2 6,2 

1001-2000 
1232 4197 3,4 

3,8 
1826 7922,7 4,3 

>2000 2214 6863,7 3,1 3,1 



    Сівозміна (повернення культури-

хазяїна не раніше 5 років, чорний 

пар)  
 

25 

Рослини антагоністи 

кормовий та цукровий буряк 

конюшина червона, овес, жито, льон 

та різні злакові трави 

люцерна, кукурудза, вика, горох, 

квасоля, соняшник, гречка, боби, 

фацелія  

Ці рослини своїми кореневими 

виділеннями здатні стимулювати 

вихід личинок із цист, але личинки 

не можуть розвиватись на них 

Рослини-хазяї 

Картопля, пасльонові, а також деякі 

види бур'янів паслін чорний, блекота 

та інші 

ПРОВОКАЦІЙНІ ПОСІВИ 
 

Стійкі сорти картоплі 

Стимулюють вихід личинок із цист, але личинки не можуть розвиватись на 

них 

Цисти утворюються  з мертвим вмістом, зменшується кількість 

життєздатних яєць та личинок 

Зниження загальної кількості життєздатних особин на одну цисту 



Рекомендовані заходи при різній ґрунтовій інвазії 

Globodera rostochiensis (Ro1) 

Рівень зараженості ґрунту  

G. rostochiensis,  

л +я/100 см3 ґрунту 

Рекомендації 

 

не виявлено ніякі заходи не потрібні 

дуже низький (1-500) захисні заходи не потрібні, але необхідний контроль в наступні роки 

рівня інвазії ґрунту 

низький (501-1000) однорічне вирощування стійкого  сорту та контроль в наступні роки 

рівня інвазії ґрунту 

середній (1001-5000) Сівозміна з чергуванням рослин-неживителів та  стійких сортів 

картоплі (протягом 3 років), потім дозволяється вирощування 

нестійкого сорту з періодичним контролем рівня інвазії ґрунту 

високий (5001-15000) Сівозміна з чергуванням рослин-неживителів та  стійких сортів 

картоплі (не частіше, ніж раз на 3 роки) 

дуже високий (>15000) Сівозміна з чергуванням рослин-неживителів та  стійких сортів 

картоплі (не частіше, ніж раз на 3 роки), але краще – 

вирощування картоплі не рекомендується протягом 10 років  

 

* Примітка: якщо застосування сівозміни неможливе, необхідне 

постійне чергування стійких і сприйнятливих сортів картоплі: 

протягом 3-х років – стійкий сорт, 1 рік – сприйнятливий (для 

запобігання утворенню більш агресивних рас).  



Вітчизняні та зарубіжні нематодостійкі сорти картоплі в 

Реєстрі сортів рослин України  та зони їх районування 

РАННІ СЕРЕДНЬОРАННІ СЕРЕДНЬОСТИГЛІ СЕРЕДНЬОПІЗНІ 

АГРАРНА (Л С) ВОДОГРАЙ (П Л) ВОЛЯ (П Л) ДЗВІН (П) 

ДНІПРЯНКА   (П Л С) ДОБРОЧИН (П Л С) ЗАХІДНА (П) ТЕТЕРІВ (П Л С) 

ЗАГАДКА (П Л С) ЗАБАВА (П Л С) ЛЕЛЕКА (П С) 

ЛАСТІВКА (Л) 
НЕМІШАЇВСЬКА 100   

(П Л С) 
ЛІЛЕЯ (П Л) 

МЕЛОДІЯ (П Л С) ОБРІЙ (П Л С) ПЕКУРІВСЬКА (П) 

МОЛОДІЖНА (П С) ПОЛІСЬКА 96 (П С) СЛОВ’ЯНКА (П Л С) 

 ПОВІНЬ (П Л С) ФАНТАЗІЯ (П С) 

ПОРАН (П С) 

СЕДНІВСЬКА РАННЯ 
(П С) 

  

ЧЕРНІГІВСЬКА РАННЯ 
(П Л) 

 
 

  

Беллароза (П Л) Агаве (П ) Кураж Астерікс 

Бонус ( П) Альвара (П) Курода Інноватор 

Велокс (П Л) Аріель Марлен Леді Розетта 

Вінета (П) Верді Секура Пікассо 
Ероу (П) Делікат Сатурна 

Каратоп (П) Опал 

Карлена (Л) Ред Леді 

Рівєра (П Л) Санте 



Ефективність сівозміни у зниженні чисельності 

 Globodera rostochiensis  

Культура 

Тривалість 

вирощування, 

роки 

Процент  

зниження  

інвазії, % 

Автор 

      Кукурудза та кормові 

трави 
3 50-60 

Денева М., 1989 

Шестеперов,1996 

      Льон, жито, кормовий 

горох, травосуміш, ячмінь 
2-3 54-98 

Самалиев Х.,1998 

Sedivy J.,1999 

       Кормові  та цукрові 

буряки, горох, конюшина, 

зернобобові 

 5  85 

Расиня, 1958 

Белокурская, 1960 

Шилова, 1958 

Соловьева та ін.., 1991 

Овочеві культури 1 40-80 Зайцева, 2006 

      Пшениця,  

     люпин, кукурудза, 

квасоля, капуста, столовий 

буряк 

1 49-60 Сігарьова,Жиліна, 2003 



Вимоги Зішення 2012/270/ЄC (доп. 

2018/5/ЄC) 

 
Додаток I, Розділ 1 
 
Пункт 1 
б) бульби картоплі мають бути відмиті або 
очищені настільки, щоб лишилося не 
більш, ніж 0,1% грунту, або за 
еквівалентною методикою, що спеціально 
застосовується для досягнення того ж 
результату та видалення відповідних 
організмів, а також для забезпечення того, 
щоб не було ризику поширення вказаних 
організмів. 

 
 







Заходи щодо Зниження Чисельності 

Картопляної цистоутворюючої нематоди на 

визначеній ділянці 

1. Визначення зараження грунту нематодою 

- Відбір зразків місцевими агрономами 

- Визначення наявності та підрахунок  чисельності нематод  

- Складання карти поширення та рівня інвазії,  

1. Аналіз потреб виробника та застосування 
відповідних контролюючих заходів (обмеження 
поширення, підбір сорту картоплі або рослини 
неживителя та його культивування)  

2. Контроль післязбиральної чисельності нематоди 

3. Розробка заходів на наступні 2 роки 

 



Бульби картоплі, уражені    Ditylenchus destructor 



Cтадії розвитку дитиленхозу картоплі  

І ІІ ІІІ 

ІV V 



Поширення  D. destructor в Чернігівській області 



Система заходів контролю шкодочинності дитиленхозу 

картоплі (збудник - Ditylenchus destructor)  

 

Заходи контролю 

сорти прийоми агротехніки результативність 

пізньостиглі -     осіннє перебирання, -      зменшення втрат під 

час зберігання,  

      зменшення зараження 

насіннєвого матеріалу, 

підвищення врожайності 

на 15-20% 

-      використання соломи 

та вапняного напилу при 

зберіганні бульб, 

-      весняне перебирання з 

попереднім 

озелененням, 

-      збільшення площі 

живлення рослин 



Стійкість вітчизняних сортів картоплі до бульбової нематоди 

Ditylenchus destructor Thorne 

Високостійкі Відносно стійкі Середньостійкі 

Водограй * Загадка Обрій 

Немішаївська-100 Доброчин Дніпрянка 

Тетерів Бородянська рожева Повінь 

  Кобза Поран 

  Веста Серпанок 

  Косень 95 Божедар 

  Дубравка Жеран 

  Оберіг Подолянка 

  Віринея Карлик 04 

  

* Примітка: 

червоним кольором 

виділені сорти, 

стійкі до ЗКН 

 

 

Довіра Дара 

Лілея Малинська біла 

Луговська Дорогинь 

Поліська ювілейна   

Ракурс   

Червона рута   



Нікішичева Катерина Сергіївна 

кандидат біологічних наук 

старший науковий співробітник 

лабораторії нематології 

(097) 517-42-89 

(095) 904-81-83 

e-mail: knikishicheva@ukr.net 
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