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Тема лекційного заняття: 

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 

ВІД ХВОРОБ 

 

Самостійно слід опрацювати: поширення та шкідливість хвороб у 

різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Вплив абіотичних та 

біотичних екологічних факторів на розвиток хвороб. 

Заходи проти хвороб у розсаднику.  

Проти моніліального опіку, клястероспріозу, кокомікозу, борошнистої 

роси сіянці і саджанці  кісточкових плодових культур обприскують 

фунгіцидами, які  рекомендовані для оброблення дорослих плодових 

насаджень. 

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, а всю кореневу систему 

дезінфікують, занурюючи корені на 5 хвилин в 1% розчин мідного 

купоросу. Саджанці з ознаками вірусних та фітоплазмових захворювань 

знищують.  
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Заходи у молодих та дорослих насадженнях. Для закладання 

саду використовують лише здоровий садивний матеріал районованих 

для певної  ґрунтово-кліматичної зони кісточкових плодових культур. 

Перевагу слід віддавати високопродуктивним сортам з високою 

польовою стійкістю до більшості поширених хвороб: сорти абрикоса – 

Кумір, Дар Мелітополя, Садовий та ін.; сорти вишні – Згода, Спутниця та 

ін.; сорти черешні – Легенда Млієва, Віха, Тотем та ін.; сорти сливи – 

Ненька, Стенлей, Оригінальна, Тружениця Млієва та ін.; сорти персика – 

Мрія, Златодар, Княжеградський та ін.    

Восени та навесні до початку сокоруху ретельно очищують 

стовбури і скелетні гілки від кори, яка відстала, моху і лишайників. Усі 

відходи  збирають і спалюють. Для дезінфекції кори і захисту штамба та 

скелетних гілок від сонячних опіків, морозобоїн ефективне осіннє 

покриття кори садовою фарбою «Юніфарб», яка  унеможливлює 

розвиток фітопатогенів і окремих шкідників в тріщинах кори протягом 

року.  Через її відсутність білять  20% вапняним молоком з доданням 4% 

мідного купоросу або використовують білу латексну водоемульсійну 

фарбу з додаванням 1% мідного купоросу. 

Ранньою весною до початку сокоруху у дерев по мерзло-талому 

ґрунті проводять викорінювальне обприскування дерев і ґрунту 5-7% 

розчином  сечовини  (30-45 кг/га), яке ефективне проти інфекції багатьох 

збудників хвороб, яка зимує на деревах і на опалих рештках. Сильно 

уражені дерева бактеріальним раком видаляють з території саду і 

спалюють, а  ґрунт дезінфікують хлорним вапном з розрахунку 200 г/м2. 

Вапно розсипають на поверхні ґрунту і перекопують.  

У разі виявлення ракових плям на штамбі або на скелетних гілках 
обов'язкові   лікувальні заходи із зачищенням ураженої кори до здорової 
деревини і захопленням 1,5-2,0 см здорової кори навколо плями. 
Очищену кору збирають і спалюють, тому що вона є джерелом інфекції. 
У важкодоступних місцях ракові виразки можна випалювати з 
використанням ручного пропанового пальника або паяльної лампи, але 
не допускаючи обвуглення деревини. Зачищені ділянки дезінфікують 1% 
мідним купоросом і після просушування покривають садовою замазкою 
«Благо Сад» або  іншими захисними замазками. 

Проти лишайників, моху та  багатьох збудників хвороб застосовують 
ранньовесняне обприскування дерев 1% мідним купоросом (10-15 кг/га) 
або іншим із дозволених мідьвмістимих фунгіцидів. Цей захід здійснюють 
навесні, у фазі «зеленого конуса».  

У весняно-літній період на всіх кісточкових плодових культурах 

проти клястероспоріозу, коккомікозу, моніліального опіку, кучерявості та 

інших захворювань для профілактики обприскують сад фунгіцидом на 

основі діючої речовини:  ципродинілу (Хорус 75 WG, в.г., 0,2 -0,3 кг/га).  

На всіх кісточкових, за винятком сливи, проти вказаних вище хвороб, 



застосовують фунгіциди на основі діючих речовин: 

боскаліду+піраклостробіну (Сігнум, в.г., 1,0-1,25 кг/га) та ін. На вишні 

проти кокомікозу, на персику проти моніліозу, борошнистої роси, парші  

застосовують препарат на основі діючої речовини: тіофанат-метилу 

(Топсін М, з.п., для вишні - 1,0 кг/га; для персика - 2,9 кг/га). На абрикосі і 

персику  проти клястероспоріозу, моніліозу, кучерявості використовують 

фунгіцид на основі діючої речовини: каптану (Малівін 80, в.г., 1,8-2,5 

кг/га). На сливі проти борошнистої роси застосовують фунгіцид на основі 

діючої речовини: дифеноконазолу (Райок, к.е., 0,15-0,2,0 л/га).  

На персику проти кучерявості листя, моніліозу, клястероспоріозу, 

парші  та інших хвороб дерева обприскують фунгіцидами на основі 

діючих речовин: дифеноконазолу (Скор 250 ЕС, к.е., 0,2 л/га), 

ципродинілу (Страж, к.с., 0,4 л/га); проти кучерявості дерева обробляють 

фунгіцидами на основі діючих речовин: сульфату міді (Бордо Ізагро 20, 

з.п., 5,0 кг/га), гідроксиду міді (Купер,м.с., 3,0-5,0 л/га; Косайд 2000, в.г., 

4,0-6,0 кг/га у фазу «набрякання бруньок», 2-3 кг/га - у фазу розпускання 

бруньок «мишачі вушка»), крезоксим-метилу+дифеноконазолу (Самшит, 

к.с. 0,2-0,3 л/га та аналогами);  проти гнилей плодів одноразово 

обприскують дерева препаратом на основі діючої речовини: 

фенгексаміду (Тельдор 50WG, в.г., 0,8 кг/га). 

На всіх кісточкових, за винятком вишні,  проти гнилей  плодів під час 

їхнього зберігання у сховищах  за 20 днів до збирання врожаю дерева 

обприскують фунгіцидом  Світч 62,5 WG, в.г., 0,75-1,0 кг/га) 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА.ТЕМА: Хвороби плодових кісточкових культур 

 

Завдання: 

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби плодових 

кісточкових культур, 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: 

 Моніліоз. 

 Клястероспоріоз. 

 Кокомікоз. 

 Полістигмоз сливи. 

 Борошниста роса. 

 Іржа сливи. 

 Кучерявість листків персика. 

 Кишеньки, або заснітка слив. 

 Бактеріальний рак. 

 Віспа, або “шарка” сливи.  

 

Моніліоз 

Проявлення хвороби  

Плодова гниль 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Моніліальнийопік_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Збудникамм моніліозу є гриб Monilinia laxa (Ehrenb.) Honey (син. Sclerotinia 

laxa (Aderh. Et Ruhl) Honey) анаморфа: Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc. (син. 

Monilia cinerea Bonord), Ascomycota, Hypocreales.  

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення моніліозу кісточкових та морфологічні особливості гриба 

 

 

Клястероспоріоз 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є мітоспоровий  гриб Wilsonimyces carpophilus Adasck 

(син. Stigmina carpophila (Lev.) Ellis; Clasterosporium carpophilum (Lev.) 

Aderh.). 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення клястероспоріозу кісточкових та морфологічні особливості 

гриба 

 

Кокомікоз 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Phloeosporella padi (Lib.) Arx. (син. Coccomyces 

hiemalis Higg.) анаморфа: Blumeriella jaapii (Rehm.) Arx. (син. Blumeriella 

hiemalis Poeldmaa; Cylindrosporium hiemale Higg.), Ascomycota, порядку 

Helotiales.   

Цикл розвитку патогенну.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення кокомікозу кісточкових та морфологічні особливості гриба 



Полістигмоз сливи 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Polystigma rubrum (Pers.) DC. анаморфа: Polystigma 

rubra Sacc, який належить до штаму Ascomycota, порядку Helotiales. Крім 

сливи збудник хвороби уражує аличу, терен і мигдаль. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення полістигмозу сливи та морфологічні особливості гриба 



Борошниста роса 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Збудником хвороби на персику є гриб Sphaerotheca pannossa Lev. f. persicae 

Wor., а на інших кісточкових культурах – Podosphaera tridactyla dBy, 

Ascomycota, порядку Erysiphales. 

Цикл розвитку патогену. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Іржа сливи 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Збудником хвороби є дводомний гриб Tranzschelia pruni-spinosae (Реrs.) 

Dіеt., який відноситься до класу Basidiomycetes порядку Uredinales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  



____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення іржі сливи та морфологічні особливості гриба 

 

Кучерявість листків персика 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Taphrina deformans (Berk.) Tul (син. Exoascus 

deformans Fusk.), який належить до штаму Ascomycota,  порядку 

Amphisphaeriales. 

 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення кучерявості листків персика та морфологічні особливості 

гриба 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Кишеньки, або заснітка слив 

Збудником хвороби є гриб Taphrina pruni (Fusk.) Tul, який належить до 

штаму Ascomycota, порядку Amphisphaeriales. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Бактеріальний рак 

Збудником хвороби є бактерії Pseudomonas syringae pv. morsprunorum 

(Wormald) Young et al. (син. Ps. cerasi Griff). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Віспа, або “шарка” сливи 

Збудником хвороби є вірус Plum pox virus (PPV), який належить до родини 

Potyviridae, роду Potyvirus. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА.ТЕМА: Хвороби суниці 

 

Завдання: 

Під час підготовки до лабораторної роботи описати хвороби суниці, 

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. 

 

Хвоорби: 

 Коренева гниль.  

 Біла плямистість, або рамуляріоз.  

 Бура плямистість.  

 Борошниста роса.  

 Сіра гниль.  

 Фітофтороз. 

 Позеленіння пелюсток.  

 

 

Коренева гниль 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Збудником хвороби є опеньок Armillariella mellea Karst., який належить 

до відділу Basidiomycota, класу Basidiomycetes, порядку Agaricales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення кореневої гнилі суниці та морфологічні особливості гриба 

 

Біла плямистість, або рамуляріоз  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 



Збудником хвороби є гриб Mycosphaerella fragariae (Tul., Sacc) Lind  

(анаморфа: Ramularia tulasnei Sacc.(син. Septoria fragariae Desm), який 

належить до царства Fungi, відділу Ascomycota, порядку Dothideales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення рамуляріозу суниці та морфологічні особливості гриба 

 

Бура плямистість  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Збудником хвороби є гриб Diplocarpon earlianum (Ell. et Ev.) Wolf  (син. 

Fabraea fragariae Klebahn) анаморфа: Marssonina fragariae Magn., який 

належить до царства Fungi, відділу Ascomycota, порядку Helotiales.  

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення бурої плямистості суниці та морфологічні особливості гриба 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Борошниста роса  

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Збудником хвороби є гриб Sphaerotheca macularis Mag. f. fragariae Jacz. 

(анаморфа: Oidium erysiphoides Fr.), який належить до відділу Ascomycota, 

порядку Erysiphales.  

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення борошнистої роси суниці та морфологічні особливості гриба 



Сіра гниль 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

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

(анаморфа: Botrytis cinerea Pers.). 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення сірої гнилі суниці та морфологічні особливості гриба 



Фітофтороз 

Проявлення хвороби  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Збудником гіркої гнилі є гриб Phytophthora cartorum (Leb. et Cohn) Schroet, 

який належить до царства Chromista, відділу Oomycota, порядку 

Peronosporales. 

Цикл розвитку патогену.____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Джерела інфекції.  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Проявлення фітофторозу суниці та морфологічні особливості гриба 



Позеленіння пелюсток  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризувати симптоми основних сезонних хвороб 

черешні та сливи. 

2. Назвати основні хронічні хвороби персика та абрикоса. 

3. Вказати джерела інфекції плодової гнилі кісточкових 

культур. 

4. Охарактеризувати фактори, що впливають на розвиток 

хвороб плодових кісточкових культур. 

5. У чому полягає профілактика хвороб плодових 

кісточкових культур? 

6. Які агротехнічні заходи обмежують поширення та 

розвиток хвороб кісточкових плодових культур? 

Особливості та регламент застосування пестицидів у розсадниках та 


