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https://www.pro-of.com.ua/nebezpechni-gribni-xvorobi-plodovix-kultur/ 

Плодова гниль https://www.youtube.com/watch?v=Uio0govSqHM 
Іржа груші https://www.youtube.com/watch?v=siUsJJQZlhw 
 
 
Завдання: 
Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби 

плодових зерняткових, 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. 
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Розглянути цикли розвитку збудників хвороб, їх спеціалізацію та 
проаналізувати джерела інфекції. 

 

Хвороби:  

 Парша яблуні та груші,  
 Моніліоз, або плодова гниль. 
 Чорний рак, звичайний, або західноєвропейський рак. 
 Цитоспороз, або інфекційне всихання. 
 Борошниста роса яблуня. 
 Філостиктоз. 
 Септоріоз груші.  
 Буруватість листків груші.  
 Іржа. 
 Молочний блиск.  
 Кореневий бактеріальний рак.  
 Мозаїка яблуні.  
 Хлоротична плямистість листків яблуні.  
 Борознистість деревини. 

 

Парша яблуні і груші 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Збудником хвороби на яблуні є гриб Venturia inaequalis (Cooke) 

Win. (анаморфа: Fusicladium dendriticum Fuck.), на груші – V. pirina 

Aderh. (анаморфа: F. pirinum Corda). 

Цикли розвитку 

патогенів.____________________________________________ 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення парші на яблуні та груші, морфологічні особливості 

гриба 



Чорний рак   

Збудником хвороби є гриб Bothryosphaeria obtusa Shoem 

(анаморфа: Sphaeropsis malorum Peck.). 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Bothryosphaeria obtusa Shoem (анаморфа: 

Sphaeropsis malorum Peck.). 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення чорного раку яблуні та морфологічні особливості гриба 



Цитоспороз  (інфекційне всихання) 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

Збудником цитоспорозу є гриби із роду Leucostoma (Valsa), 

анаморфа: (рід Cytospora), які належать до відділу Ascomycota, 

порядку Xyllariales.  Яблуню частіше уражують гриби Cytospora 

schulzeri Sacc. et Syd. і C. carphosperma Fr.; айву – C. cydoniae Bub. 

et Kab.; грушу – C. microspora Robenh. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. Проявлення цитоспорозу на яблуні та морфологічні особливості 

гриба 



Звичайний (західноєвропейський) рак 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________  

Збудником звичайного раку є гриб Nectria galligena Bres. (анаморфа: 

Cylindrocarpon mali Wr. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. Проявлення звичайного (західноєвропейського) раку яблуні  

та морфологічні особливості гриба 



Борошниста роса яблуні 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Podosphaera leucotricha  Salm. (анаморфа: 

Oidium farinosum Cke.). 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. Проявлення борошнистої роси яблуні та морфологічні особливості 

гриба 



Буруватість листків груші 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Diplocarpon mespeli  Nannf.  (анаморфа: 

Entomosporium maculatum Lev.). 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. Проявлення буруватісті листків груші та морфологічні особливості 

гриба 



Іржа 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

Збудниками хвороби є вузькоспеціалізовані гриби із роду 

Gymnosporangium, які належать до відділу Basidiomycota, класу 

Teliomycetes, порядку Uredinales.  Яблуню уражує G. tremelloides 

Hartig, грушу – G. fuskum D.C. і G. dobrozracovae Mitroph., айву – G. 

confusum Plowr.  

Цикл розвитку 

патогенів.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. Проявлення іржі груші та морфологічні особливості гриба 



Моніліоз (плодова гниль) 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Збудниками хвороби є гриби з роду Monilinia:  M. fructigena Honey 

(анаморфа: Monilia fructigena Sacc.);  M. laxa Honey f. sp. malia 

(анаморфа: M. laxa f. sp. malia Sacc.) та ін., M. linhartiana Buchw. 

(анаморфа: M. linhartiana Honey). В Україні плодову гниль спричиняють 

гриби M. fructigena і M. linhartiana, а моніліальний опік суцвіть, гілочок – 

M. laxa f. sp. мalia. 

Цикл розвитку 

патогенів.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. Проявлення плодової гнилі яблуні та морфологічні особливості 

гриба 



Біла плямистість листків груші (септоріоз) 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella sentina Schroet. 

(анаморфа: Septoria piricola Desm. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. Проявлення септоріозу груші та морфологічні особливості гриба 



Філостиктоз 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Хворобу спричиняють гриби з роду Phyllosticta. На яблуні ураження 

листків відбувається двома видами – Ph. briardi Sacc. i Ph. mali Pr. et 

Del. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. Проявлення філостиктозу яблуні та морфологічні особливості гриба 



Молочний блиск 

Хвороба, як правило, проявляється на ослаблених деревах з 

морозобоїнами і механічними пошкодженнями. На таких деревах 

поселяється гриб Chondrostereum purpureum Pousow (син. Stereum 

purpureum Fr.). 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Кореневий бактеріальний рак 

Проявлення хвороби  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________  

Збудником хвороби є бактерії Agrobacterium tumefaciens Conn. 

Цикл розвитку 

патогену.____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

Джерела інфекції.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення кореневого бактеріального раку на плодових культурах 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 



Вірусні та фітоплазмові хвороби яблуні 

Хвороба  Збудник  Симптоми Джерела 

інфекції 

Мозаїка 

яблуні 

 

Apple mosaic 

virus (AMV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлоротична 

плямистість 

листків яблуні 

вірус Apple 

chlorotic leafspot 

virus (ACLV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борознистість 

деревини 

вірус  Apple 

stem grooving 

virus (ASGV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проліферація 

(«відьмині 

мітли») яблуні 

фітоплазмові 

організми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


