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Тема лекційного заняття:  

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СУНИЦІ ВІД ХВОРОБ 

Самостійно слід опрацювати: поширення та шкідливість хвороб у 

різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Вплив абіотичних та 

біотичних екологічних факторів на розвиток хвороб. 

Вирощування стійких сортів з комплексною стійкістю до хвороб:  

Антеа, 

Веселка, 

Крихітка, 

Лорд, 

Полка, 

Ароза,  

Симфонія,  

та ін. 

Розміщення маточних ділянок повинно бути на віддалі 1,5-2,0 км від інших 

насаджень суниці. Не закладати насадження після викорчування плодових 

дерев, чагарників.  

3-х разове фітопрочищення під час апробації  маточних насаджень, 

видалення і знищення  рослин уражених кореневими гнилями, вірусними і 

бактеріальними хворобами.  

Безвірусний садивний матеріал  суниці отримують шляхом вирощування 

рослин зі здорових верхівкових меристем. 

Під час вегетації суниці дотримуються збалансованого живлення рослин, 

своєчасно підживлюють, що суттєво підвищує стійкість рослин до багатьох 

захворювань. 

Норми внесення макро - і мікроелементів визначають на основі 

агрохімічного аналізу ґрунту. 
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Проти інфекції багатьох збудників хвороб, які перезимували на рештках, 

ранньою весною, до початку відростання листків, проводять викорінювальне 

обприскування рослин 5% розчином сечовини (15-20 кг/га). 

Протягом вегетації суниці проводять хімічний захист рослин від хвороб: 

перший раз його проводять навесні під час відростання листків суниці; 

другий, за обґрунтованої необхідності, – в кінці бутонізації  

третій – після збирання врожаю.  

Проти білої і бурої плямистості, борошнистої роси, сірої та інших гнилей 

рослини обприскують фунгіцидамами (Хорус 75 WG, в.г., 0,7 кг/га –  у разі 

оброблення рослин до цвітіння і 0,4 кг/га – після цвітіння),  (Світч 62,5 WG, в.г., 

0,75 кг/га – у разі оброблення рослин  до цвітіння і 0,75-1,0 кг/га – після 

цвітіння рослин). Проти борошнистої роси рослини обприскують  не більше  

ніж 2 рази 0,05% суспензією  фунгіциду (Топаз 100 ЕС, к.е., 0,3-0,5 л/га), проти 

сірої гнилі – одне обприскування препаратом Тельдор 50WG, в.г., 0,8 кг/га) 

На маточних ділянках проти фузаріозного і вертицильозного в’янення 

ґрунт поливають під корінь рослин  0,1-0,2% суспензією Фундазол, з.п., 30 

кг/га), проти фітофторозу  рослини обприскують 0,2%  суспензією Альєтта, з.п., 

4,0 кг/га). Після обробки маточних рослин вказаними  фунгіцидами 

забороняється реалізація ягід. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ТЕМА: Хвороби смородини та аґрусу 

Ілюстрації хвороб рослин та спороношення їх збудників 
наведено в групі Viber 

 
Завдання: 

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби 
смородини та агрусу, акцентуючи увагу на наступні питання: строки 
з’явлення хвороби та симптоми її проявлення; збудник хвороби, його 
систематичне становище, морфологічні та біологічні особливості, цикл 
розвитку, спеціалізація; джерела інфекції хвороби (основні та додаткові). 

В лабораторних умовах, використовуючи гербарні зразки, фіксовані 
препарати, свіжозібрані уражені частини рослин та атласи – розглянути 
діагностичні ознаки патологій на різних органах рослин та їх зарисувати. 

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 смородини: 
 Борошниста роса.  
 Антракноз.  
 Септоріоз, або біла плямистість.  
 Бокальчаста іржа. 
 Стовпчаста іржа.  
 Вертицильозне в’янення. 
 Облямівка жилок смородини.  
 Махровість, або риверсія смородини.  

 
Хвороби агрусу:  
 Американська борошниста роса.  
 Антракноз.  
 Бокальчаста іржа,  
 Стовпчаста іржа. 

 
Хвороби смородини 

 
Борошниста роса 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk et 
Curt, який належить до штаму Ascomycota, порядку Erysiphales. 
Патоген може поширюватися на агрус і навпаки. 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення борошнистої роси мородини та морфологічні 
особливості гриба 

 
Антракноз 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Depranopeziza ribis (Kleb.) v. Hohn (син. 
Pseudoperiza ribis Kleb.); анаморфа:  Gloeosporidiella ribis Pers (син. 
Gloeosporium ribis Mont. et Desm), який належить до відділу 
Ascomycota, порядкy Helotiales. Збудник має дві форми: f.nigra і f.rubri. 
Перша уражує смородину чорну, друга – червону (порічки). 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення антракнозу смородини та морфологічні особливості 
гриба 

Септоріоз, або біла плямистість 
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella ribis Kleb. (анаморфа: 
Septoria ribis Desm.), який належить до відділу Ascomycota, порядку 
Dothideales. 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення септоріозу смородини та морфологічні особливості 
гриба 

Бокальчаста іржа смородини 
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є дводомний іржастий гриб Puccinia caricina 
DC. (син. Puccinia ribesii-caricis Kleb.), який належить до відділу 
Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Uredinales.  
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення бокальчастої іржі смородини та морфологічні 
особливості гриба 

Стовпчаста іржа  
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 

Збудником хвороби є  дводомний іржастий гриб Cronartium ribicola 
(Dietr.) Fisch., який належить до відділу Basidiomycota, класу 
Teliomycetes, порядку Uredinales. 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. Проявлення стовпчастої іржі смородини та морфологічні 
особливості гриба 

Вертицильозне в’янення 
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Verticillium albo-atrum Reinke et Berth. 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. Проявлення вертицильозу смородини та морфологічні особливості 
гриба 



Облямівка жилок смородини  
Збудником хвороби є вірус Gooseberry vein banding virus (GVBaV), 

який належить до родини Caulimoviridae,  роду Badnavirus. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________ 

 
Махровість, або риверсія смородини  
Збудником хвороби є вірус Blaskcurrant reversion virus (BRV), який 

належить до родини Comoviridae, роду Nepovirus.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________ 

 
Хвороби агрусу 

 
Американська борошниста роса  
Збудником хвороби є гриб Sphaerotheca mors-uvae Berk et Curt. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 



Антракноз агрусу 
Збудником хвороби є гриб Depranopeziza ribis v. Hohn. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Бокальчаста іржа агрусу 

Збудником хвороби дводомний іржастий гриб, що і на смородині 
Puccinia caricina DC. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
 
Стовпчаста іржа агрусу 
Збудником хвороби є базидіальний гриб Cronartium ribicola Fisch. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ТЕМА: Хвороби малини 

 
Завдання: 

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби малини, 
акцентуючи увагу на наступні питання: строки з’явлення хвороби та 
симптоми її проявлення; збудник хвороби, його систематичне 
становище, морфологічні та біологічні особливості, цикл розвитку, 
спеціалізація; джерела інфекції хвороби (основні та додаткові). 

В лабораторних умовах, використовуючи гербарні зразки, фіксовані 
препарати, свіжозібрані уражені частини рослин та атласи – розглянути 
діагностичні ознаки патологій на різних органах рослин та їх зарисувати. 

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: 
 Пурпурова плямистість.   
 Антракноз.   
 Біла плямистість, або септоріоз.  
 Іржа.   
 Кореневий бактеріальний рак.   
 Мозаїка.   
 Інфекційний хлороз.   
 Кущова карликовість.   
 Жовта плямистість.   
 Неінфекційний хлороз.  

 
Пурпурова плямистість   

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 



Збудником хвороби є гриб Didymella applanata Sacc., який належить 
до відділу Ascomycota, порядку Dothideales 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення пурпурової плямистості малини та морфологічні 
особливості гриба 



Антракноз   
Проявлення хвороби  

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________  

Збудником хвороби є гриб Elsinoe veneta (Burkh.) Jenkins  
(анаморфа:  Sphaceloma necator (Ell. Et Ev.) Jenkins et Shear (син. 
Gloeosporium venetum Sped), який належить до відділу Ascomycota, 
порядку Dothideales.    
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення антракнозу малини та морфологічні особливості гриба 

  



Біла плямистість, або септоріоз 
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella rubi Roark (анаморфа: 
Septoria rubi West), який належить до штаму Ascomycota, порядку 
Dothideales. 
Цикл розвитку патогену. 
____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення септоріозу малини та морфологічні особливості гриба 



Іржа   
Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Захворювання викликає однодомний іржастий гриб Phragmidium 
rubi-idaei (DC.) Karst (син. P. efussum Auersw.), що належить до відділу 
Basidiomycota, класу Teliomycetes, порядку Uredinales. 
Цикл розвитку 
патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення іржі малини та морфологічні особливості гриба 



Кореневий бактеріальний рак   
Збудником хвороби є бактерії Agrobacterium tumefaciens Conn. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ 

 
 
Мозаїка   
Основними збудниками мозаїки є віруси: Black raspberry nekrosis 

virus (BRNV), який належить до родини Сomoviridae, роду Sadwavirus. 
Його вірусні частки мають ізометричну форму, розміром близько 35 нм; 
Rubus yellow net virus (RYNV), який належить до родини 
Caulimoviridae, роду Badnavirus. Його віріони бацилоподібної форми, 
розміром 80–150 х 25–30 нм; Raspberry mottle virus (RMoV), який 
належить до родини Closteroviridae. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________ 

 
 
Інфекційний хлороз   
Збудником хвороби є вірус Raspberry vein chlorosis virus (RpVCV), 

який належить до родини Rabdoviridae. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________ 

 
Кущова карликовість   



Збудник хвороби – вірус Raspberry bushy dwarf virus (RpBDV), який 
належить до родини Bromoviridae, роду Idaeovirus. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________ 

 
 
 
Жовта плямистість   
Збудником хвороби є вірус Raspberry yellov blotch virus (RpYBV). 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________ 

 
 
Неінфекційний хлороз  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________ 

   
 


