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Тема лекційного заняття:  

Інтегрована система захисту винограду від хвороб 

Самостійно слід опрацювати: поширення та шкідливість хвороб у різних 
ґрунтово-кліматичних зонах України. Вплив абіотичних та біотичних екологічних 
факторів на розвиток хвороб. 

Перегляньте матеріал по хворобах винограду: 
https://www.youtube.com/watch?v=0bsfbHoJAiE 

У групі Viber розміщена інформація щодо симптомів хвороб винограду. 
 

На маточниках прищепних і підщепних лоз, шкілках. 

1. Закладання маточників тільки оздоровленими елітними чубуками, 

заготовленими із здорових кущів винограду. 

2. Протягом вегетації маточників тричі проводять фітосанітарну 

експертизу насаджень (у травні – червні; у серпні - вересні і після 

опадання листків). Виявлені уражені рослини бактеріальними і 

вірусними хворобами  видаляють і знищують. У разі, якщо кількість 

уражених кущів перевищує 5%, ділянку виключають з розмноження.  

3. Живці прищепи та підщепи перед закладанням на зберігання проти 

сірої гнилі та пліснявіння  замочують протягом 18-24 годин  в 0,1% 

суспензії  Топсина - М або обприскують  у період загартування  

щеплень. 

4. Підщепну лозу зберігають в підземних буртах, під навісом. Під час 

зберігання потрібно, щоб лоза не контактувала з мокрим ґрунтом.  

5. Для захисту щеплень в шкілці проти мільдью проводять 7-8 

обприскувань контактними фунгіцидами, які рекомендовані для 

застосування і на плодоносних насадженнях.  
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6. Після викопування з шкілки саджанці  ретельно сортують і 

знезаражують перед закладанням на зберігання 0,1% суспензією   

Топсина М або аналогами.  

7. Проти бактеріального раку ефективним заходом є оброблення 

виноградних прищеп і  чубуків перед висаджуванням одним 

препаратів Тіовіт Джет 80 WG, в.г. або аналогами. 

Виноградники закладають саджанцями цінних столових, універсальних 

і технічних сортів винограду з високою польовою стійкістю до хвороб:  

 Каберне Совіньон,  

 Красностоп золотівський,  

 Рубіновий Могарача,  

 Маріаса,  

 Сапераві,  

 Мускат Дністовський,  

 Осінній розовий,  

 Ляна,  

 Аврора Могарача та ін. 

Забороняється осіннє закладання виноградників чубуками, а також садіння 

саджанців з ознаками бактеріального раку, антракнозу й вірусних хвороб.  

На молодих і плодоносних виноградниках.  

Своєчасно підв'язують, обламують, пасинкують, чеканять пагони, 

систематично проводять захисні заходи проти бур'янів, що суттєво  знижує 

інтенсивність розвитку мільдью, оідіуму, сірої гнилі та інших хвороб. На 

заражених плямистим некрозом виноградниках формують лозу із заміною 

рукавів через 3-4 роки. 

У хімічному захисті винограду проти хвороб пропонуються численні 

фунгіциди контактної та системної дії, в роботі з якими слід суворо 

дотримуватися регламентів  їх  застосування.  

Для знищення запасу зимуючої інфекції збудників мільдью, оідіуму, 

антракнозу, бактеріального раку, чорної та інших плямистостей, сірої гнилі рано 

навесні до початку вегетації  або після її завершення проводять викорінювальне 

обприскування рослин препаратами:  

Айрон 15-18 кг/га);  

Брунька,  р.к., 2,0 л/га, який ефективний також проти кліщів і червиць і ін.. 

Проти мільдью використовують фунгіциди: 

 Купроксил, к.с.,5,0 л/га та аналоги,  

 Блу Голд, к.с., 3,0 л/га; 

 Косайд 2000, в.г.,  2,5 кг/га та аналоги; 

 Дітан М-45, з.п., 2,0-3,0 кг/га та аналоги) та ін. 

Дозволені до застосування на виноградниках проти мільдью фунгіциди: 

 Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г., 2,0-2,5 кг/га та аналоги;  



 Акробат МЦ, в.г., 2,0 кг/га та аналоги та ін. 

Проти мільдью рекомендовані до застосування фунгіциди:   

 Орвего, к.с., 0,8-1,0 л/га; 

 Акробат Топ, в.г., 1,2-1,5 кг/га;  

 Піларстін, к.с., 0,5 л/га; 

 Антракол 70 WP, в.г., 1,5 кг/га; 

 Мелоді Дуо 66,8 WP, з.п., 2,5 кг/га; 

 Імпакт 25 SC, к.с., 0,1 л/га та аналоги;  

 Ефатол, з.п., 2,0-3,0 кг/га та ін. 

Для недопущення виникнення резистентності у окремих фітопатогенів до 

діючих речовин системних фунгіцидів  їх застосовують лише в чергуванні з 

контактними фунгіцидами. 

Проти комплексу хвороб (мільдью, оідіуму, сірої гнилі, чорної плямистості 

та ін.) застосовують фунгіциди на основі: 

 Квадріс 250 SC к.с., 0,8 л/га; 

 Фитал, р.к., 2,0-2,5 л/га; 

 Стробі, в.г., 0,3 кг/га та аналоги; 

 Кабріо Топ, в.г., 2,0 кг/га);  

 Титул Дуо, к.к.р., 0,15-0,25 л/га та ін. дозволені. 

За необхідності  обмеження  поширення і розвитку лише оідіуму   на 

винограді  використовують фунгіциди:  

Тіовіт Джет 80 WG, в.г., 5,0-8,0 кг/га та аналоги; 

Флінт 50 WG, в.г., 0,25 кг/га та ін.. 

Проти оідіуму і сірої гнилі  застосовують фунгіциди: 

Топсін М, з.п., 1,0-1,5 кг/га та аналоги; 

Тіофен Екстра, з.п., 1,0-1,5 кг/га та ін.  

Проти сірої гнилі на виноградниках ефективні фунгіциди: 

Скала 400 SC, к.с., 1,2-2,4 л/га; 

Тельдор 50 WG , в.г., 1,0 кг/га;  

Світч 62,5 WG , в.г., 0,75-1,0 кг/га) ті ін.. 

Навесні на плодоносних насадженнях обприскування рослин фунгіцидами 

проти мільдью, оідіуму, антракнозу, чорної плямистості та інших хвороб 

проводять у  період розпускання бруньок і повторно через 10-15 днів. 

Наступні профілактичні обприскування проводять на основі даних 

короткострокового прогнозу розвитку мільдью або за довжини пагонів 20-25 см 

або за появи перших мільдьюзних плям на листках, повторюють оброблення 

перед цвітінням (у фазу розпушення суцвіть і відокремлення бутонів)  і також 

відразу ж після цвітіння. Профілактичні обприскування виноградників під час 

вегетації повторюють після появи  кожних 3-4 нових листків у вологу  погоду і 6-

7 листків у суху погоду. Контактні фунгіциди застосовують перед і після цвітіння, 



тобто в період активного росту і розвитку молодих листків. Норма витрати 

робочих розчинів 800-1200 л/га.  
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Мілдью винограду 

 

 
Борошниста роса винограду 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. ТЕМА: Хвороби винограду 
 

Завдання:  

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби винограду, 

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

її проявлення; збудник захворювання, його систематичне становище, 

морфологічні та біологічні особливості, цикл розвитку, спеціалізація; джерела 

інфекції хвороби (основні та додаткові). 

В лабораторних умовах, використовуючи гербарні зразки, фіксовані 

препарати та атласи – розглянути діагностичні ознаки патологій на різних 

органах рослин та їх зарисувати. Проаналізувати відмінності між мікозами, 

вірозами та бактеріозами.  

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: 

 Мілдью. 

 Оідіум.  

 Антракноз. 

 Плямистий некроз або “чорнилка”.  

 Краснуха. 

 Сіра гниль.    

 Чорна плямистість.  

 Бактеріальний рак.   

 Коротковузля.   

 Інфекційний хлороз.  

 

Мілдью 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 



Збудником хвороби є гриб Plasmopara viticola (Berk et M.A. Curt.) Berl. et de 

Toni, який належить до царства Chromista, штаму Oomycota, порядку 

Peronosporales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення мілдью винограду та морфологічні особливості гриба 

 



Оідіум  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Erysiphe necator Schwein (син. Uncinula necator 

(Schwein) Burr.) анаморфа: Oidium tuckeri Berk, який належить до царства 

Fungi, відділу у Ascomycota, порядку Erysiphales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення оідіуму винограду та морфологічні особливості гриба 



Антракноз 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
Збудником хвороби є гриб Elsinoe ampelina Shear (син. Elsinoe viticola 

Raciborski) анаморфа: Sphaceloma ampelinum dу Bary (син. Gloeosporium 

ampelophagum (Pass.) Sacc.), який належить до штаму Ascomycota, порядку 

Dothideales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення антракнозу винограду та морфологічні особливості гриба 



Плямистий некроз або “чорнилка” 

Збудником хвороби є гриб Mollisia vitis Jurku (анаморфа: Rhacodiella vitis 

Schterenb.), який належить до  штаму Ascomycota, порядку Leotiales. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Краснуха 

Збудником хвороби є гриб Pseudopezicula tracheiphila (Mull.-Thurg.) Korf  

et Zhuang (син. Pseudopeziza tracheiphila (Sacc. et Sacc.) Korf)  анаморфа: 

Phialophora tracheiphila (Sacc. et Sacc.) Korf, який належить до штаму 

Ascomycota, порядку Helotiales. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Сіра гниль  

Збудником хвороби є гриб-поліфаг Botryotinіa fuckeliana (de Bary) Whetzel 

(анаморфа: Botrytis cinerea Pers.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Чорна плямистість 

Збудником хвороби є гриб Сryptosporella viticola Shear (анаморфа: 

Phomopsis viticola Sacc.), який належить до штаму Ascomycota, порядку 

Diaportales. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 



 

Бактеріальний рак 

Збудником хвороби є бактерії Agrobacterium tumefaciens Conn. 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Коротковузля 

Збудником хвороби є вірус Grapevine fanleaf virus (GFLV), який належить до 

родини Comoviridae 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Інфекційний хлороз  

Збудником інфекційного хлорозу є вірус  Grapevinе yellow mosaic virus 

(GYMV), який відноситься до родини Comoviridae, роду Nepovirus 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Неінфекційний хлороз 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 


