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The peculiarities of spreading and developing Altenaria blight (Alternaria solani) and Phytophthora rot 

(Phytophthora infestans) on plants of Raspberry Vicante tomatoes during the growing season in 2019–2020 
on production plantations were studied. The influence of hydrothermal conditions on spreading and develop-
ing dominant tomato diseases in the Forest-Steppe zone of Ukraine was determined. It has been noted that 
weather conditions of 2019 (the alternation of hot dry weather with rains and abundant dews) contributed to 
Alternaria blight spreading: 12.3 % in flowering phase and 26.3 % in fruiting phase. Moreover, the intensity 
of the disease development during fruit formation reached a maximum value of 32.3 %, which was 12.5 % 
higher than in the flowering phase. In order to control Alternaria blight and Phytophthora rot on tomatoes 
of Raspberry Vicante variety, the effect of different chemical group fungicides were studied. Rydomil Gold 
MC 680 g/l WG preparation (metalaxyl-M, 40 g/kg + mancoceb, 640 g/kg) was chosen as a standard, the 
effectiveness of which was compared with more modern preparations: Cabrio Duo, 112 g/l  k.e. (pyra-
clostrobin, 40 g/l + dimetomorph, 72 g/l) and Concento, 450 g/l  k.e. (phenamidone 75 g/l + propamocarb 
hydrochloride, 375 g/l). The studied fungicides were characterized by high fungistatic activity, but the causa-
tive agents of Alternaria blight and Phytophthora rot showed different sensitivity to the active substances. 
Cabrio Duo, 112 g/l k.e. (suppressed the disease development by 78.5 %) and Concento, 450 g/l  k.e. (sup-
pressed the disease development by 85.2 %) were more effective in comparison to the standard preparation 
Rydomil Gold, 680 g/l  v.g. for the protection of plants against Phytophthora rot. The similar effect was ob-
served for Alternaria blight: Cabrio Duo, 112 g/l  k.e, was the most effective with technical efficacy of 
83.4 %. This indicator was 23.6 % higher than the standard. The effectiveness of Consento fungicide, 
450 g/l  k.s. was slightly lower (4.5 %) than that of Cabrio Duo, 112 g/l  k.e., but it was 28.1 % higher in 
comparison with Rydomil Gold fungicide, 680 g/l  v.g. (59.8 %). The conducted studies confirm the specific 
activity of selected fungicides against diseases caused by lower (Phytophthora infestans) and higher (Alter-
naria solani) fungi. Analyzing the composition of complex of active substances of the two studied prepara-
tions, it has been assumed that mentioned specificity is ensured by a combination of two active substances: 
pyraclostrobin and dimetomorph for Cabrio Duo; and phenamidone and propamocarb hydrochloride for 
Consento. A slightly lower effectiveness of Cabrio Duo as compared with Consento may indicate the devel-
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opment of resistance in the population of Phytophthora rot causative agent to strobilurin. Concento showed 
a synergistic effect of active substances which increased the total fungi-toxic effect of the preparation and, 
thus, its technical efficacy. A relatively low technical effectiveness of Rydomil Gold may be associated with 
the development of resistance of Phytophthora rot and Alternaria blight causative agent to metalaxyl-M and 
mancoceb. 

Key words: tomatoes, Alternaria blight, Phytophthora rot, fungicides, technical effectiveness, active substance. 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДНОГО КОНТРОЛЮ ДОМІНУЮЧИХ ХВОРОБ ТОМАТІВ 
 
Г. Д. Поспєлова, Н. П. Коваленко, Н. І. Нечипоренко, С. В. Поспєлов, І. А. Поляков, В. Ю. Тур 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
Досліджено особливості поширеності та розвитку альтернаріозу (Alternaria solani) і фіто-

фторозу (Phytophthora infestans) на рослинах томатів сорту Малинове віканте протягом вегетації 
в 2019–2020 рр. на виробничих плантацій. Визначено вплив гідротермічних умов на поширеність і 
розвиток домінуючих хвороб томатів у Лісостеповій зоні України. Відмічено, що погодні умови 
2019 року (чергування спекотної посушливої погоди з дощами і рясними росами) сприяли поширенос-
ті альтернаріозу: у фазі цвітіння – 12,3 %, у фазі плодоношення – 26,3 %. При цьому інтенсивність 
розвитку хвороби в період формування плодів досягла максимального значення 32,3 %, що на 12,5 % 
вище, ніж у фазі цвітіння. З метою контролю альтернаріозу і фітофторозу на томатах сорту  
Малинове віканте досліджено дію фунгіцидів різних хімічних груп. В якості еталона обрано препа-
рат Ридоміл Голд МЦ 680 г/л WG, (металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ефективність якого 
порівнювалася з більш сучасними препаратами: Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (піраклостробін, 40 г/л +  
диметоморф, 72 г/л) та Консенто, 450 г/л к.с. (фенамідон 75 г/л +пропамокарб-гідрохлорид, 375 г/л). 
Досліджувані фунгіциди характеризувалися високою фунгістатичною активністю, однак збудники 
альтернаріозу і фітофторозу виявляли різну чутливість до діючих речовин. У захисті рослин проти 
фітофторозу більш ефективними, у порівнянні з еталонним препаратом Ридоміл Голд, 680 г/л в.г. 
виявилися Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (пригнічував розвиток хвороби на 78,5 %) та Консенто, 450 г/л к.с. 
(пригнічував розвиток хвороби на 85,2 %). Аналогічна тенденція прослідковувалася відносно альтер-
наріозу: найбільш ефективним був препарат Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., технічна ефективність якого 
становила 83,4 %. Даний показник на 23,6 % вищий ніж у еталону. Ефективність фунгіциду  
Консенто, 450 г/л к.с. дещо нижча (на 4,5 %) ніж у Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., але на 28,1 % вища порів-
няно з фунгіцидом Ридоміл Голд, 680 г/л в.г. (59,8 %). Проведені дослідження підтверджують специ-
фічну активність обраних фунгіцидів відносно хвороб, які спричиняються нижчими (Phytophthora 
infestans) і вищими (Alternaria solani) грибами. Аналізуючи склад комплексу діючих речовин обох дос-
ліджуваних препаратів, зроблено припущення, що зазначена специфічність забезпечується поєднан-
ням двох діючих речовин: для Кабріо Дуо – піраклостробіном і диметоморфом, а для Консенто –  
фенамідоном і пропамокарб-гідрохлоридом. Дещо нижча ефективність препарату Кабріо Дуо, порі-
вняно з Консенто, може свідчити про формування резистентності у популяції збудника фітофто-
розу відносно стробілуринової діючої речовини, тоді як у фунгіцида Консенто проявилася синергія 
діючих речовин, що підвищило сумарну фунгітоксичну дію препарату і відповідно технічну ефектив-
ність. Порівняно низька технічна ефективність Ридомілу Голд можливо пов’язана з формуванням 
резистентності збудників фітофторозу та альтернаріозу до металаксилу-М і манкоцебу. 

Ключові слова: помідори, альтернаріоз, фітофтороз, фунгіциди, технічна ефективність, діюча 
речовина. 

 
Вступ 
Сучасне овочівництво і тенденції його розвитку передбачають впровадження нових високоефек-

тивних технологій вирощування овочевих культур, що забезпечують не тільки збільшення урожайно-
сті і покращення якості продукції, але й зменшення затрат на її виробництво. 

Однією з причин зниження урожаю та якості овочевої продукції є ураження овочевих культур 
хворобами, втрати від яких становлять в середньому до 30 %, а в окремі роки досягають і 50 % [1, 2]. 

Серед технологічних прийомів вирощування овочевих культур однією з найважливіших складо-
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вих є хімічний захист рослин від шкідливих організмів [3–5]. 
Найбільш популярною овочевою культурою є томат (Lycopersicon esculentum Mill.). Його продук-

тивність значною мірою залежить від хвороб, переважно грибної етіології. Найбільш шкодочинними 
серед них є фітофтороз та альтернаріоз [1, 6–8]. За даними ряду авторів, у епіфітотійні роки розвитку 
фітофторозу втрати врожаю досягають 80–100 % [1, 6, 8], а альтернаріозу 70–80 % [2, 9].  

В природних умовах Полісся, Лісостепу і Степу існує реальна можливість постійного зараження 
культурних і дикорослих пасльонових рослин збудниками фітофторозу та альтернаріозу. У збере-
женні, накопиченні та циркуляції інфекції важливу роль відіграють різні види бур'янів, поширені на 
плантаціях томатів. Постійна зміна рослин-господарів у поєднанні з адаптацією до підвищених тем-
ператур та інших несприятливих умов середовища, забезпечують збудникам захворювань можливість 
виживання в критичні періоди і, тим самим, сприяють істотному розширенню ареалу хвороб, зрос-
танню патогенних властивостей та реалізації процесів формоутворення в популяції патогенів. Актив-
на циркуляція інфекції в природних умовах значною мірою підвищує уражуваність культури [10]. 

Захист рослин від фітофторозу та альтернаріозу на сьогодні розглядають як проблему, вирішення якої 
потребує, з одного боку, впровадження у виробництво нових хімічних груп фунгіцидів, з іншого – викорис-
тання стійких сортів. Ефективність хімічних засобів захисту знижується внаслідок швидкого формування у 
грибів резистентних до фунгіцидів форм, а збільшення доз препаратів неприпустиме [11–13].  

У той же час, ефективність фунгіцидів знижується внаслідок здатності грибів формувати резисте-
нтні біотипи, що вимагає постійної роботи щодо моніторингу структури популяцій патогенів, їх біо-
логічних властивостей, патогенності, спеціалізації, напрямків формоутворюючих процесів тощо [4]. 

Мета дослідження: з’ясувати особливості поширеності та розвитку альтернаріозу і фітофторо-
зу на рослинах томату за застосування нового асортименту фунгіцидів у період вегетації.  

Для реалізації поставленої мети вирішувалися наступні завдання: проведення фітопатогенного 
моніторингу в посівах томатів; оцінка ступеня поширеності і розвитку хвороб протягом вегетації; ви-
значення технічної ефективності досліджуваних фунгіцидів. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Робота проводилася протягом 2019–2020 рр. на кафедрі захисту рослин Полтавської державної 

аграрної академії. Дослідження виконувались на виробничих плантаціях томатів сорту Малинове 
віканте фермерського господарства в умовах Зіньківського району. Сорт ранньостиглий, кущ 
компактний, низькорослий, не вимагає підв’язування та пасинкування; плоди малинового 
забарвлення. Цінується за відмінні смакові якості та високу врожайність. 

Задіяне в дослідженнях поле було розташоване на чорноземних ґрунтах. При вивченні екологіч-
них особливостей та біології збудників фітофторозу та альтернаріозу використовувалися метеороло-
гічні показники Полтавського обласного гідрометцентру.  

Облік поширеності фітофторозу та альтернаріозу на томатах у період вегетації здійснювався ме-
тодом маршрутних обстежень за загальноприйнятими методиками [14].  

Тест-об’єктами в дослідженнях слугували фунгіциди: Ридоміл Голд МЦ (стандарт) 680 г/л в.г., 
Кабріо Дуо, 112 г/л к.с., Консенто, 450 г/л к.с. [15]. Обприскування проводили до появи перших ознак 
прояву хвороб [16]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Протягом вегетації 2019–2020 років на дослідних ділянках виробничих плантацій томатів сорту 

Малинове віканте спостерігали розвиток альтернаріозу (Alternaria solani) і фітофторозу (Phytophthora 
infestans). Поширення та інтенсивність розвитку хвороб залежала від гідротермічних умов вегетацій-
ного періоду. 

Ураження сухою плямистістю, або альтернаріозом, відмічали у фазах цвітіння – плодоутворення 
культури. Перші ознаки в роки досліджень реєструвалися на листках на початку червня (рис. 1–2).  

В умовах 2019 року поширеність хвороби у фазі цвітіння становила 12,3 %. Сприятливі погодні 
умови (чергування спекотної посушливої погоди з дощами і рясними росами) призвели до наростання 
інфекції і у фазі плодоношення інтенсивність розвитку альтернаріозу досягла максимального значен-
ня 32,3 %, що на 12,5 % вище ніж у фазі цвітіння (рис. 1).  

Симптоматичні ознаки хвороби реєструвалися не тільки на листках томатів, але й на плодах у вигляді 
темно-бурих плям. Поширеність хвороби була значною і становила в середньому по варіантах 26,3 %. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку хвороб томатів сорту Малинове віканте в 2019 році  

без застосування фунгіцидів 
 

У 2020 році кліматичні умови періоду вегетації суттєво відрізнялися від умов 2019 року. Спостері-
гались різкі коливання ГТК від 0,89 до 0,16 у фазі цвітіння та від 0,24 до 0,59 у фазі плодоутворення. 
Такі умови не були критичними для розвитку альтернаріозу, його поширеність у період цвітіння ре-
єструвалась на рівні – 8,5 %, що майже в півтора рази менше, ніж у попередньому році (рис. 2). Наро-
стання інфекції відбувалося в межах середнього і нижнього ярусів листків. Поширеність хвороби в 
фазу плодоутворення становила 18,4 %, а інтенсивність розвитку – 21,4 %. 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку хвороб томатів сорту Малинове віканте в 2020 році  

без застосування фунгіцидів 
 

Роки дослідження характеризувалися лише незначними періодами, сприятливими для розвитку 
фітофторозу. Його прояв у вигляді поодиноких плям на нижніх листках томатів реєстрували в кінці 
червня 2019 р., тоді як у 2020 р. хвороба в даний період не проявлялась. Поширеність фітофторозу 
була незначною в 2019 році – 5,5 %, в 2020 році – 2,2 %.  

Фактично до кінця липня спостерігалося поступове наростання інфекції, але активне ураження 
плодів і їх гниття відмічалося лише у 2019 році, при інтенсивності ураження 9,2 %. 

В серпні 2019 р. ситуація кардинально змінилась, кількість опадів за місяць становила лише 14,3 
мм за температури повітря 23,6 0C; розрахований гідротермічний коефіцієнт був надзвичайно низь-
ким – 0,2. У 2020 р. в цей же період кількість опадів теж була незначною – 2,4 мм. Умови, що склали-
ся, призвели до депресивного стану популяції збудника фітофторозу. 

Таким чином, розвиток досліджуваних хвороб значною мірою залежав від погодних умов періоду 
вегетації рослин.  

З метою контролю альтернаріозу і фітофторозу на томатах сорту Малинове віканте ми досліджу-
вали фунгіциди різних хімічних груп. В якості еталону був обраний препарат  
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Ридоміл Голд МЦ 680 г/л WG, (металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ефективність якого порі-
внювалася з більш сучасними препаратами: Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (піраклостробін, 40 г/л + димето-
морф, 72 г/л) та Консенто, 450 г/л к.с. (фенамідон 75 г/л + пропамокарб-гідрохлорид, 375 г/л). Дослі-
джувані фунгіциди характеризувалися високою фунгістатичною активністю, однак збудники альтер-
наріозу і фітофторозу виявляли різну чутливість до діючих речовин. 

У захисті рослин проти фітофторозу більш ефективними, порівняно з еталонним препаратом  
Ридоміл Голд, 680 г/л в.г., виявилися Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (пригнічував розвиток хвороби на 
78,5 %) та Консенто, 450 г/л к.с. (пригнічував розвиток хвороби на 85,2 %). 

Аналогічна тенденція прослідковувалася по відношенню до альтернаріозу: найбільш ефективним 
був препарат Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., технічна ефективність якого становила 83,4 %. Даний показник 
на 23,6 % вищий, ніж у еталону. Ефективність фунгіциду Консенто, 450 г/л к.с. була дещо нижчою 
(на 4,5 %) ніж у Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., але на 28,1 % вища порівняно з фунгіцидом Ридоміл Голд, 
680 г/л в.г. (59,8 %). 

1. Технічна ефективність фунгіцидів у захисті томатів від хвороб  
(сорт Малинове віканте, середнє за роки досліджень) 

Назва препарату 
Норма 

витрати, 
л/га 

Технічна  
ефективність у  

захисті від 
альтернаріозу, % 

± до  
еталону 

Технічна  
ефективність у 

захисті від 
фітофторозу, % 

± до  
еталону 

Ридоміл Голд, 680 г/л 
в.г. (еталон) 2,5 59,8 - 62,5 - 

Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. 2,5 83,4 +23,6 78,5 +16,0 
Консенто, 450 г/л к.с. 1,5 87,9 +28,1 85,2 +22,7 

 
Таким чином, проведені нами дослідження підтверджують специфічну активність досліджуваних 

фунгіцидів відносно хвороб, які викликаються грибами Phytophthora infestans і Alternaria solani. Ана-
лізуючи склад комплексу діючих речовин обох досліджуваних препаратів, можна зробити припущен-
ня, що ця специфічність забезпечується поєднанням двох діючих речовин: для Кабріо Дуо – піракло-
стробіном і диметоморфом, а для Консенто – фенамідоном і пропамокарб-гідрохлоридом. Дещо ниж-
ча ефективність препарату Кабріо Дуо, порівняно з Консенто, може свідчити про формування резис-
тентності у популяції збудника фітофторозу відносно стробілуринової діючої речовини [12, 17], тоді 
як у фунгіцида Консенто проявилася синергія діючих речовин, що підвищило сумарну фунгітоксичну 
дію препарату і відповідно технічну ефективність. 

Порівняно низька технічна ефективність Ридомілу Голд, можливо, пов’язана з формуванням рези-
стентності збудників фітофторозу та альтернаріозу до металаксилу-М і манкоцебу [18–21]. 

 
Висновки 
При вирощуванні томатів суттєве зниження товарної продукції викликає розвиток на плодах хво-

роб альтернаріозу та фітофторозу, що спонукає до застосовання ефективних фунгіцидів для їх захис-
ту. Протягом вегетації 2019–2020 років на плантаціях томатів простежувалася залежність розвитку 
фітофторозу (3,2–14,5 %) та альтернаріозу (18,4–32,3 %) від гідротермічних умов. Застосування дос-
ліджуваних фунгіцидів дозволило ефективно контролювати хвороби томатів сорту Малинове віканте. 
Найбільша технічна ефективність проти альтернаріозу і фітофторозу виявлена при застосуванні пре-
парату системної дії Консенто 450 г/л к.с. (1,5 л/га) – 87,9 % і 85,2 % відповідно. Менш ефективним 
виявився Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (2,5 л/га) (83,4 % при альтернаріозі та 78,5 % при фітофторозі). 
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