
ЛЕКЦІЯ №3 

ТЕМА:   Інфекційні (паразитарні) хвороби 

1. Поняття «Інфекція» та шляхи її поширення. 

2. Паразитизм фітопатогенних організмів і його еволюція. 

3. Зв'язок між інфекційними та неінфекцїйними хворобами рослин. 

4. Симптоми хвороб рослин 

 

До цієї групи відноситься переважна більшість хвороб рослин. Вони 

виникають під впливом біотичних факторів — чужорідних для рослин організмів 

(грибів, бактерій, актиноміцетів, вірусів, віроїдів, мікоплазм та ін.). 

Основною ознакою інфекційних хвороб є здатність передачі інфекції від 

хворих рослин на здорові. 

Інфекція (лат. іпfесtіо — ураження) — запас патогенів, який після 

проникнення в організм рослини зумовлює згодом розвиток хвороби. Ширше це 

поняття передбачає триєдиний зв'язок патогену, рослини й факторів навколишнього 

середовища.)  

Разом з тим тут виявляється і протиріччя: якщо екологічні умови сприятливі 

для патогена, він перемагає зусилля захисту рослини і розвивається. Якщо ж 

природні умови для патогена будуть несприятливими, інфекція не розвивається, 

рослина не уражується.  

Виділяють поняття інфекція зимуюча, первинна, вторинна, дифузна, 

локальна, або місцева, ранкова. 

Інфекція зимуюча — зберігання патогенів протягом періоду несприятливих 

умов зимівлі. 

 У різних груп патогенів інфекція зимуюча зберігається по-різному: віруси, 

мікоплазми найчастіше зимують у живих тканинах уражених рослин—у пагонах 

дерев, у кореневищах бур'янів, у бульбах, коренеплодах, фланцях та ін. Лише деякі з 

них можуть зимувати в насінні (вірус звичайної мозаїки сої, квасолі та ін.), вірус 

тютюнової мозаїки може зберігатися на поверхні насіння помідорів, навіть у 

пилуватих рештках тютюну. Більшість бактерій взимку зберігається в рештках, на 



насінні, в бульбах і т. п. Сумчасті гриби найчастіше зимують у вигляді плодових тіл 

— клейстотецій, перитецій, псевдотецій. Іржасті гриби зи мують у більшості 

теліоспорами.  

При наявності зимуючих живих тканин рослин, уражених грибами, зимує 

міцелій (трутовики—у стовбурах дерев, збудник парші груші — у пагонах цієї 

рослини, а іржі яблуні — у гілках ялівця), на рослинних рештках—видозміни 

міцелію (склероції, псевдосклероції та ін.). Пікнідіальні гриби зимують пікнідами. 

При наявності певного захисту гриби можуть зимувати конідіями (під прикриттям 

опалого листя, на поверхні насіння, у сховищах і т. д.). 

Інфекція первинна — ураження рослини, що проходить вперше в сезоні 

(частіше з місць зимівлі патогена, тобто від інфекції зимуючої). 

Інфекція вторинна — при ураженні рослини патогеном часто створюються 

сприятливі умови для розвитку іншого збудника. Так, збудник чорного раку яблуні 

найчастіше й інтенсивніше розвивається після ураження рослини цитоспорозом. 

Інфекція вторинна часто затушовує первинне захворювання. До категорії інфекції 

вторинної також відносять поширення інфекції від уражених рослин на інші здорові 

рослини протягом вегетації, надто за сприятливих умов навколишнього середовища 

для розвитку збудника. 

Інфекція дифузна, або системна, — загальне ураження всієї рослини не 

залежно від того, через які органи проникає патоген (збудники вірусних хвороб, 

судинного бактеріозу капусти, фузаріозу льону та ін.). 

Інфекція локальна, або місцева, — ураження рослини обмежене, воно 

виявляється там, куди проник патоген (більшість плямистостей на листі рослин), 

зумовлене грибами, бактеріями та ін. 

Інфекція ранова — проникнення патогенів через рани. Більшість збудників 

такого типу ураження — факультативні паразити (збудник чорного раку плодових 

найчастіше проникає в тканини через тріщини, морозобоїни на корі дерев), хоч 

віруси — облігатні паразити, а проникають у рослину через ранки, які наносять на 

листя чи інші органи комахи-переносники. 



Шляхи поширення інфекції — розповсюдження інфекції здійснюється 

різними шляхами:  

1) повітряними течіями — аерохорія (грецьке аег— повітря + сhоеrо — 

поширювати);  

2) вітром — анемохорія (гр. апетоs — вітер + сhоеrо — поширювати);  

3) рослинами — фітохорія;  

4) тваринами — зоохорія; 

5) людиною — антропохорія;  

6)комахами — інсектохорія;  

7)насінням — герментохорія (гр.germentho — сім'я, насіння) та ін. 

 

3.2. Паразитизм фітопатогенних організмів і його еволюція 

Усі організми, що населяють земну кулю, за способом живлення поділяються 

на дві великі групи — автотрофи і гетеротрофи. 

 Автотрофи, до яких відносяться всі зелені рослини, здатні створювати у 

процесі фотосинтезу органічну речовину.  

Гетеротрофи не здатні самостійно створювати органічну речовину і 

пристосувались до живлення за рахунок органічної речовини, що створена 

автотрофами. Тому ця велика група організмів значною мірою залежить від 

автотрофів як джерел енергії. 

В залежності від способу використання органічної речовини всі гетеротрофи 

поділяються на дві групи: біотрофи та некротрофи.  

Біотрофи одержують необхідну їм енергію від живих клітин рослин-

живигагів. Некротрофи  — від мертвих.  

Але такий поділ значною мірою є умовним, бо ці групи пов'язані між собою 

перехідними формами, що можуть залежно від обставин змінювати свій спосіб 

живлення.  

Основними з них є: 

 облігатні сапрофіти, 

 факультативні паразити (напівсапрофіти),  



факультативні сапрофіти (напівпаразити)  

облігатні паразити.  

Облігатні сапрофіти — організми, живильним субстратом для яких можуть 

бути тільки мертві органічні речовини. Серед них багато корисних організмів, 

завдяки яким, зокрема, розкладаються органічні рештки і створюється природна 

родючість ґрунту. Велика група сапрофітних грибів - базидіоміцетів представлена 

їстівними грибами. Але багато з них є дуже шкідливими руйнівниками деревини, 

чинниками псування тваринних та рослинних жирів, продуктів переробки 

сільськогосподарської сировини, чинниками шкідливого шумування тощо. 

Факультативні паразити (напівсапрофіти) — це організми, які все своє життя 

існують як сапрофіти, але здатні завдяки своїм токсичним виділенням руйнувати і 

живі тканини (здебільшого старі, ушкоджені та ослаблені). Вони є паразитами у 

вузькому розумінні, бо спочатку вбивають  клітини рослини-живителя, а потім 

живуть на мертвих рештках. Такі організми, як правило, не є 

вузькоспеціалізованими і здатні уражувати широке коло рослин-живителів. 

Більшість із них добре ростуть на різних живильних середовищах. Типовими 

представниками цієї групи є збудники різних гнилей (Воtrytis сіпеrеа Реrs., 

Sclеrоtіпіа sсlеrоtїоrит DВ, Мопіliа frисtіgепа Wеst., Еrwіпіа саrоtоvоrа Ноll. та ін.).  

 Факультативні сапрофіти (напівпаразити) — це організми, які здебільшого 

ведуть паразитичний спосіб житія, але при певних обставинах можуть існувати і як 

сапрофіти. Рівень їх спеціалізації значно вужчий, ніж у попередньої групи, бо вони 

мають більш вузьке коло рослин-живителів. Типовими представниками цієї групи є 

збудники багатьох шкодочинних хвороб (Vепturіа іпаеqиаlіs Wint., Рhуtорhtоrа 

іпfеstаns de Ваrу, Sерtоrіа sрр. Fr.,spp Rybert та ін.). 

Облігатні паразити — це організми, що живляться тільки за рахунок живих 

клітин рослини-живителя і ніколи не ведуть сапрофітного способу життя. Для них 

характерна повна залежність від рослини-живителя. 

Тому після проникнення паразита в клітину рослини взаємовідносини між 

ними на перших етапах складаються близькі до симбіотичних. Паразит справляє 

сильний вплив на загальний характер процесів, що відбуваються в клітинах 



сприйнятливої рослини, спрямовуючи весь обмін речовин в потрібний для нього 

бік. Однак на початку захворювання ці зміни не завдають серйозної шкоди рослині-

живителю, бо припинення життя клітини призвело б до загибелі паразита. Загибель 

клітини відбувається лише після того, як паразит утворює спороношення. 

Облігатні паразити, як правило, є вузькоспеціалізованими організмами, 

здатними уражати тільки певні види, а іноді і сорти рослин. Типовими 

представниками цієї групи є збудники іржастих, борошнисторосяних, сажкових 

хвороб, пероноспорозів та псевдопероноспорозів, раку картоплі, кили капустяних та 

ін. 

На даний час доведено, що еволюція паразитизму відбувалася шляхом 

послідовної еволюції сапрофітних організмів. Гетеротрофи, що поселялися на 

відмерлі тканини рослин, могли утворювати форми, здатні завдяки своїм токсичним 

виділенням вбивати розташовані близько живі, але ослаблені тканини рослини і 

таким чином одержувати нові джерела живлення. Це давало їм переваги перед 

іншими формами. Внаслідок природного добору такі форми закріплювались у 

популяціях мікроорганізмів і завдяки більшій конкурентній здатності почали в них 

домінувати. Подальша еволюція могла йти як у бік більшої агресивності, так і в бік 

пристосовування до обміну речовин у рослині. 

 

3.3. Зв'язок між інфекційними та неінфекцїйними хворобами рослин 

Несприятливі абіотичні фактори спричиняють неінфекційні хвороби, які 

ослаблюють рослини і підвищують їх сприйнятливість до інфекційних хвороб. Так 

виникають сполучені хвороби, які ще називають еколого-мікробіальними.  

Типовими прикладами таких хвороб є ензимо-мікозне виснаження (стікання) 

зерна злаків, випрівання озимих, коренеїд сходів буряків, чорний рак, цитоспороз 

плодових культур тощо. 

Ензимо-мікозне виснаження (стікання) зерна злаків має дві стадії. 

Неінфекційна стадія виникає внаслідок тривалого зволоження колосся у фазі 

наливу — воскової стиглості зерна. У зернівках відбувається гідроліз 

крохмалю, продукти якого (цукри) виступають на їх поверхні у вигляді 



солодкої рідини. На цих виділеннях поселяються напівпаразитні і сапрофітні 

гриби із родів Fиsаrіит, Аltеrnаrіа, Тrісhоthесіит та ін., що є інфекційною 

стадією хвороби. 

Неінфекційна стадія випрівання озимих пов'язана з несприятливими умовами 

їх зимівлі: велика вегетативна маса, випадання снігу на незамерзлий грунт, часті 

відлиги під час зими. Ослаблені цими факторами рослини уражаються грибами із 

родів Fиsаrіит, Sсlеrоtіпіа, що є інфекційною стадією хвороби і призводить до 

зріджування посівів, а часто до їх загибелі та пересіву. 

Коренеїд сходів буряків уражає молоді рослини від появи сходів до 

утворення двох пар справжніх листків. Першопричинами цієї хвороби 

(неінфекційна стадія) є прохолодна затяжна весна, важкі за механічним складом, 

схильні до запливання і утворення кірки ґрунти, низька їх родючість, надлишок або 

нестача вологи в ґрунті, висока його кислотність тощо. На ослаблених цими 

факторами рослинах поселяються понад 100 видів мікроорганізмів (інфекційна 

стадія), що часто призводить до загибелі рослин і пересіву. 

Збудники чорного раку та цитоспорозу плодових культур є типовими 

рановими паразитами, які проникають в тканини стовбурів та гілок дерев через 

морозобоїни, тріщини кори, що утворилися внаслідок сонячних опіків, механічних 

ушкоджень. 

Таким чином, для успішного захисту рослин від такого типу хвороб 

необхідно насамперед встановити основну їх причину і вжити запобіжних заходів 

щодо можливостей її виникнення. 

3.4. Симптоми хвороб рослин 

Патоморфологічні та патофізіологічні зміни у рослин супроводжуються 

появою зовнішніх симптомів (ознак) хвороб. Залежно від збудника одна хвороба 

може виявлятися різними симптомами. Симптоми однієї і тієї ж хвороби можуть 

бути різними в залежності від навколишніх умов. Всю їх різноманітність можна 

об'єднати в декілька основних типів. 

Гнилі. Хвороби цього типу уражають багаті на воду і поживні речовини 

плоди, коренеплоди, бульби, цибулини, особливо в період їх зберігання. Гнилі 



спричиняють напівсапрофітні гриби і бактерії, які з допомогою ферментів руйнують 

пектинові речовини міжклітинних пластинок і призводять до мацерації тканин і їх 

руйнування. Гнилями уражуються також стебла і кошики соняшнику, стовбури 

дерев (гниль деревини), коренева система всіх без винятку культур. Типовими 

збудниками гнилей є гриби. 

При ураженні гнилями, що спричиняються грибами, на поверхні уражених 

органів з'являються нальоти грибниці або спороношення, які є типовими 

діагностичними ознаками. При ураженні гнилями, що спричиняються бактеріями, 

нальоти не утворюються, а на поверхні уражених тканин спостерігається поява 

краплинок ексудату, що являє собою скупчення бактерій. 

В'янення. Хвороби цього типу спричиняються як абіотичними, так і 

біотичними факторами. Здебільшого вони виявляються як загальні захворювання, 

при яких уражається коренева або судинна система рослин. Часто в'янення 

пов'язане з механічними ушкодженнями, нестачею вологи в грунті, посиленим 

випаровуванням вологи листками, з відмиранням кореневої системи внаслідок дії 

мікроорганізмів (кореневих гнилей), внаслідок закупорювання судинної системи 

рослин (трахеомікози і трахеобактеріози), стовбурного в'янення тощо. 

Некрози — місцеве відмирання тканин або частин рослини. Цей тип хвороби 

може виявлятися у вигляді відмирання паренхімних клітин (плямистостей на різних 

органах рослин), жилок листків і коренів, судинних пучків, стовбурів і гілок дерев 

(кори, лубу, камбію і периферійних шарів деревини), внутрішнього некрозу плодів 

тощо. Некрози можуть бути різного походжеши: неінфекційного (дії абіотичних 

факторів) та інфекційного (дії патогенних організмів—грибів, бактерій, вірусів). На 

некротичних плямах часто утворюються спороношення грибів у вигляді нальотів, 

конідіальних лож, пікнід тощо. Некрози можуть бути наслідком реакції 

надчутливості рослин до грибів, бактерій та вірусів. 

Нальоти на поверхні органів рослин. Хвороби цього типу спричиняються 

паразитичними і сапрофітними грибами. Вони проявляються у вигляді білого, 

сірого, бурого або рожевого нальотів поверхневої (екзофітної) грибниці і 

спороношення, що легко струшується. Типові нальоти утворюються борошнисто-



росяними грибами, збудниками рожевої, чорної та оливкової плісняви. Крім того, 

нальоти можуть з'являтися на різних видах плямистості як наслідок утворення 

спороношення грибів від грибниці, що знаходиться всередині тканин (ендофітної) 

рослин. Таке виявлення хвороби спричиняють гриби—збудники несправжньої 

борошнистої роси. При цьому нальоти різного забарвлення (білого, сірого, 

фіолетового) утворюються здебільшого з нижнього боку листків, а при дифузній 

формі хвороби — на всіх органах. 

Виразки. Виникають при ураженні багатих на воду тканин. 

Характеризуються розм'якшенням тканин навколо місця ураження, внаслідок чого 

утворюються заглиблення, найчастіше мокрі, що містять спороношення патогена. 

Виразки—типові прояви антракнозів (антракноз гарбузових, квасолі і т. ін.). 

Пустули — округлі або овальні опуклі подушечки спороношення різного 

розміру і забарвлення, що утворюються під покривними тканинами (епідермісом, 

перидермою). Згодом під тиском спороутворень покривні тканини розриваються і 

спори оголюються. Пустули—типові прояви ураження рослин іржастими грибами 

(уредініо- і теліостадії), бульб картоплі звичайною паршею і т. ін. Утворення пустул, 

як правило, супроводжується відмиранням ділянок тканин. 

Пухлини, нарости, гали. Утворюються внаслідок життєдіяльності деяких 

грибів, бактерій, вірусів, нематод і деяких видів комах. Уражені клітини рослин 

посилено діляться (гіперплазія) або збільшуються у розмірі (гіпертрофія), в 

результаті чого уражені тканини або органи надмірно розростаються. Такий тип 

ураження може зустрічатися на всіх органах. Найбільш типовим проявом таких 

хвороб є ураження картоплі раком, капусти — килою, різних видів рослин — 

галовою нематодою тощо. 

Деформації. Виявляються на різних органах, найчастіше — на всій рослині у 

вигляді зміни її форми під впливом патогена (зморшкуватість, скручування, 

гофрованість, ниткоподібність, папоротеподібність, крапивоподібність, 

пильчастість, кучерявість листкової пластинки; проліферація, махровість квіток; 

розеточність, надмірна кущистість, карликовість, надмірне гілкування рослин, 



«відьмині мітли» пагонів). Такі симптоми спричиняють здебільшого віруси і 

мікоплазми, іноді — голосумчасті та деякі інші гриби. 

Муміфікація. Уражаються плоди або насіння, які повністю 

пронизуються міцелієм гриба, поступово засихають і перетворюються у 

склероціальну строму, покривні тканини якої набувають темного 

забарвлення. Типовим прикладом є муміфіковані плоди Яблуні при ураженні 

плодовою гниллю. 

Руйнування органів — ураження колосся, стебел, листків та інших органів, 

що спричиняється сажковими грибами. Уражений орган або його частина 

перетворюється у порошкоподібну масу темно-коричневого до чорного 

забарвлення, що являє собою теліоспори (сажкові спори) гриба. Вони здебільшого 

легко розпилюються (летюча сажка пшениці, жита, ячменю, вівса, проса, 

кукурудзи). Іноді спори зібрані у вигляді сажкових мішечків (тверда сажка пшениці, 

жита, карликова сажка пшениці) або склеєні у вигляді сажкових грудочок (кам'яна 

сажка ячменю). 

Зміна забарвлення органів рослин. Вона може спричинятись як 

абіотичними, так і біотичними факторами. Найчастіше результатом впливу 

абіотичних факторів є пожовтіння та хлороз листків. Схожі симптоми можуть 

спричиняти віруси та мікоплазми (жовтяниця), гриби (жовтизна капусти). Віруси 

утворюють різні види мозаїк (зелену, жовту, білу, крапчасту, смугасту, стрічкову, 

кільцеву, жилкову, прижилкову, міжжилкову). 

Зміна забарвлення органів пов'язана із зміною властивостей хлоропластів, що 

завжди супроводжується повною або частковою втратою їх здатності до асиміляції. 

Виділення камеді (гомоз) — тягучої клейкої речовини на стовбурах, гілках, 

плодах кісточкових плодових та інших культур (бавовнику, кунжуту та ін.). На 

повітрі вона твердіє, утворюючи прозорі або темні склоподібні скупчення. 

Причиною гомозу є розрідження клітинних оболонок і гідроліз крохмалю. 

Виділення камеді є одним із характерних симптомів моніліозу та кластероспоріозу 

кісточкових, гомозу бавовнику тощо. Виділення камеді можуть викликати і 

механічні ушкодження дерев кісточкових плодових культур. 



Запитання для самоконтролю: 

1. Які основні принципи класифікації хвороб рослин? 

2. Які фактори навколишнього середовища спричиняють неінфекційні 

хвороби рослин? 

3. Що спричиняє виникнення інфекційних хвороб рослин? 

4. Назвіть типи спеціалізації збудників хвороб рослин. 

5. Які є типи паразитизму збудників хвороб рослин? 

6. Наведіть приклади сполучених хвороб рослин. 

 


