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ЛЕКЦІЯ №1 

ТЕМА: СУТНІСТЬ І ПРОЯВ ХВОРОБ 

1. Поняття про фітопатологію як науку 

2. Патологічний процес 

3. Патоморфологічні зміни 

4. Патофізіологічні зміни 

5. Класифікація хвороб 

6. Симптоми хвороб 

1.1.Поняття про фітопатологію як науку. 

Фітопатологія (греч. phyton - рослина, pathos - хвороба, logos- навчання) - 

наука про хвороби рослини - основне завдання якої – винаходження шляхів 

зниження збитку сільському господарству фітопатогенними організмами. Вона 

вивчає хвору рослину, причини, що викликають хворобу, і вплив умов 

навколишнього середовища на її розвиток. 

Фітопатологію підрозділяють на загальну й сільськогосподарську. Перша 

вивчає причини виникнення хвороб, особливості їхнього розвитку, збудників, 

методи захисту. Сільськогосподарська, або приватна, фітопатологія досліджує 

хвороби конкретних культур, розглядає стосовно до кожної з них видовий склад 

збудників, симптоми захворювань залежно від географічної зони, прийоми 

захисту. Сільськогосподарська фітопатологія використовує відомості загальної 

про закономірності розвитку патологічних процесів і факторів що впливають на 

них, стосовно до кожної хвороби. 

Розвиток фітопатології як науки привадо до виникнення нових 

спеціальних наук: этиологии, що вивчає причини захворювань, 

фітоімуноліогії — навчання про стійкість рослин до хвороб, 

эпифитотиологии, що досліджує закономірності прояву хвороб і причини 

масового їхнього розвитку, захисту рослин від хвороб. 

При детальному вивченні хвороби виявляються подробиці взаємодії 

рослини й збудника в певних умовах середовища. Подальший розвиток науки 

привів до виділення таких самостійних дисциплін як: імунітет рослин, 

прогноз появи й поширення хвороб, біологічний метод захисту рослин, 
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карантин рослин й ін. 

Сучасна фітопатологія не тільки вивчає загальні питання, але й вирішує 

частки. Наприклад, введення інтенсивної технології приводить до зміни умов 

розвитку хвороб. У зв'язку із цим виникає необхідність у використанні нових 

прийомів захисту рослин. При виявленні ще невідомих захворювань встає 

питання про виявлення збудників і розробці заходів захисту від них. Подальшого 

вдосконалювання вимагає й прогнозування появи й поширення хвороб різних 

сільськогосподарських культур рівень використання хімічних засобів захисту 

фітопатологія, як будь-яка спеціальна наука, базується на системі знань цілого 

ряду суміжних дисциплін таких як: мікологія, мікробіологія, вірусологія, 

ботаніка. Мікологію можна назвати родоначальницею фітопатології.  

Для характеристики особливостей прояву хвороб необхідні дані біології й 

морфології фітопатогенних рослинних організмів. Ботанічні дослідження 

дають можливість познайомитися з особливостями розвитку хвороб у 

природних біоценозах. В 1956 р. була опублікована стаття В. Н. Беклемишева 

«Збудники хвороб як члени біоценозів». У ній автор обґрунтував положення 

про збудників хвороб як необхідної складової частини біоценозу, де роль 

патогенів полягає в регулюванні чисельності представників екологічної групи: 

швидке нагромадження усередині біоценозу одного члена неминуче 

приводить до зменшення кількості інших. Однак переважний ріст чисельності 

представників якого-небудь виду экосистемы, як правило, викликає масова 

поразка його хворобами. У результаті починається зворотний процес і 

біоценоз відновлюється. Для дослідження взаємодії  рослини з паразитом 

необхідні також відомості по фізіології й біохімії рослин.  

В основі однієї з галузей епіфітотиології - лежить навчання про 

закономірності появи хвороб з урахуванням впливу кліматичних факторів на 

збудників хвороб.  Зіставлення даних,  отриманих при дослідженні перебігу 

хвороби залежно від клімату, із прогнозом погоди дозволяє пророчити час її 

прояву й характер розвитку. Таким чином, эпіфітотіологія, або наука про прогнози 

хвороб, тісно пов'язана з метеорологією. В останні роки для прогнозування хвороб 

використовують математичні моделі, що враховують вплив погодних умов на 



 3 

розвиток збудника. 

Захистом рослин від хвороб займається ще одна галузь фітопатології. Вона 

органічно пов'язана з рослинництвом землеробством, агрохімією. Так, від 

технології оброблення сільськогосподарських культур багато в чому залежить 

характер розвитку хвороби: сівозміна відіграє важливу роль у процесі нагромадження 

збудників хвороб; дози добрив впливають на ступінь поразки рослин і т.д. Крім того, 

останнім часом все більшого значення набуває створення сортів, стійких до хвороб. 

Багато фітопатологічних досліджень опираються на дані ентомології. Це 

порозумівається, по-перше, тим, що де які комахи є переносниками збудників 

вірусних захворювань, по-друге, тим, що ушкодження рослин комахами-шкідниками 

впливає на розвиток хвороб і сприяє проникненню збудників у тканині. Фітопатологія 

використовує багато економічних і математичних методів дослідження для оцінки 

ефективності заходів щодо захисту рослин. 

Історія землеробства знає багато випадків, коли масові захворювання культурних 

рослин приводили до катастрофічних наслідків. Однак при сучасних досить 

надійних способах захисту рослин від хвороб эпифитотии спостерігаються рідко, хоча 

й у наш час сільське господарство терпить від хвороб рослин більші збитки. Так, у 

результаті розвитку фитофтороза врожай картоплі може знизитися у два рази й 

більше. Через розвиток ржавчинних хвороб пшениці й інших зернових недобір 

урожаю нерідко становить 30-40%, борошнистої роси - 10-15%. Значні втрати 

продукції через хвороби в овочівництві. Розвиток фитофтороза на томаті може 

привести до повного знищення врожаю. 

Причини недобору врожаю різноманітні. Якщо в результаті захворювання 

протягом вегетації гинуть окремі рослини, то зменшується густота їхнього стояння 

Такий тип ушкоджень спостерігається, наприклад, при фузаріозі льна, вилте 

бавовнику. Інші хвороби приводять до зменшення асимиляционной поверхні листа 

внаслідок відмирання його ділянок. Існують захворювання, що супроводжуються 

пригніченням росту рослин (вірусні й неінфекційні хвороби), а недорозвинені, 

малорослі рослини можуть дати повноцінний урожай. Найбільший збиток сільському 

господарству заподіюють гнилі плодів, овочів, бульб.  

Одна з форм прояву шкідливості патогена - зниження якості продукції. Так, при 
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парші яблуні знижується реалізаційна ціна яблук. При наявності бульб картоплі з 

паршею всю партію переводять у більше низьку категорію по якості, а відповідно й 

ціні. 

Шкідливість фітопатогенних організмів виражається в прямих і непрямих 

втратах. Прямі втрати можна виявити по різниці врожаю хворої й здорової рослини 

або при підрахунку загиблих рослин, повністю виключених із зібраного врожаю. До 

прямих втрат відносять всі ті наслідки хвороб, які проявляються в зменшенні врожаю, 

погіршенні його якості, зниженні лежкості продукції під час зберігання. Так, при 

ураженні паршею плодів зерняткових прямі втрати будуть складатися зі зниження 

самого врожаю й реалізаційної ціни за уражені плоди, а також втрат продукції при 

зберіганні. 

Непрямі втрати враховувати складніше. Вони являють собою всі ті шкідливі 

наслідки хвороби, які проявляються або в ослабленні рослин (багаторічні культури), 

або в розвитку в них процесів, побічно пов'язаних із хворобою. Так, при поразці 

картоплі фітофторозом прямі втрати будуть виражатися в зниженні врожаю й втратах 

уражених хворобою бульб під час зберігання, а непрямі - у розвитку вторинних 

захворювань у партії ураженої продукції (пнищ). При значній поразці бульб 

фітофторозом (15-20%) у процесі зберігання може загинути до 50% маси, що 

зберігається. Витрати на додаткове перебирання, відходи бульб -все це також 

ставиться до непрямих втрат від розвитку фитофтороза. 

Поразка чорної смородини махровістю, або реверсією, приводить до різкого 

зниження врожаю, що становить прямі втрати від хвороби. Уражені кущі 

викорчовують, а замість них висаджують нові. Пройде ще кілька років, поки молоді 

рослини почнуть давати врожай. Всі витрати на додаткові роботи (викорчовування, 

посадка) і відсутність доходу в період без плодоносіння становлять непрямі 

втрати від розвитку цієї хвороби. 

Приклад найбільш значних непрямих втрат - поразка хворобами розсади 

різних сільськогосподарських культур. Нерідко хвороби знищують більшу 

частину розсади, і доводиться повторно висівати насіння й вирощувати нову 

розсаду. У результаті, порушуються строки посадки рослин у поле, пізніше 

дозріває врожай, знижується його кількість і погіршується якість. Всі описані 
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наслідки хвороб розсади ставляться до непрямих втрат.  

При поразці хворобами насінників овочевих культур, наприклад буряка, 

моркви, капусти, частина рослин гине, а збережені дають низький урожай насінь. 

Загальний недобір урожаю за рахунок загиблих і хворих рослин становить прямі 

втрати. Показник непрямих втрат від хвороб насінників - зниження якості насінь, 

одержуваних з уражених рослин. Так, при використанні насінь із сильно 

заражених збудником борошнистої роси насінників буряка одержують урожай 

коренеплодів на 20-30% нижче, ніж від здорових. Тому не рекомендується 

збирати насіння з рослин, сильно уражених хворобами, хоча цих хвороб не 

передаються з насінням. Ще суворіше бракують насінники, заражені збудниками 

хвороб, що передаються з насіннями, тому що при цьому непрямі втрати будуть 

збільшуватися за рахунок розвитку хвороби в наступному поколінні.  

Шкідливість фитопатогена оцінювана по прямих і непрямих втратах, 

проявляється не тільки в зниженні доходу від реалізації врожаю. Відомі хвороби 

рослин, які становлять небезпеку для людини й сільськогосподарських тварин при 

використанні в їжу ураженої продукції. Так, деякі види грибів роду фузариум, що 

розвиваються на зерні злаків, роблять токсичними борошно й хліб, приготовлені з 

нього. Ріжки, фузаріоз і деякі інші хвороби можуть бути причиною отруєння 

худоби кормами. 

Хвороби рослин завдають істотної шкоди народному господарству. Система 

землеробства в умовах інтенсифікації сільського господарства неможлива без 

організованого захисту рослин. У великих спеціалізованих господарствах при 

широкому використанні мінеральних й органічних добрив, і росту енергетичних 

потужностей щорічні втрати від шкідливих організмів особливо помітні. 

Без захисту рослин не можна розглядати питання підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Найбільш ефективна й прийнятна з погляду 

охорони навколишнього середовища інтегрований захист рослин, що передбачає 

не механічне абсолютне винищування окремих видів шкідливих організмів, а 

спрямована на стримування їхнього нагромадження на безпечному рівні з  

мінімальними негативними наслідками для навколишнього середовища. 

Інтегрований захист рослин заснований на: високій агротехніці; вирощувані 
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стійких сортів; широкому використанні прийомів, що зберігають й активізують 

діяльність у природі корисних організмів; застосуванні біологічних і хімічних 

засобів захисту рослин з аналізом ситуації, що враховує очікуваний розвиток 

шкідливого організму й збиток від його впливу. 

Висока ефективність будь-якого способу захисту рослин від хвороб може 

бути забезпечена тільки при глибокому знанні процесів, що визначають характер 

розвитку хвороби. 

СУТНІСТЬ І ПРОЯВ ХВОРОБИ 

Хвороба - це процес, в основі якого лежать взаємодія між рослиною, 

хвороботворним агентом, що викликає хвороба, і умовами зовнішнього 

середовища. Умови зовнішнього середовища можуть істотно міняти характер 

розвитку хвороби, і в деяких випадках при несприятливих для патогена умовах 

хвороба взагалі може не виявитися. Наприклад, несправжня борошниста роса 

розвивається тільки при підвищеній вологості. 

Перші визначення хвороби рослини були дані ще на початку XIX в. О. 

Декандоль думав, що хворобою рослини варто називати будь-яке відхилення від 

його нормального фізіологічного стану. Таке визначення дає однобічне подання 

про патологічний процес у рослин, розглядає його тільки як фізіологічне явище й 

не включає поняття про причини, що викликали хворобу. 

З розвитком фітопатології накопичувалися відомості про особливості прояву 

хвороб рослин, уточнювалися визначення поняття «хвороба рослин». Вивчення 

стану хворої рослини показало, що захворювання приводить до зміни в обміні 

речовин рослини, порушенню дихання, фотосинтезу, транспірації, відтоку 

асимилятів з листів у корінь й інших функцій. Зміни в життєдіяльності рослини, 

що виникають у результаті хвороби й супроводжуються характерними 

порушеннями фізіологічних функцій його органів, одержали назву патологічного 

процесу. 

Найбільш повне визначення хвороби з урахуванням патологічного процесу 

як результату мінливості взаємозв'язків у єдиній системі рослина — паразит — 

середовище дане в 1962 р. Т. Д. Страховим, котрий уважав, що хвороба — це стан 
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організму що виникає й мінливо розвивається під впливом несприятливо 

складних взаємозв'язків його з патологічними факторами й навколишнім 

середовищем і звичайно характеризуються розладом фізіології структури й 

продуктивності рослини. У цьому визначенні захворювання (хвороба) 

розглядається як результат взаємозв'язку в єдиній системі рослина - патоген — 

середовище або рослина — несприятливі умови — середовище. Зміна одного з 

компонентів цієї системи приводить до зміни патологічного процесу, 

характерного для даної хвороби. Отже, і розвиток хвороби залежить від 

особливостей рослини, патогена або хвороботворного початку й умов 

зовнішнього середовища. 

Найбільш загальноприйняте сучасне визначення хвороби наведене в  

ГОСТ 24507-81. Хвороба – це порушення нормального обміну речовин клітин, 

органів і цілої рослини під впливом фітопагогена або несприятливих умов. 

Інтенсивність розвитку хвороби залежить від особливостей рослини й 

патогенного організму, а також умов зовнішнього середовища. Хвороба може 

приводити до загибелі окремих органів рослин, може викликати загибель посівів, 

насаджень. 

Від поняття «хвороба рослин» відрізняють поняття «потворність», або 

«тератологические явища». Під потворністю рослин розуміють різні 

морфологічні відхилення від норми, які в більшості випадків не знижують рівня 

їхньої життєдіяльності. Такі явища часто спадкові, причини їх виникнення в 

багатьох випадках ще не встановлені. Прикладом потворності може служити 

фасціація — потворність, при якій стебла або пагони стають плоскими. До 

потворностей відносять утворення на галузях і стовбурах різних напливів, 

зрощення корінь, листів, плодів і т.д. Вивченням уродливостей займається 

тератологія — наука про порушення будови й фарбування рослин, не пов'язаних 

із хворобами або впливом несприятливих умов зовнішнього середовища.  

1.2.ПАТОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 

Хвора рослина - своєрідна біологічна система, у рамках якої відбуваються 

ріст і розвиток двох організмів - рослини й патогена. Співіснування рослини й 

патогена засновано на особливих взаєминах, у яких провідна роль належить 
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патогену - збудникові хвороби. Патоген проникає в рослину, порушує цілісність у 

клітин, забирає з них живильні речовини, переміщується із клітини в клітину й 

зрештою може поширитися по всій рослині. Одночасно хвороботворний агент 

постійно впливає на клітини рослини за допомогою продуктів свого обміну 

речовин. Перебування збудника в рослині порушує нормальний процес 

життєдіяльності останнього. У свою чергу, рослина як середовище перебування 

патогена впливає на збудника. 

Відповідно до рівня паразитизму й залежно від реакції рослини на зараження 

патоген після впровадження в рослину адаптується, тобто пристосовується до 

нових умов існування. У результаті тісної взаємодії рослини й патогена й під 

впливом навколишнього середовища виникає самостійний біологічний комплекс 

із властивими йому закономірностями розвитку. 

По силі впливу на рослину-хазяїна на перше місце варто поставити речовини 

патогена, яку виділяє в тканини рослин. До них ставляться токсини, ферменти й 

фізіологічно активні речовини. Кожній групі патогенів властиві свої характерні 

способи впливу на рослину, а це, у свою чергу, визначає характер порушення 

процесів його життєдіяльності. 

Патологічний процес у рослин може проявлятися в морфологічних і 

фізіолого-біохімічних змінах, тісно взаємозалежних і взаємообумовлених. Так, 

при порушенні нормального синтезу ростових речовин (физиолого-биохімічні 

зміни) спостерігається зміна характеру росту, наприклад карликовость 

(морфологічні зміни). Патологічний процес, як правило, приводить до порушення 

комплексу взаємозалежних процесів, що визначають життєдіяльність рослин. 

1.3.ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ 

Вони проявляються в порушенні росту, зміні форми всієї рослини або 

окремих органів. 

Порушення росту рослин проявляються найчастіше в його пригніченні. Так 

при зараженні пшениці збудником твердої сажки [Tilletia caries (D. С.) Tul.] 

спостерігається зменшення довжини стебла й числа колосків, внаслідок цього 

знижується продуктивність рослин. Аскохітоз люцерни (збудник — Ascochyta 
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imperfecta Peck) приводить до зменшення числа й довжини стебел, зниженню 

числа бобів на одній рослині й насіння в бобі. Все це разом узяте в остаточному 

підсумку знижує продуктивність рослин. 

Вірусні хвороби рослин, як правило, істотно пригнічують ріст, що може 

приводити навіть до  карликовости. Порушення росту може також проявлятися в 

різних деформаціях усієї рослини або окремих його органів. Так, розвиток іржі 

(возбудитель—Uromyces pisi Schroet)  на молочаї супроводжується деформацією 

всієї ураженої рослини. 

Багато збудників хвороб викликають у рослин утворення галлів, здуттів, 

наростів, а також можуть приводити до гіпертрофії, гіперплазії, гіпоплазії, 

дегенерації, некрозу. 

Гіпертрофією називають збільшення розміру клітин рослин, що часто 

супроводжується зміною форми органів. Наприклад, при зараженні капусти 

збудником кили (Plasmodiophora hrassicae Woron.) клітини кореня 

збільшуються, змінюється їхня форма, у результаті чого утворяться нарости. 

Подібний прояв хвороби спостерігається на бульбах при зараженні картоплі, 

збудником раку [Synchytrium   endobioticum (SchilbJ Perc.J. 

Гиперплазіей, називається збільшення кількості клітин «наслідок 

прискореного їхнього розподілу під дією патогена або іншого хвороботворного 

агента. У цьому випадку патологічний процес приводить до утворення наростів, 

галлів, прикладами яких можуть служити напливи на стовбурах деревних порід. 

У деяких випадках він проявляється одночасної в гіпертрофії і гіперплазії 

клітин, і звідси спостерігається швидке утворення великих галлів, як при 

пухирчастій сажки кукурудзи [збудник—Ustilago zeae (Beckm.) Linger]. 

Патологічний процес може приводити до дегенерації клітин. Тоді 

спостерігається перетворення клітин або їхніх оболонок у речовини різного 

хімічного складу, які накопичуються в рослині або можуть виділятися на 

поверхні тканин. Прикладом дегенерації клітин може служити утворення камеді, 

що спостерігається при захворюванні кісточкових культур (слива, вишня), 

відомому за назвою камедетеча, або гоммоз. 

Порушення нормального росту в рослин може проявлятися в гіпоплазії, 
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тобто недорозвиненні клітин або зменшенні їхньої кількості. Зменшення 

кількості клітин спостерігається при карликовости- рослин, а скорочення 

клітинного вмісту - при хлорозі (скорочення числа хлоропластів) і при 

придушенні синтезу червоного пігменту в листах в умовах недостачі світла.  

Патологический процес може бути причиною некрозу-загибелі клітин й 

утворення ділянок відмерлої тканини. При некрозі в клітинах відбуваються 

необоротні зміни, які приводять до загибелі клітини. Сукупність загиблих клітин 

представляють коричнево окрашені ділянки тканини, які називаються 

некрогенною тканиною, або некрозом. Некроз клітин часто спостерігається на 

листах рослин при хворобах які проявляються у вигляді плямистостей. При 

некрозі флоеми руйнуються стінки ситовидних трубок, просвіт трубок 

звужується, порушується відтік пластичних речовин. Некроз флоеми 

розвивається при скручуванні листів картоплі, при бронзовості тютюну й інших 

хвороб, викликаних вірусами, грибами, бактеріями. 

Патологічний процес може приводити до некрозу паренхіми, колленхими й 

інших тканин. Так, при деяких вірусних хворобах картоплі в бульбах виникають 

внутрішні некрози, видимі неозброєним оком. Іноді некрози мають певну форму - 

кільця, дуги й ін. 

Патологічний процес може проявлятися в склеротизації, тобто здеревеніння  

клітин тканин. Прикладом захворювання, при якому розвивається склероз клітин, 

може бути столбур плодів томату. Здорові плоди томату мають дуже слабко 

розвинені судинно-волокнисті пучки з деякими спірально стовщеними судинами. 

У хворих плодів судинно-волокнистий пучок могутньо розвинений, його судини 

стають пористими, здеревілими. 

Патологічний процес може бути причиною розривів эпидермісу — 

утворення в ньому тріщин. Розриви эпидермісу при грибних хворобах рослин 

спостерігаються дуже часто, наприклад при антракнозі винограду [збудник — 

Gloeosporium ampe-lophagum (de. В.) Sacc], антракнозі дині [збудник — 

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell et Hals.], кореневої гнилі бавовнику [збудник 

— Rhizoctonia aderholdii (Ruhl.) Ko-losch]. Причини розриву эпидермиса різні - 

це й формування спороношення збудника під эпідермісом, і нагромадження 
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дубильних речовин у результаті порушення обміну речовин й ін.  

При гнилях, викликаних грибами (рід фузариум) і бактеріями (рід эрвінія),  

відбувається мацерація тканини, тобто розм'якшення клітинних стінок і 

роз'єднання клітин у результаті розчинення міжклітинної речовини. 

1.4ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ 

З моменту проникнення фитопатогена в тканині рослини-хазяїна 

починається їхня взаємодія. Виникаючі при цьому у хворій рослині фізіологічні 

й біохімічні зміни в основному проявляються в порушенні водного режиму, 

фотосинтетичної активності, подиху, діяльності ферментів, вуглеводного й 

білкового обміну й т.д. 

ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ 

Захворювання рослин, як правило, супроводжуються більш-менш значним 

зневоднюванням тканин. Причини й симптоми порушення водного режиму при 

окремих захворюваннях неоднакові. Розрізняють дві основні причини, втрати 

води хворими рослинами: пopyшeння її нaдxoджeння внаслiдoк пошкодження 

коренів або судинної судинної системи й посилення транспірації в результаті 

ушкодження поверхневих тканин. 

При порушенні подачі води й мінеральних солей від коріння на гору по 

ксилемі рослина або його окремі пагони в'януть і можуть повністю загинути. 

Порушення транспорту води може бути викликано відмиранням клітин ксилеми, 

поразкою кореневої системи, відмиранням корінців і т.д. 

Можлива часткова або повна закупорка судин через скупчення 

бактеріальних клітин або розростання міцелію збудника хвороби. Токсичні 

виділення паразита також можуть приводити до закупорки судин. У результаті 

дії токсичних речовин клітини серцевинних променів утворять у порожнині 

судин своєрідні вирости—тілли, що заповнюють іноді значну частину обсягу 

судини. Тілли були виявлені Е. К. Клннг в 1956 р. у судинах бавовнику при 

зараженні його збудником вілта {Vertlcillium albo-atrum Reinke et Berth.) 

Під впливом токсину збудника всихання кісточкових [Cytospora leucostoma 
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(Pers.) Sacc] вже в першу добу після зараження в судинах пагонів з'являються 

гумміподібні речовини, які надалі перекривають просвіти судини. 

От інтенсивності транспірації в значній мірі залежить водний режим 

рослинних тканин. При захворюваннях у рослини може відбуватися підвищення 

або зниження швидкості транспірації. Так, впровадження паразита може 

вплинути на проникність протоплазми, сприяти ушкодженню покривних тканин 

і зміні характеру устячних рухів. У рослин томату, заражених збудником бурої 

плямистості (Cladosporium fulvum Cke.), порушується нормальний режим 

устячних рухів - збільшується ступінь їхнього розкриття. 

Разом з тим при деяких захворюваннях інтенсивність транспірації 

знижується. Так, при поразці винограду збудником мілдью fPlasmopara viticola 

(Berk, et Curt) Berl et de Топі] це явище визначається закупорюванням провідних 

судин листа й устячних отворів через розростання гіф гриба. У листах яблуні, 

зараженої збудником іржі [Gymnosporangium tferhelloides Harting (syn. G. 

juniperinum (L.) Mart.], зниження інтенсивності транспірації викликано 

порушеннями в структурі губчатої паренхіми листів: під впливом гриба пухка 

тканина заміщається стовпчастою, позбавленої міжклітинників, а кількість 

устячок різко скорочується. 

Порушення водного обміну хворої рослини може викликати вторинні зміни 

в обміні речовин. Через зневоднювання клітин міняються напрямок й 

інтенсивність різних біохімічних процесів - підсилюється гідроліз, послабляється 

або припиняється біосинтез. 

Таким чином, зміни водного режиму клітин рослини, що виникають при 

впровадженні в них збудника хвороби, істотно впливають на характер 

біохімічних процесів в уражених тканинах і стають іноді основною причиною 

загибелі рослинного організму або окремих його органів.  

ПОРУШЕННЯ ФОТОСИНТЕЗУ 

Патологічний процес, як правило, супроводжується ослабленням 

фотосинтетичної активності в результаті зменшення листової поверхні через 

відмирання частини листів або розростання на ній міцелію гриба-збудника. 
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Зменшення змісту хлорофілу пов'язане з руйнуванням хлоропластів внаслідок 

діяльності паразитичних мікроорганізмів. Причиною зниження інтенсивності 

фотосинтезу може стати порушення відтоку продуктів фотосинтезу з листів при 

відмиранні клітин флоеми ураженої рослини. 

Ступінь придушення фотосинтетичного процесу залежить від особливостей 

фітопатогенного організму, ступеня поразки рослини, етапу патологічного 

процесу. При захворюваннях, викликаних факультативними паразитами, 

зниження фотосинтетичної активності рослини починається на перших етапах 

патологічного процесу й підсилюється в міру розвитку захворювання. Якщо 

патологічний процес викликаний облігатними паразитами, на перших етапах 

його розвитку інтенсивність фотосинтезу може не знижуватися, а навпаки, 

активізуватися. Це пов'язане з особливостями харчування облигатных паразитів, 

які пристосовані до харчування тільки за рахунок живих клітин. Перший час 

після впровадження вони іноді роблять стимулюючу дію на ріст рослини. 

Стимулюючий ефект виникає звичайно на початкових етапах хвороби, а також 

при слабкій поразці рослини. 

ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ 

У вегетуючих рослин від інтенсивності патологічного процесу в значній мірі 

залежить рівень фотосинтезу, що визначає загальний вміст вуглеводів у рослині. 

Крім того, патологічний процес може порушувати відтік продуктів фотосинтезу з 

асимілюючих органів унаслідок поразки судинної системи. Оскільки вуглеводи - 

основне джерело енергії не тільки самої рослини, але й збудника хвороби, то під 

час патологічного процесу вони споживаються інтенсивніше через активізацію 

окислювально-відновних процесів, викликаних захворюванням. Зміна якісного 

складу вуглеводів визначається діяльністю гідролітичних ферментів, виділяємих 

паразитом у тканину рослини. 

Кількісні і якісні зміни вуглеводного балансу хворої рослини можуть бути 

різноманітними, але, як правило, патологічний процес приводить  до виснаження 

організму. Факультативні паразити, що володіють активними гидролитическими 

ферментами, викликають більше інтенсивний розпад запасних форм вуглеводів, 
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ніж облігатні. 

ПОРУШЕННЯ АЗОТНОГО ОБМІНУ 

Під впливом інфекції характер змін азотного обміну в ураженій рослині може 

сильно змінюватись. Одне із умов зміни складу протеолитичних ферментів, які 

виділяються патогенними мікроорганізмами. Розщеплення білка й нагромадження 

амінокислот також може йти за рахунок діяльності протеаз рослини-хазяїна, 

активованих токсинами паразита. 

Паралельний вплив на азотний обмін хворої рослини роблять виникаючі в 

результаті захворювання зміни в обміні вуглеводів. Так, вуглеводне голодування 

клітин, обумовлене  порушенням фотосинтезу або використанням вуглеводів 

.збудником хвороби, приводить до посилення розщеплення білка. Крім того, у 

результаті активування окисних ферментів білки інтенсивніше споживаються 

самою рослиною. 

Порушення білкового обміну має особливе значення в порушенні обміну речовин у 

хворій рослині, що обумовлено особливою роллю білків у життєдіяльності рослин. 

Білкові речовини беруть участь не тільки у всіх метаболічних процесах, але й 

регулюють їх на всіх рівнях біохімічної організації, визначають фенотипичні 

особливості кожного організму й особливості його взаємодії з паразитом. Тому 

відбуваються у хворій рослині зміни властивостей білка впливають, у свою чергу, на 

хід всіх обмінних процесів у тканинах, а отже, і на результати зараження. 

ПОРУШЕННЯ ПОДИХУ 

У більшості випадків захворювання рослин спочатку приводить до значного 

активування, а згодом до зниження активності подиху. Ступінь активування процесу 

при зараженні залежить від ряду факторів, у першу чергу від особливостей збудника й 

рослинної тканини. У тих випадках, коли збудник викликає утворення 

некротических плям, наприклад при поразці листів картоплі фітофторозом 
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(збудник Piytophtora infestans), активність подиху зростає незначно, а 

іноді навіть знижується. Значне підвищення інтенсивності подиху плодів, що 

зберігаються, пов’язане з діяльністю факультативних паразитів. Наприклад, 

подих лимонів, уражених блакитною цвіллю (збудник Penicillium digitatum 

Sacc), підсилюється майже в десять разів. Інтенсивність подиху рослин яриці, 

заражених збудником бурої іржі ( Piccinia triticina Eriks ), у півтора – два рази 

вище, ніж здорових. 

Активізація подиху в організмі при взаємодії його з патогеном 

супроводжується зміною активності окисних ферментів. Так. убільшості 

випадків патологічний процес приводить до підвищення активності 

пероксидази в уражених тканинах. При зараженні картоплі збудником рака ( 

Synchytrium endobioticum ) активність цього ферменту може зростати від 

півтора до восьми разів. 

У листах огірка, заражених вірусом мозаїки огірка, активність 

пероксидази також різко зростає. Багато захворювань супроводжується 

підвищенням активностіполифенолоксидази, наприклад фітофтороз картоплі 

(збудник — Phytophtho-mainfestans), фомоз моркви (збудник — Phoma rostrupii 

Sacc). 

Патологічний процес приводить до порушення обміну речовин рослини, 

всі ланки якого контролюють ферменти. Тому відхилення в обміні вуглеводів, 

білків, порушення дихальних процесів нерозривно пов'язані зі змінами певної 

групи ферментів: гидролитичних, протеолитичних, окисних. 

Таким чином, патологічний процес, порушуючи властивій рослині обмін 

речовин, викликає відхилення в його росту й розвитку й внаслідок цього, як 

правило, приводить до зниження : урожаю. Чим сильніше порушення в 

життєдіяльності рослини, тим більшою мірою відбивається хвороба на його 

продуктивності, викликаючи недобір урожаю сільськогосподарської культури 

(мал. 1). 

Оскільки розвиток хвороби, а отже, і вплив патологічного процесу на 

життєдіяльність рослини в значній мірі залежать від умов зовнішнього 

середовища, можна певними агротехнічними прийомами стримувати 
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розвиток хвороби. Особливості в розвитку патологічного процесу 

обумовлюються насамперед властивостями самої рослини й властивостями 

паразита, а потім уже комплексом умов зовнішнього середовища, тому при 

всебічному вивченні хвороб рослин варто проводити дослідження в трьох 

напрямках. По-перше, безпосередньо вивчати причини хвороби; по-друге, 

виявляти взаємини між рослиною й збудником хвороби й, по-третє, 

установлювати, який вплив на розвиток патологічного процесу роблять 

умови зовнішнього середовища. 

Вплив умов зовнішнього середовища (клімат, грунт, добрива, обробка 

ґрунту, посів і т.д.) може позначатися одночасно на рослині й паразиті, а 

може впливати тільки на один з них. У кожному разі характер розвитку 

патологічного процесу буде мінятися. Тому вивчення факторів зовнішнього 

середовища, що роблять вплив на рослину й на паразита й що змінюють 

взаємовідносини між ними то на користь одного, то на користь іншого, дає 

можливість з'ясувати шляхи керування патологічним процесом, а іноді й 

запобігання його. Досягти цього можна, послідовно змінюючи властивості 

рослини й паразита, екологічні умови, а також впливу людини. 

1.5.КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ 

Всі хвороби рослин прийнято розділяти на групи. Класифікація, або 

систематика, хвороб має велике значення для правильного підходу до 

діагностики, тобто встановленню причин їхнього виникнення. Існуючі 

класифікації засновані на декількох принципах. Найпоширеніший підрозділ 

хвороб залежно від причин, їх виникнення на дві групи інфекційні й 

неінфекційні. 

Инфекційні хвороби викликають різні збудники-гриби, бактерії, віруси, 

вироїди, микоплазми, нематоди, цвіткові рослини й ін. Загальна ознака 

інфекційних хвороб— здатність їх передаватися від однієї рослини до іншого. 

Неінфекційні хвороби виникають у результаті несприятливих для рослин умов 

вирощування — ґрунтових, водних, повітряних. 

Залежно від ступеня локалізації хвороби рослин ділять на місцеві 
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(локальні) і загальні (дифузійні).   

 Місцеві   хвороби   вражають   невеликі   ділянки   або  окремі   органи,   не  

поширюючись по всій рослині.  

При загальних хворобах уражується вся рослина або більша її частина. 

Неінфекційні хвороби, як правило, відносять до загального. Наприклад, при 

ґрунтовій посухі в'яне вся рослина. Інфекційні хвороби, залежно від характеру 

поширення збудника, можуть бути як загальними, так і місцевими.  

Про тривалість розвитку хвороби ділять на гострі й хронічні.  

Гострі захворювання розвиваються швидко й закінчуються в межах одного 

періоду вегетації. Наприклад, іржа зернових культур, фітофтороз картоплі й ін. 

Хронічні хвороби розвиваються на багаторічних рослинах.  Наприклад, 

хвороби плодових культур, що одержали назву «хвороби всихання», протягом 

декількох років приводять до загибелі деревьев. Деякі хвороби переходять у 

хронічну форму. Наприклад, хлороз переходить у хронічну форму, якщо в ґрунт 

не вносять відсутні мікроелементи (залізо, марганець). 

Хвороби розділяють також по здатності вражати рослини у певній фазі 

розвитку: хвороби сходів (сіянців, рослин), хвороби розплідників і хвороби 

дорослих рослин.  Існують класифікація по враженням органів: хвороби 

насіння, хвороби плодів, хвороби бульб, хвороби корінь, хвороби листів, 

хвороби стовбурів і т.д. Залежно від того, які групи культур ними уражаються 

розрізняють хвороби хлібних злаків, хвороби картоплі, хвороби овочевих 

культур, хвороби плодових культур і т.д. Всі перераховані класифікації хвороб 

спрямовані на видання системи, що допомагає визначати хвороби. Кінцева мета 

визначення хвороби - установлення її этіології, тобто причини. Тому перевагу 

віддають этіологічній класифікації, що розподіляє хвороби по групах 

залежно від їхньої причини.  Відповідно до цієї класифікації  відомі хвороби 

рослин розподіляють   по наступних групах: 

1. неінфекційні хвороби ; 

2. викликані несприятливими ґрунтовими 

умовами; 
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3. виниклі під дією несприятливих 

метеорологічних умов; 

4.  розвинені в результаті механічних впливів; 

5.  викликані присутністю в повітрі шкідливих 

домішок; 

6.  наслідку впливу іонізуючих випромінювань; 

7.  інфекційні хвороби , грибні (мікози), бактеріальні (бактеріози), 

актиномикозные (актиномікози),  вірусні (вірози), вироидные (вироідози), 1\. 

микоплазменные (микоплазмоз), хвороби, викликувані квітковими 

паразитами 

1.6.СИМПТОМИ ХВОРОБ 

Розвиток патологічного процесу супроводжується появою на рослині ознак, 

або симптомів, хвороби. Кожному захворюванню властиві свої характерні 

ознаки, однак залежно від умов зовнішнього середовища в їхньому прояві 

спостерігаються деякі відхилення. У зв'язку із цим прийнято розрізняти 

симптоми, типові для даної хвороби, і симптоми, нетипові для неї. Відомості 

про особливості прояву захворювань залежно від умов зрвнішнього середовища 

дають можливість правильно діагностувати хвороби. 

 

Різноманітні симптоми інфекційних хвороб можна об'єднати в кілька типів 

(мал. 3). 

Гнили — найбільш характерний тип прояву хвороб. При цьому загниванню 

піддаються всі частини рослин, але особливо ті, які багаті водою й запасними 

живильними речовинами (коренеплоди, плоди, бульби, цибулини), особливо 

якщо вони перебувають у стані спокою (період зберігання). Нерідко загнивають 

й осьові частини рослин (деревина, коріння). Для гнилей характерні 

розм'якшення й руйнування тканин, заражених різними мікроорганізмами - 

грибами або бактеріями. У тому випадку, коли під впливом ферментів, 

виділюваних патогенами, руйнується міжклітинна речовина й клітини 
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розпадаються, виникають м'які гнилі. Уражена тканина розм'якшується й 

перетворюється в кашкоподібну безформну масу різного кольлору. Гнили 

можуть бути мокрими, сухими й твердими. 

Мокрі гнилі найчастіше утворяться в органах і тканинах, богатих водою 

(бульбах, цибулинах й ін.). При мокрих гнилях розпад тканин супроводжується 

руйнуванням клітинного вмісту. Суха гниль утвориться при руйнуванні 

міжклітинних речовин . 

 

 

a — плямистість 

листів, плодів і стебел; 

б — здуття, або галли; 

в — плямистість 

листа; 

 г — подушечки 

(пустули) на листах і 

стеблах (іржі);  

д—наліт (муч« нистая 

роса) на листах й 

ягодах
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Виразки виникають при поразці насичених водою органіві тканин рослин. 

Через розм'якшення тканин, що оточують місце поразки, утворитасятгоглиблення, 

у якому можна спостерігати спороношениезоудника. Виразки характерні для 

захворювань типу антракноза. 

Хлорози й мозаїки виникають через порушення пігментації листД  ̂ При 

хлорозах спостерігається загальне посветлспио або пожовтіння листіфу при 

мозаїці пожовтіння торкається окремих ділянок листа, і він здобуває строкате-

мозаїчне фарбування. Причинами хлорозів або мозаїк звичайно бувають 

порушення харчування або поразка вірусами. 

Нальоти з'являються на поверхні уражених органів й являють собою міцелій 

і спороношение збудника хвороби— гриба. Особливості нальоту - характер його 

розташування, фарбування - можуть служити діагностичними ознаками. 

Характерний приклад цього типу прояву хвороби - борошнисті роси зернових 

злаків й ягідників й ін. 

Зів'янення, або вилт, — широко розповсюджений тип поразки. Зів'янення 

рослин відбувається внаслідок поразки коренев^йС **і цровідної систем. 

Збудники вилта проникають у судинну систему стебла, викликають закупорку 

судин, під дією виділюваних ними токсинів виникає некроз стінок судин. У 

результаті порушується подача води в рослину, і вонсцв'яне. Вилт можуть 

викликати гриби, бактерії. У випадку грибної інфекції зів'янення називають 

трахеомікозом, у випадку бактеріальної- трахеобактериозом. Зів'янення рослин 

може також бути викликано несприятливими умовами зовнішнього середовища 

(посуха, ушкодження корінЙІЛИн.). 

Пухлини, або нарости, — це розростання ураженої тканини під впливом 

збудника хвороби. Пухлини утворяться на різних органах рослини: коріннях 

(килу капусти), бульбах (рак картоплі), коренеплодах (рак кореня буряка) і т.д. 

Виникнення наростів відбувається в результаті збільшення розміру уражених 

клітин (гіпертрофія) або збільшення їхньої кількості (гіперплазія). Іноді ці два 

процеси протікають одночасно. Порушення характеру РА<Ж> клітин і 

прискорення їхнього розподілу свідчать про те, що речовини, виділювані 

патогеном, здатні порушити властивій рослині спосіб росту, привести до 
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невластивого для рослини розростаннвХокремих тканин. Утворення наростів, 

пухлин, галлів - характерні ознаки хвороб^икликуЗ&ІЙих гриба^йЬ  ̂бактерЦми, 

вірус&ш. 

Деформація являє собою зміну форми ураженого органа. Це може бути 

скручування, зморшення або ниткоподібність листів, махровість квіток, 

потворність плодів і т.д. Деформаціям можуть піддаватися багато органів рослин,. 

Причина їх - порушення надходження живильних речовин або відтоку 

ассимилятів, нерівномірний ріст різних елементів тканини й т.д. Наприклад, 

зморшення і курчавість листів виникають внаслідок нерівномірного росту 

мезофилла й жилок, а ниткоподібність  -при рості одних жилок. Скручування 

листя -  результат переповнення їх крохмалем, що, у свою чергу, пов'язане з 

поразкою провідної системи й порушенням відтоку ассимилятов. Деформації 

характерні для хвороб викликаних грибами, вірусами, микоплазмами. 

Сажки проявляється в руйнуванні ураженої тканини й перетворенні її в 

чорну масу, що порошить, що складається зі спор збудника хвороби. Найчастіше 

сажка утворюється на генеративних органах рослини — колоссі, зернівки, але 

може з'являтися й на інших органах рослини — стеблі (стеблевая сажка пшениці), 

листах (пухирчаста сажка кукурудзи) і ін. 

Пустулы — це скупчення спороношения грибів. Спочатку вони 

розвиваються під эпидермисом, що потім розривається й на поверхні органа 

з'являються «подушечки» спор. Пустули - найбільш типова ознака ржавчинных 

хвороб. 

Муміфікація проявляється в тім, що всі тканини ураженого органа рослини 

пронизує міцелій гриба, уражена тканина темніє, зсихається,  стає щільної? і, 

нарешті, виникає склероций. Характерні приклади захворювань такого типу - 

ріжки злаків, муміфікація плодів яблуні. 

Парша — місцева ураження покривних тканин, що супроводжується 

розтріскуванням уражених ділянок й утворенням струпів. 

Описані типи ознак зустрічаються найбільше часто при захворюваннях 

рослин. Незважаючи на значну розмаїтість типів симптомів значно менше, ніж 

самих хвороб рослин. Наприклад, зів'янення викликають збудники грибних, 
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бактеріальних хвороб, воно може бути викликано й посухою. Гнили виникають 

при бактеріальних і грибних хворобах. Таким чином, різні причини викликають 

однакові прояви хвороб. Це явище одержало назву конвергенції, тобто збігу 

симптомів. Часті випадки конвергенції ускладнюють діагностику хвороб рослин, 

тому не можна засновувати визначення захворювання тільки на який-небудь 

одній зовнішній ознаці. Фітопатологія має у своєму розпорядженні цілий набір 

метододів  діагностики: мікроскопічним, біологічним, серологічним, 

індикаторний і ін. 

 

 


