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Тема лекційного заняття: 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПЛОДОВИХ ЗЕРНЯТКОВИХ КУЛЬТУР ВІД 

ХВОРОБ. 

 

Поширення та шкідливість хвороб у різних грунтово-кліматичних 

зонах України. Вплив абіотичних та біотичних екологічних факторів на 

розвиток хвороб. Особливості проведення профілактичних заходів у 

розсаднику, молодих і плодоносних садах. Роль стійкості сорту у 

зниженні шкідливості хвороб. Ефективність агротехнічних заходів проти 

хвороб. Строки та особливості застосування препаратів фунгіцидної дії. 

Попередження розвитку хвороб під час зберігання продукції.   

 

Для закладання плодових розсадників підбирають вирівняні, 
захищені від вітрів ділянки, на віддалі не менше ніж 1 км від промислових 
плодових насаджень. У захисних лісосмугах  навколо розсадника не 
варто висаджувати плодові, ялівець, глід та інші породи, які уражуються 
спільними хворобами. 

У полях розсадника потрібно дотримуватися прийнятої сівозміни. 
Кращі попередники – багаторічні бобові трави, зернові та зернобобові 
культури. Не слід в сівозміні  вирощувати овочеві культури (буряк, 
моркву та ін.), які уражуються збудником бактеріального кореневого  
раку.  

Насіння для сівби шкілки заготовляють із здорових рослин. 
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Для захисту сходів від кореневих гнилей насіння перед висіванням 
обробляють 5% суспензією фунгіциду на основі діючої речовини – 
беномілу, з.п. (Фундазол, 5 г/кг).  

Вирощування садивного посадкового матеріалу на основі  
одержання безвірусних і безфітоплазмових клонів, розмноження їх за 
умов суворої  ізоляції від можливих джерел інфекції. 

Відбирають живці тільки з маточних насаджень, вільних від хвороб. 
Весною і восени обстежують маточні насадження для виявлення хвороб, 
хворі рослини видаляють, а здорові перевіряють на вірусну і 
бактеріальну інфекцію. Проти вірусної і фітоплазмової інфекції 
проводять термічну водну або повітряну терапію. Під час водної терапії 
живці у стані спокою витримують за різних експозицій у воді, 
температура якої становить 35-600С. Під час повітряної терапії живці в 
стані спокою прогрівають в термостатах за температури 35-800С, а 
рослини, що вирощують в горщиках, витримують за температури 34-
400С. Тривалість перебування  рослин у термостаті залежить від 
виявленого вірусу та сорту рослин і може коливатися від 3 тижнів до 2 
місяців. Верхівки  термічно оброблених живців використовують для 
щеплення на безвірусні сіянці. 

Для захисту сіянців і саджанців зерняткових плодових від парші, 
філостиктозів та інших плямистостей, борошнистої роси своєчасно 
проводять профілактичні хімічні заходи з використанням дозволених 
фунгіцидів. Кратність оброблень саджанців фунгіцидами залежить від 
стійкості сорту до хвороб, погодних умов під час вегетації рослин та 
діючих речовин використаних препаратів. Проти фузаріозного і 
вертицильозного в’янення сіянці і саджанці поливають під корінь 0,2% 
суспензією фунгіциду на основі діючої речовини беномілу, з.п.  
(Фундазол, 0,3-0,6 кг/га). Восени в розсаднику опале листя згрібають і 
знищують, а міжряддя переорюють. 

Під час викопування саджанців ретельно оглядають кореневу 
систему. У разі виявлення наростів кореневого раку на головному корені 
або кореневій шийці рослини вибраковують і знищують. Якщо нарости 
виявлено на  бічних корінцях, то їх обрізують і спалюють, а всю 
кореневу систему дезінфікують, занурюючи корені на 5 хвилин в 1% 
розчин мідного купоросу. Забороняється висаджувати дички, які 
мають хоча б незначні нарости кореневого раку. Саджанці з 
ознаками вірусних та фітоплазмових захворювань знищують. 

Під час проектування і закладання саду слід брати до уваги рельєф 
місцевості, експозиції схилу, тип ґрунту, вміст в ньому  кальцію, глибину 
залягання ґрунтових вод та інші агроекологічні умови, які суттєво 
впливають на ріст і розвиток плодових дерев, на їх стійкість до хвороб та 
інших стресових чинників. Не рекомендується закладати плодові 
насадження на перезволожених ділянках, низинних місцях з поганою 
циркуляцією повітря, ділянках з вмістом мергелю в ґрунті більше ніж 8%, 
а також ділянках з сильними   північного напрямку вітрами та протягами. 

Для закладання саду потрібно використовувати лише здоровий 
садивний матеріал районованих для певної ґрунтово-кліматичної зони 



плодових зерняткових культур. Для цього слід віддавати перевагу  
високопродуктивним сортам з високою стійкістю до парші, борошнистої 
роси, філостиктозів та інших плямистостей. Серед районованих сортів 
яблуні імунними до парші є підщепа ММ-106; сорти  Амулет, 
Болотовське, Валерія, Веньяміновське,  Вітос, Джестер,  Едера, Імрус, 
Прима,  Сава, Старт, Флоріна,  які не потребують захисту від хвороби. 
Високою стійкістю до парші та інших хвороб   характеризуються сорти 
яблуні: Луна, Оріон,  Ред Топаз, Реколор, Ренора, Розела, Сіріус, Таврія 
та ін.; сорти груші: Вдала, Віра, Городищенська, Золотиста мліївська, 
Корсунська, Легенда  Карпат, Мелітопольська соковита, Новинка 
мліївська, Оксамит,  Радуга, Хотинчанка, Яблунівська, Янтарна та ін.; 
сорти айви: Аврора, Дарунок онуку, Золотиста, Кримська ароматна, 
Скороспілка, Студентка та ін. 

Потрібно суворо дотримуватися рекомендованої густоти садіння          
саджанців з врахуванням сили росту підщепи і прищепи та інших 
біологічних особливостей. Кожен сорт чи порода з однаковим строками 
дозрівання висаджувати в окремих масивах для зручності проведення в 
них механічних робіт, в тому числі і обприскування дерев фунгіцидами. 

 
Заходи проти хвороб у молодих і плодоносних садах  
 
 Восени та навесні до початку сокоруху потрібно  ретельно 

очищувати стовбури і  скелетні гілки від кори, яка відстала, моху і 
лишайників за допомогою скребка, кордщітки або щітки з твердою 
щетиною. Всі відходи  збирають і спалюють. Цей захід важливий проти 
резервації багатьох збудників хвороб. 

Для захисту штамба і скелетних гілок від сонячних опіків, морозобоїн 
ефективним є осіннє покриття кори садовою фарбою «Юніфарб», яка 
значно перевершує дворазове оброблення дерев 20-30%  вапняним 
молоком з доданням 3-5% мідного купоросу і 0,5% столярного клею.  

Своєчасне вирізання уражених паршою, борошнистою росою, 
чорним раком, бактеріальним раком та іншим хворобами пагонів, гілок із 
захопленням 10-15 см здорової тканини.  

Лікування дерев слід проводити рано навесні, до настання 
сприятливих температур повітря (150С і вище) для інтенсивного розвитку 
хвороби.  

Ґрунт під кроною дерев, уражених бактеріальним раком, 
дезінфікують хлорним вапном з розрахунку 200 г/м2. Вапно розсипають 
на поверхні ґрунту і перекопують.  

Для обмеження первинної інфекції збудників парші, чорного раку, 
плодової гнилі та інших хвороб і зимуючих стадій шкідників  ранньою 
весною «перед набуханням бруньок» проводять обприскування-
омивання дерев розчинами дозволених інсектицидів (Препарат 30В, к.е. 
та ін.) з додаванням контактного фунгіциду на основі гідроксиду міді, в.г. 
(Косайд 2000,  2,0-2,5 кг/га та аналоги); сульфату заліза, з.п. (Айрон, 6-
18 кг/га), сульфату міді, в.п. (Бордо МК, 15-18 кг/га та аналоги). 
Обприскування насаджень проводять в денну пору з нормою витрати 



робочого розчину 1500-2000 л/га. За відсутності фунгіцидів  оброблення 
дерев до початку сокоруху можна замінити їх обприскуванням 5% 
розчином сечовини, з омиванням кори штамба, скелетних гілок, всієї 
крони дерева і обов’язковим обприскуванням ґрунту під його кроною. 
Проти лишайників і моху застосовують ранньовесняне обприскування 
дерев 1% мідним купоросом або одним із дозволених мідьвмістимих 
фунгіцидів. Цей захід здійснюють навесні, у фазі «зеленого конуса». За 
потреби захисту насаджень від шкідників до фунгіцидів додають 
рекомендовані інсектициди.   

У весняний період на початку  розсування і відокремлення 
бутонів і до кінця цвітіння проти парші, борошнистої роси, моніліозу, 
філостиктозів та інших хвороб дерева обприскують одним із фунгіцидів 
на основі діючих речовин: (Косайд 2000,  2,0-2,5 кг/га та аналоги); (Дітан 
М-45, 2,0-3,0 кг/га); (Ефатол, 2,0-3,0 кг/га).  

Проти борошнистої роси та іржі застосовують селективні препарати 
на основі діючих речовин: (Топаз 100 ЕС, 0,3-0,4 л/га та аналоги);  

У фазу відокремлення бутонів-рожевий бутон проти парші, 
борошнистої роси, плодової гнилі, чорного і бактеріального раку та інших 
хвороб слід використовувати фунгіциди широкої дії на основі діючих 
речовин: (Скор 250 ЕС, 0,15-0,2 л/га та аналоги); (Стробі, 0,2 кг/га та 
аналоги); (Топсін–М, 1,0-2,0 кг/га та аналоги); (Хорус 75 WG 0,2 - 0,3 кг/га 
та аналоги); 

Вибір фунгіциду базується на даних моніторингу фітосанітанрного 
стану плодових насаджень і спектра захисної дії препарату щодо 
збудників хвороб, їх видового складу. 

Крім перелічених фунгіцидів проти комплексу хвороб можна 
застосовувати і біопрепарати: Гаупсин, с. (10 л/га); Гаупсин, р. (4-6 л/га);  
Мікосан В, в.р.к. (10-12,0 л/га); Псевдобактерін-2 (Респекта), в.р. (1,0 
л/га). Проти бактеріального опіку ефективним біопрепаратом  є Казумін 2 
Л, в.р. (3,0-4,0 л/га).  

Наступне  обприскування дерев в саду проти парші, плодової гнилі, 
борошнистої роси та інших хвороб повторюють через 10-12 днів.  

Обприскують в період вегетації, але  не пізніше, як за 20 днів до       
початку збирання врожаю зимових сортів проти хвороб плодів під час 
їхнього зберігання у сховищах фунгіцидом на основі діючої речовини:  
(Світч 62,5 WG, 0,75-1,0 кг/га). 

Обережне збирання врожаю без завдання механічних пошкоджень 
плодам. Зберігати яблука за  температури   (- 0,50С) – (+10С); грушу та 
айву – (00С) – (+10С)  і відносної вологості 85-90%. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 
 

ТЕМА: Хвороби плодових зерняткових культур 
 

 

Рекомендовані джерела 
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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. 

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.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


