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ФІТОПАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ 
Назва господарства: Карбамид 
Дата приймання зразку: 26 червня 2020 року 
Реєстраційний номер: Р-0275 
Культура: Томат (Solanum lycopersicum) 
Об’єкт: вегетуючі рослини 
Обробки: При посіві обробка Енергодар (д.р.: пропамокарб гідрохлорид + фосетил-
алюминію);  
09.05.2020р.- обприскування Ридомил Голд (д.р. мефеноксам + манкоцеб); 
14.05.2020р. висадка томатів у відкритий ґрунт; 
14-15.05.2020р. кореневе підживлювання: 1,5 г Бурштинової кислоти + 25 мл Рост 
Концентрата 5.5.5 + Фітоспорин; 
20.05.2020р. обприскування рослин - Топаз + Ридомил Голд (д.р.: пенконазол + д.р. 
мефеноксам + манкоцеб); 
05.06.2020р. обприскування  рослин - Топаз + Ридомил Голд (д.р.: пенконазол + д.р. 
мефеноксам + манкоцеб); 
06.06.2020р. обприскування рослин Топсин-М + 50 г Карбамид (д.р.: тіофанат-метил); 
14.06.2020р. внесення через крапельне зрошення Захисник (д.р.: 
Флутріафол, Тіофанат-метил ) 

Зовнішні ознаки: Коренева система добре розвинена (1). Поверхня коренів 
нерівномірного забарвлення (2), по довжині коренів 1,2 і 3-го порядків наявні смужки 
світло-коричневого кольору (3). На поперечному розрізі характерного забарвлення, 
без ознак потемніння судинної системи (4). Стебло: основній пагін без ознак 
деформацій, пошкоджень та уражень, характерного забарвлення (5), у частини 
бокових пагонів (пасинків) тургор зменшений, пагін деформований (6), частина – 
всохла (7). На поперечному розрізі стебла в прикореневій зоні наявне побуріння та 
відмирання судинної системи (8). Листя типове, без ознак уражень та пошкоджень, за 
виключення частини бокових пагонів. На частині пасинків верхні листки з в’яненням 
та подальшим  всиханням (7), частина з некротичними плямами неправильної форми 
коричневого кольору (9). Квіти з ознаками всихання (7). У плодів значно 
некротизований екзокарпій (тонка шкірочка плоду), та частково мезокарпій (соковита 
оболонка).  
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Фітопатологічне дослідження: В результаті первинного аналізу та на четверту 
добу після закладання зразка до вологої камери, методом прямої мікроскопії на 
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корінні та прикореневій зоні виявлено активний розвиток та спороношення 
фітопаразитичних грибів Rhizoctonia solani (11) – збудника кореневої гнилі томата та 
Fusarium oxysporum (12) – збудника фузаріозного в’янення томата.   
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Ентомологічне та акарологічне дослідження: В результаті первинного 
ентомологічного та акарологічного досліджень та на четверту добу яєць, личинок, 
німф та дорослих особин фітопаразитичних комах і кліщів не виявлено. 

 
Гельмінтологічне дослідження: Після первинного аналізу та на четверту добу 

зразку дорослих, особин, личинок та яєць фітопаразитичних гельмінтів не виявлено. 
 
 
Аналіз виконав: Можаровський М.А., Тараненко Г.П. 
Керівник лабораторії: к.с.-г.н. Волошенюк А.В. 
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АНАЛІЗ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Назва підприємства: Консалтинг Агро 
Дата прийому – 27 грудня 2018 року 
Реєстраційний № Н – 0332-0336 
Культура: Соняшник (Helianthus annuus) 
Об’єкт: Насіння (2017 року) 
Зовнішні ознаки: Насіння оброблене, виповнене, без механічних пошкоджень та 
уражень. Зразок №0333 (А-3489) неоднорідний, партія складається з двох типів 
насіння, що відрізняються протруювачем та формою: переважна маса насіння 
фіолетового кольору, продовгувате з рубчиком, менша частина темно-синього 
кольору, округла. 
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Посівні якості та зараженість патогенами: подано в таблицях 1 та 2. 

Таблиця 1 
Посівні якості насіння1  

Внутрішня 
нумерація 

Зовнішня 
нумерація M1000 Енергія, % Схожість, % 

Н-0332 А-3488 71,07 97,0 97,0 
Н-0333 А-3489 63,96 98,0 99,0 
Н-0334 А-3490 58,92 96,5 98,0 
Н-0335 А-3491 79,40 49,5 50,0 
Н-0336 А-3492 70,29 95,0 99,0 

 
Таблиця 2 

Зараженість патогенами 

Внутрішня нумерація Зовнішня нумерація 
Зараженість, % 

Fusarium 
oxysporum 

Alternaria 
alternata Rhizopus spp. 

Н-0332 А-3488 1 - 2 
Н-0333 А-3489 - 1 1 
Н-0334 А-3490 - 1 - 
Н-0335 А-3491 - - 1 
Н-0336 А-3492 - - 1 

Фітопатологічний аналіз: В результаті аналізу посівного матеріалу, на 
насіннєвих оболонках виявлено слабкий розвиток фітопаразитичних грибів Fusarium 
                                           
1 Аналіз проводився згідно ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. 
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oxysporum (1) – збудника фузаріозу соняшника та Alternaria alternata (2) – збудника 
альтернаріозу соняшнику, а також встановлено розвиток пліснявого гриба Rhizopus 
spp.(3)  
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Ентомологічне та акарологічне дослідження: В результаті дослідження яєць, 
личинок, німф, лялечок та дорослих особин фітопаразитичних комах і кліщів не 
виявлено. 

Гельмінтологічне дослідження: В результаті аналізу посівного матеріалу 
личинок, дорослих особин та яєць нематод не виявлено. 
 
Аналіз виконав: Можаровский М.А., Тараненко Г.П. 
Керівник лабораторії: к.с.-г.н. Волошенюк А.В. 
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