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ТЕМА: Основи систематики грибів.  

Клас Хітридіоміцети. Клас Ооміцети 

1. Систематика грибів 

2.Клас Хітридіоміцети (Chytridiomycetes) 

3.Клас Ооміцети (Oomycetes) 

 

На земній кулі існує понад 100 000 видів грибів, у тому числі біля 10 000 

збудників хвороб рослин (фітопатогенів). Усі гриби, як і інші організми, ретельно 

описані, об'єднані в групи і систематизовані. Такий розподіл грибів на певні групи зі 

сталими зв'язками між ними і називається систематикою грибів. Її знання дають 

можливість визначити збудника хвороби рослин, з'ясувати його роль у 

патологічному процесі, обгрунтувати заходи захисту від нього. Правильний опис 

фітопаразитних мікроорганізмів, єдині назви їх латинською мовою відіграють 

важливе значення при спілкуванні між фітопатологами різних країн. 

Систематика грибів відноситься до найбільш складних теоретичних питань 

мікології і фітопатології і поки що не має загальноприйнятої філогенетичної 

системи. В її основу покладені морфологічні, цитологічні і біологічні особливості, а 

також цикли розвитку і поход ження грибів. 

Систематичні категорії грибів — назви тих чи інших систематичних груп 

(таксономів), що використовуються в класифікації грибів, впроваджуються 

відповідно до певних вимог міжнародних правил ботанічної номенклатури, 

затверджених Міжнародним ботанічним конгресом. 

Царство грибів (Mycota) поділяють на різні таксономічні одиниці, що мають 

певні закінчення, і це засвідчує їх підпорядкованість. Наприклад клас—Ascomycetes, 

підклас — Euascomycetidae, порадок —Erysiphalei 

Підпорядок іпеае, родина —Erysiphaceae, підродина – oideat, рід — 

Podosphaera Kunze, секція—Radiata Golov, вид — Podosphaen oxyacathae D. В. 

Підвид в мікології застосовують рідко. Найчастіші у межах виду розглядають: 

varietes,forma, forma speciales, які складаються з фізіологічних рас, біотипів тощо. 



Залежно від будови вегетативного тіла (талому) гриби поділяють на 

нижчі і вищі. Талом нижчих грибів представлений у вигляді голої (без оболонки) 

цитоплазматичної маси — амебоїда, або ниткоподібної, нечленистої (не поділеної 

на клітини) грибниці. У вищих грибів талом має вигляд багатоклітинної (членистої 

або септованої) грибниці. 

Відповідно до загальноприйнятої систематики царство грибів (Mycota) 

ділять на два відділи: Слизовики, або Міксоміцети (Myxomycota) і справжні 

гриби (Eumycota). 

У свою чергу вони поділені на класи за типом і особливостями розмноження. 

Класи включають порядки (групи порядків), які поділяються на родини і роди. 

Загальна схема прийнятої в Україні систематики грибів наведена нижче: 

 

Царство ГРИБИ — MYCOTA  

Відділ Слизовики, або Міксоміцети — Myxomycota 

Клас Плазмодіофороміцети — Plasmodiophoromycetes 

Відділ Справжні гриби — Eumycota 

Клас Хітридіоміцети — Chytridiomycetes  

Порядок Хітридієві — Chytridiales 

Клас Ооміцети — Oomycetes 

Порядок Сапролегнієві — Saprolegniales 

Порядок Пероноспорові — Peronosporales  

Клас Зигоміцети—Zygomycetes 

Порядок Мукорові — Mucorales  

Порядок Ентомофторові — Entomophtorales 

Клас Аскоміцети, або Сумчасті —Ascomycetes 

Підклас Голосумчасгт —Hemyascomyceddae  

Порядок Ендоміцетні — Endomycetales 

Порядок Тафринові, або Екзоаскові — Taphrinales  

Порядок Протоміцетові — Protomycetales 

Підклас Плодосумчасті—Euascomycetidae 



Група порядків Плектоміцети, або Клейстоміцети—Cleistomycetes 

Порядок Евроцієві — Eurotiales 

Порядок Мікроаскові — Microascales 

Група порядків Піреноміусти—Pyrenomycetes 

Порядок Еризифові, або Борошнисторосяні — Erysiphales  

Порядок Гіпокрейні — Hypocrealcs 

Порядок Сферійні — Sphaeriales  

Порядок Діапортові — Diaporthales 

Порядок Клавіцепсові—Clavicipitales 

Група порядків Дискоміцети —Discomycetes  

Порядок Фасідіеві — Phacidiales  

Порядок Гелоцієві — Helotiales 

Порядок Пеціцеві — Pezizales 

Підклас Порожнистосумчасті, або Локулоаскоміцети —

Loculoascomycetidae 

Порядок Миріангієві — Myrangiales 

Порядок Дотидійні — Dothideales 

Порядок Плеоспорові — Pleosporales 

Порядок Гістеріальні — Hysteriales  

Клас Базидіоміцети —Basidiomycetes 

Підклас Холобазидіоміцети — Holobasidiomycetidae 

Підклас Гетеробазидіоміцети — Heterobasidiomycetidae 

Підклас Теліобазидіоміцети, або Склеробазидіоміцети — 

Теlеоbasidiomycetidae, або Sclerobasidiomycetidae 

Порядок Сажкові — Ustilaginales 

Порядок Іржасті — Uredinales 

Клас Дейтероміцети, або Незавершені гриби —Deuteromycetes, або Fyngi imperfect 

Порядок Гіфоміцети — Hyphomycetales 

Порядок Сферопсидні, або Пікнідіальні — Sphaeropsidales, або 

Pycnidiales 



Порядок Міцеліальні, або Стерильні міцелії— Myceliales, або 

Mycelia sterilia 

 

 

Відділ Слизовики, або Міксоміцети (Myxomycota). До цього відділу 

віднесені гриби з найбільш примітивною організацією. їх вегетативне тіло — голий, 

позбавлений оболонки, плазмодій з великою кількістю ядер. Завдяки здатності до 

самостійного амебоподібного пересування (переповзання) до джерел живлення, 

плазмодій потрапляє в тканини рослин (здебільшого через кореневі волосинки). 

Статевій процес у слизовиків — ізогамія (злиття різностатевих гаплоїдних зооспор з 

утворенням диплоїдного амебоїда). 

За способом живлення слизовики — здебільшого сапротрофи, однак є серед 

них і паразити, що розвиваються в клітинах рослин-живителів Останні відносяться 

до класу Плазмодіофороміцетів (Plasmodiophoro mycetes), порядку 

Плазмодіофорових (Plasmodiophorales). 

Клас Плазмодіофораміцети (Plasmodiophoromycetes). Сюди відносять 

облігатні внутришньоклітинні паразити. Найбільш типові їх представники — 

збудник кили капустяних рослин Plasmodiophora brassicae Wor. (родина 

Plasmodiophoraceae) і збудник порошистої парші картоплі Spongospora 

subterranea Wall, (родина Spongosporaceae). Вони спричиняють утворення на 

уражених коренях, бульбах пухлин та бородавок різної форми і розміру. Нестатеве 

розмноження плазмодіофороміцетів здійснюється зооспорами. Статевий процес — 

ізогамія (злиття різностатевих гаплоїдних зооспор, внаслідок чого утворюється 

диплоідний амебоїд). Після синхронного мітотичного ділення ядер утворюється 

багатоядерний первинний плазмодій, який розвивається в кореневих волосинках 

капустних і периферійних клітинах бульб. Врешті-решт плазмодій розпадається на 

спори, які тривалий час зберігають життєздатність в рослинних рештках і в ґрунті. 

При проростанні спор утворюються зооспори, які уражають здорові рослини. 

Відділ Справжні гриби (Eumycota). Сюди відноситься велика кількість видів 

як нижчих, так і вищих грибів, що відрізняються за будовою вегетативного тіла 



способами розмноження, живлення, поширенням у природі. Залежно від типу 

статевого процесу відділ поділяється на 6 класів: Хітридіоміцети, Ооміцети, 

Зигоміцети, Аскоміцети, Базидіоміцети і Дейтероміцети (Незавершені або 

Недосконалі гриби). 

Хітридіоміцети, Ооміцети і Зигоміцети відносяться до нижчих грибів, 

решта — до вищих. 

2.Клас Хітридіоміцети (Chytridiomycetes) 

Переважна більшість грибів цього класу відносяться до організмів, життя яких 

тісно пов'язане з водним середовищем. Вони в основному—водні сапрофіти і 

паразити водоростей і водних тварин. Фітопатогенні види, що мають практичне 

значення, відносять до порядку Хітридієвих (Chytridiales). 

Порядок Хітрцдієві (Chytridiales). Представники порядку є 

внутрішньоклітинними облігатними паразитами.  

Він включає найбільш відомі дві родини: Olpidiaceae і Synchytriaceae, які 

відрізняються кількістю зооспорангіїв. Цикл розвитку цих грибів включає такі 

основні стадії і типи спороношення: спори у стані спокою (зимові зооспорангії, або 

циста) → одноджгутикові зооспори → плазмодій → літні і зимові зооспорангії. 

Родина Olpidiaceae. Представник — Olpidium brassicae Wor. (один із 

збудників чорної ніжки розсади капусти). Його вегетативне тіло повністю 

перетворюється в один зооспорангій. Спричиняє ураження розсади капусти у різні 

фази її розвитку, яке виявляється у вигляді почорніння і розм'якшення кореневої 

шийки молодих рослин, утворенням перетяжки, загнивання. Рослини втрачають 

тургор, жовтіють і гинуть. Джерелом інфекції слугує ґрунт, де патоген зберігається 

у вигляді цист. 

Родина Synchytriaceae. Представник — Synchytriym endobioticum Pers. — 

збудник раку картоплі. Амебоїд утворює декілька зооспорангіїв під загальною 

оболонкою (сорус). Спричиняє ураження здебільшого бульб і еталонів, іноді — 

стебел, листків, квіток у вигляді наростів спочатку білого, згодом бурого 

забарвлення, які швидко загнивають і руйнуються. Інфекція у вигляді цист тривалий 

час зберігається у ґрунті. 



3.Клас Ооміцети (Oomycetes) 

Вегетативне тіло — добре розвінений нечленистий (неклітинний) міцелій. 

Нестатеве розмноження здійснюється з допомогою дводжгутових зооспор і конідій. 

Основною характерною ознакою представників цього класу є оогамний статевий 

процес (оогамія), в результаті якого утворюються ооспори, якими гриби зимують. 

Клас включає 5 порядків. Збудники хвороб рослин представлені у двох порядках: 

Сапролегнієві (Saprolegniales) і Пероноспорові (Peronosporales). 

Порядок Сапролегнієві (Saprolegniales). Вегетативне тіло — добре 

розвинутий міцелій з товстими здебільшого численими розгалуженнями. Міцелій 

прикріпляється до субстрату з допомогою коротких ризоїдів. 

Усі представники цього порядку — сапрофіти або факультативні паразити на 

рослинних і тваринних тканинах. Збудники хвороб рослин представлені в родині 

Saprolegniaceae. Найбільше практичне значення має рід Aphanomyces, представник 

якого Aphanomyces cochliaides Drechsl. є одним із збудників коренеїда цукрового 

буряка. 

Порядок Пероноспорові (Peronosporales). Вегетативне тіло — неклітинний 

багатоядерний міцелій, який добре розвивається як в середині, так і на поверхні 

субстрату. Нестатеве розмноження представлене зооспорами і конідіями (рис.1), 

статеве — ооспорами.  

 

Рис 1. Конідієносці і конідії пероноспорових грибів:  

1 — Phytophthora; 2 — Plasmopara; 3 — Peronospora; 4 — Cystopus 

Ооспори у стані спокою зберігаються в ґрунті або в рослинних рештках, 

навесні проростають, утворюючи зооспори або міцелій. У деяких видів 

(Phytophthora infestans DB) зимує міцелій в уражених бульбах картоплі. 



До порядку Пероноспорових належать три родини: Pythiaceae, 

Реrоnosporaceae, Albuginaceae. 

Родина Пітієві (Pythiaceae). Міцелій дуже тонкий, без гаусторій, розміщується як в 

середині субстрату, так і на його поверхні. Представники цієї родини—факультативні 

паразити з сапротрофним способом життя. 

Практичне значення мають представники з двох родів цієї родини: Pythium і 

Phytophthora. 

Рід Pythium. Типовим представником є P.de Baryanum Hesse—патоген, який 

уражає сходи різноманітних культур (буряка, капустних, гороху, гарбузових тощо). 

Хвороба, що ним спричиняється, називають у різних культур по-різному (коренеїд, 

коренева гниль, чорна ніжка). 

Рід Phytophthora включає понад 70 видів, які є типовими факультативними 

паразитами. У представників роду Phytophthora нестатеве розмноження представлене як 

зооспорангіями, так і конідіями. За умов крапельної вологи спори, що утворюються на 

уражених надземних органах, проростають з утворенням зооспор, а за високої вологості 

повітря — міцелієм. Найшкодочинним вважається вид Phytophthora infestans DB — 

збудник фітофторозу картоплі, помідора та інших пасльонових. Крім цього виду, на 

картоплі паразитує Ph. erythroseptica Peth. — збудник рожевої гнилі картоплі. Представник 

цього роду Ph. cactorum (Lebert et Cohn) Schrof— збудник фітофторозу суниць. Вид Ph. 

parasitica Dastur спричиняє південний фітофтороз помідора. 

Родина Пероноспорові (Peronosporaceae). Всі види цієї родини — облігатні 

паразити вищих рослин, спричиняють хворобу, яку називають пероноспорозом, або 

несправжньою борошнистою росою. 

Міцелій поширюється в середині субстрату між клітинами, у деяких представників 

— дифузний. Типовими симптомами хвороби є поява з верхнього боку листків спочатку 

хлоротичних, згодом жовтих або бурих плям, а з нижнього — білого або сірувато-

фіолетового нальоту спороношення —зооспорангієносців із зооспорангіями або 

конідієносців з конідіями (рис. 1). В основу поділу на роди покладено будову 

зооспорангієносців та конідієносців і характер проростання зооспорангіїв (конідій). 



Рід Peronospora. Конідієносці дихотомічно розгалужені, кінцеві гілки тонкі, 

іноді зігнуті. Конідії яйцеподібні або еліпсоїдні, проростають у гіфу без утворення 

зооспор. 

P. schachtii Fuck. — збудник пероноспорозу (несправжньої борошнистої 

роси) буряка. 

P. tabacina Adam—збудник пероноспорозу (несправжньої борошнистої роси) 

тютюну. 

P. brassicae Gaum. — збудник пероноспорозу (несправжньої борошнистої 

роси) капусти. 

P. destructor Casp. — збудник пероноспорозу (несправжньої борошнистої 

роси) цибулі. 

Рід Pseudoperonospora. Зооспорангієносці дихотомічно розгалужені, 

симетричні. Галуження відходять під гострим кутом, загострені і тупі, на кінцях — 

по одному зооспорангію із соскоподібним горбиком на верхівці. Проростають 

зооспорами. 

Ps. cubensis Rostowz. — збудник несправжньої борошнистої роси огірка. 

Рід Plasmopara. Зооспорангієносці розгалужені. Бічні їх відгалуження 

короткі, конічні дбо слабо і моноподіально розгалужені у верхній частині. 

Галуження відходить від зооспорангієносця під прямим кутом або розташовані 

зубчиками чи виростами на вершині. Зооспорангії утворюються по одному на 

останніх розгалуженнях. Наліт спороношення - білий або світлий. Ооспори кулясті, 

гладкі, жовтуваті або коричневі. При проростанні утворюють зооспорангієносці, або 

росткові гіфи. 

P. viticola Berl. et de Топі — збудник несправжньої борошнистої роси 

(мілдью) винограду. 

P. helianthi Novot.—збудник несправжньої борошнистої роси соняшнику. 

Рід Bremia. Конідієносці дихотомічно розгалужені, кінці галужень 

долонеподібно розширені, з декількома шилоподібними відростками (стерігмами), 

що несуть конідії. Останні проростають у гіфу без утворення зооспор. 



Bremia lactucae Regel. — збудник несправжньої борошнистої роси салату та 

інших складноцвітих. 

Родина альбугові (Albuginaceae). Зооспорангієносці не розгалужені, 

булавоподібні, формуються під епідермісом у вигляді щільного шару. На їх кінцях 

утворюються кулясті зооспорангії у вигляді ланцюжків, яй виступають через 

розриви епідермісу у вигляді білої порошистої маси плямами або смугами. 

Проростають зооспорами. Родина включає рід Albugo. Найбільш поширений вид — 

Albugo Candida (Pers. et Chev.J Kuntze — збудник білої іржі капустяних. 

 


