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Клас Зигоміцети (Zygomycetes)Вегетативне тіло — одноклітинний, 

багатоядерний, добре розгалужений міцелій. Основною ознакою представників 

цього класу є зигогамний статевий процес з утворенням зигоспори (зигогамія) і 

нестатеве розмноження нерухомими спорами (спорангіоспори), що формуються 

ендогенно в спорангіях. У деяких видів можуть утворюватись і конідії. Зооспори не 

утворюються. За способом нестатевого розмноження і життя представники класу 

діляться на два порядки: мукорові (Mucorales) і ентомофторові (Entomophtorales). 

Порядок Мукорові (Mucorales). Міцелій павутинистий, добре розгалужений, 

сіруватого забарвлення, на якому утворюються органи нестатевого розмноження 

(спорангієносці із спорангіями). Спорангії - у вигляд і темних, видимих 

неозброєним оком голівок, на яких при дозріванні утворюється величезна кількість 

спорангієспор. Для деяких видів характерна наявність ризоїдів — коренеподібних 

розгалужень, якими гриб прикріплюється до субстрату. До цього порядку 

відноситься близько 450 видів, переважна більшість яких ведуть сапрофітний спосіб 

життя. 

Практичне значення мають два роди із родини Mucoraceae — Mucor і 

Rhizopus. Найбільш відомі такі види: 

Mucor racemosus Fres. — збудник голівчастої плісені на продуктах 

переробки зерна, насінні, плодах при зберіганні. 

Rhizopus nigricans Ehrenberg спричиняє чорну або хлібну плісень, уражає 

ягоди суниць, полуниць тощо. 

Rh. nodosus Namysl. спричиняє суху гниль кошиків соняшнику, пліснявіння 

ягід винограду, коренеплодів буряка при зберіганні та ін.  

Rh. maydis Brud. спричиняє сіру гниль качанів кукурудзи.  



Порядок Ентомофторові (Entomophtorales). До цього порядку відносяться 

паразити комах. Міцелій спочатку нечленистий, однак у зрілому віці має поперечні 

перетинки і розпадається на окремі клітини. Розвивається на внутрішніх органах 

комах. Нестатеве розмноження — конідії, які виходять назовні через дихальця на 

тілі комах. З допомогою їх поширюється хвороба. Конідії потрапляють на здорових 

комах, проростають ростковою трубкою, яка проникає в тіло комахи, де й 

відбувається розвиток міцелію і органів спороношення. 

Практичне значення мають види грибів, що паразитують на шкідливих 

комахах, зокрема Entomophtora aphidis—паразит попелиць. 

 

2. Клас Аскоміцети або Сумчасті (Ascomycetes) Клас об'єднує близько 

30 000 видів. Міцелій членистий, добре розвинений, у більшості видів ендогенний 

(крім борошнисторосяних). Спільною ознакою для представників цього класу є 

спороносний орган — сумка (аска), де формуються сумкоспори (аскоспори). 

Аскоміцети характеризуються наявністю плодових тіл різноманітної форми і 

будови — клейстотецій, перитецій, апотецій та ін. Нестатеве розмноження 

відбувається конідіями різної будови. Один і той же ввд аскоміцетів може мати 

декілька видів конідіального спороношення (відкрито на конідієносцях, в ложах, в 

пікнідах). 

Класифікація сумчастих грибів базується головним чином на відмінностях 

формування сумок, наявності плодових тіл, їх будові і розвитку, розташуванні 

сумок у плодових тілах. 

Залежно від наявності чи відсутності плодових тіл і способу утворення та 

розташування сумок клас поділяється на три під класи: голосумчасті 

(Hemyascomycetidae) (сумки розміщуються відкрито безпосередньо на міцелії у 

вигляді шару), плодосумчасті (Euascomycetidae) (сумки формуються у 

спеціальних плодових тілах), порожнистосумчасті (Zoculoascomycetidae) (сумки 

утворюються в локулах стром). 

Підклас Голосумчасті (Hemiascomycetidae). Характерна ознака цих грибів 

— відсутність плодових тіл. Сумки утворюються із зиготи без утворення 



аскогенних гіф. Вони розміщені безпосередньо на міцелії, найчастіше у вигляді 

шару, рідше — поодиноко. 

Практичне значення мають представники двох порядків цього підкласу: 

ендоміцетні і тафринові. 

Порядок Ендоміцетні (Endomycetales). Міцелій добре розвинений, 

часто розпадається на окремі клітини. Всі представники порядку живляться 

багатими на цукор субстратами, тому в природі зустрічаються на виділеннях 

ушкоджених стовбурів і гілок дерев, у нектарі квіток, на поверхні солодких плодів 

тощо. Усі вони типові сапрофіти. Найбільше практичне значення мають 

представники роду Saccharomyces, який включає багато видів дріжжевих грибів. 

Порядок Тафринові, або Екзоаскові (Taphrinales). Усі представники цього 

порядку — облігатні паразити з вузькою спеціалізацією. Міцелій у них ендофітний, 

добре розвинений. Сумки розміщуються на поверхні уражених органів у вигляді 

гіменіального шару. Спричиняють деформацію уражених органів, посилене гілкування 

рослин («відьмиї мітли» та ін.). 

Практичне значення мають представники родини Taphrinaceae.  

Рід Taphrina. Міцелій двох видів: багаторічний, що зберігається в бру:ньках і 

пагонах хворих дерев, і однорічний, що спричиняє місцеве ураження у вигляді деформації 

листків. 

Т. deformans Tul. — спричиняє кучерявість листків персика. 

Т. pruni Tul. — спричиняє хворобу плод ів сливи, яка називається заснітка. 

Т. cerasi Sadeb. — спричиняє утворення «відьминих мітел» вишні і черешні. 

Порядок Протоміцетові (Protomycetales). Найбільш відомі предста- і вники 

родини Protomycetaceae, до якої відносяться переважно види, що паразитують на 

дикоростучих зонтичних рослинах. 

Підклас Плодосумчасті (Euascomycetidae). До нього виносяться дійсно 

сумчасті гриби, які мають справжні плодові тіла: клейстотеції, перитеції та апотеції (рис. 1). 

Клейстотеції завжди розміщуються на міцелії, перитеції — на міцелії або занурені в 

строми, апотеції з'являються на міцелії, у стромах або склероціях. Крім плодових 



тіл, у циклі розвитку грибів підкласу Плодосумчасті є і конідіальне (нестатеве) 

спороношення, яке у фітопатогенних грибів переважає над сумчастим (статеве). 

Залежно від типу, будови і розміщення сумок і сумкоспор, особливостей 

звільнення останніх підклас Плодосумчастих поділяється на велику кількість 

порядків. Деякі з них за характерними особливостями об'єднані у три групи 

порядків: плектоміцети, піреноміцети і дискоміцети. 

 

 

 

Рис 1. Типи плодових тіл сумчастих грибів (в розрізі): 

1,2 – лейстотецій; 3 – перите цій; 4,5 – апотецій (а – сумка; б – парафізи; в – періфізи) 

 

Група порядків Плектоміцети (Plectomycetidae). Вона характеризується 

наявністю закритих плодових тіл — клейстотеціїв, рідше — перитеціїв. Сумки в 

плодових тілах розміщуються безладно, звільнення сумкоспор відбувається 

пасивно. Практичне значення мають види, що відносяться до порядків Евроцієві 

(Eurotiales) та Мікроаскові (Microascales). 

Порядок Евроцієві. Плодові тіла — клейстотеції. Вони дрібні, розвиваються 

на міцелії. Сумки в клейстотеціях розміщені безладно, аскоспори звільняються 

пасивно. 



Більшість представників порядку Евроцієвих — сапрофіти на субстратах 

рослинного походження. Більша частина видів—плісняві гриби, які входять до 

родини Eurotiaceae. Суттєве практичне значення мають види, що належать до родів 

Aspergillus і Penicillium. 

Рід Aspergillus. Гриби цього роду спричиняють так звану булавоподібну 

плісінь насіння, плодів, овочів, продуктів переробки зерна тощо. Деякі з них 

зумовлюють розвиток аспергільозів людини і тварин. Найчастіше розвиваються в 

конідіальній стадії. Конідієносці у них кулясті, рідше — булавоподібні, здуті на 

вершині, з радіально розміщеними на здуттях стерігмами, що несуть конідії у 

вигляді ланцюжків. 

Найбільш типовими представниками є A. niger Tiegh., A. oryzae (Ahlburg) 

Cohn.,A nidulans Fres. та ін., що спричиняють плісняву на насінні різних культур і 

деяких продуктах. 

Рід Penicillium. Ці гриби спричиняють блакитну та зелену плісень на плодах 

цитрусових при зберіганні, яка поступово переходить у гниль; сіро-зелене 

пліснявіння зерна кукурудзи. Розвиваються здебільшого в конідіальній стадії. 

Конідієносці китицеподібно розгалужені тільки на вершині, конідії у вигляді 

ланцюжків — на стеригмах (JP. italicum Wegmi, P. digitatum Sacc.). 

Види P. chrisogenum Fr. і P. notatum West, використовують для отримання 

антибіотика пеніциліну. 

Порадок Мікроаскові (Microascales). Плодові тіла — перитеції, в яких 

безладно розміщені сумки. Оболонки сумок розпливаються, внаслідок чого 

сумкоспори лежать у порожнині перитеціїв, занурені в слиз. 

Більшість представників мікроаскових — сапрофіти, однак деякі є 

небезпечними паразитами — збудниками хвороб культурних і дикоростучих 

рослин. Гриб Ceratocysfis ulmi (Buism.) Мог., в конідіальній стадії Graphium ulmi 

Schwarz (клас Deuteromycetes) — збудник голландської хвороби в'яза. 

Група порядків Піреноміцети (Pyrenomycetidae). Плодові тіла здебільшого 

перитеції, рідше клейстотеції. Сумки розміщені в плодових тілах пучком або 

шаром. Сумкоспори вивільняються активно. 



Клейстотеції утворюються на міцелії, перитеції можуть бути або на поверхні 

субстрату, або занурені в нього, часто вони занурені в строму або розміщені на ній 

групами. 

Серед представників цієї групи є сапрофіти і облігатні паразити. Практичне 

значення мають гриби порядків Еризифові (Erysiphales), Гіпокреальпі (Hypocreales), 

Сферіальні (Sphaeriales), Депортові (Diaporthales) і Клавіцепсові (Clavicipitales). 

Порядок Еризифові, або Борошнисторосяні (Erysiphales). Плодові тіла— 

клейстотеції (рис. 2.). Міцелій добре розвинений, екзогенний, прикріпляється до 

поверхні органів рослин апресоріями, від основи яких відходять тонкі гіфи, 

проникають в епідермальні клітини, перетворюючись у гаусторії. Спричиняюсь 

дуже небезпечну хворобу — борошнисту росу — на різних культурах. 

 

Рис 2. Плодові тіла борошнисторосяних грибів: 

1 — Sphaerotheca; 2- Podosphaera; 3 — Microsphaera; 4 — Uncinula; 

5 — Erysiphe; 6 — PhyUactinia 

 

Паразитична стадія — конідіальна. Конідії циліндричні, ланцетоподібні або 

еліпсоїдальні, розміщені на коротких прямих конідієносцях у вигляді ланцюжків. 

До порядку Erysiphales входить одна родина (Erysiphaceae), яка включає 

багато родів, що відрізняються будовою придатків і кількістю сумок у 

клейстотеціях. 

Рід Erysiphe. Придатки прості, мало відрізняються від вегетативних гіф, 

сумок у клейстотеціях багато. 



Erysiphe graminis DC —збудник борошнистої роси злаків (рис. 3.). Е. 

communis Grev-.E cichoracearum DC—збудники борошнистої роси на різних 

культурних рослинах, мають чимало спеціалізованих форм. 

Рід Podosphaera. Придатки дугоподібно зігнуті або дихотомічно розгалужені 

на кінцях. Розміщені на вершині клейстотеція або по його екватору, сумка в 

клейстотеції одна. 

Podosphaera leucotricha Salm. — збудник борошнистої роси яблуні. 

Рід Sphaerotheca. Придатки прості, мало відрізняються від вегетативних гіф, 

у клейстотеції—одна сумка. 

Sphaerotheca mors-uvae Berk, et Curt. — збудник американської борошнистої 

роси аґрусу і смородини. 

S. pannosa Lev. — збудник борошнистої роси персика і троянд.  

S. fuliginea Poll. — спричиняє борошнисту росу гарбузових культур.  

Рід Microsphaera. Придатки дихотомічно розгалужені на кінцях, сумок 

багато. 

Microsphaera alphitoides Griff, et Maull. — збудник борошнистої роси дуба. 

Рід Phyllactinia. Придатки булавоподібно потовщені в основі, сумок багато. 

 

Phyllactinia suffulta (Ralh.) Sacc. — збудник борошнистої роси на березі, 

вільсі, ліщині, грабі та ін. листяних породах. 

Рід Uncinula. Придатки на кінцях вильчато розгалужені, спірально закручені 

або гачкоподібно загнуті. Сумок у клейстотеції багато. 

 

Рис. 3. Цикл розвитку Erysiphe graminis-: 

1 — конідії та конідієносець; 2 — апогамний статевий процес; 

 З — клейстотецій і сумка 



Uncinula necator Burril — збудник борошнистої роси (оідіуму) винограду- 

U. acaris Sacc.—збудник борошнистої роси клену. Рід Leveillula. На початку 

розвитку міцелій ендогенний, згодом формується вторинний — екзогенний. 

Клейстотеції зверху вдавлені. Придатки прості або неправильно розгалужені, 

хвилясті, колінчасті, сумок багато. Конідії поодинокі. 

Leveillula taurica Arnaud. — збудник борошнистої роси помідора.  

L. leguminosarum Golor. — збудник борошнистої роси квасолі, вики, 

люцерни та інших бобових (спеціалізовані форми). 

Порядок Гіпокреальні (Hypocreales). Плодові тіла — перитеції. Вони м'які, 

світло або яскраво забарвлені, зібрані по декілька і занурені у сірому. У циклі 

розвитку є конідіальна стадія, яка виконує головну роль у поширенні хвороби. 

Представники порядку гіпокрейних паразитують на рослинах, і рибах і комахах, 

іноді є сапрофітами на деревині, в ґрунті. 

Практичне значення мають представники двох родин: Нуросгеасеае, 

Nectriaceae. 

Родина Нуросгеасеае. Перитеції повністю занурені у строми різної будови. 

Більшість представників — сапрофіти на деревині, рослинних рештках, плодових 

тілах трутовиків. 

Родина Nectriaceae. Практичне значення мають представники родів Nectria, 

Calonectria, Gibberella. 

Рід Nectria. Перитеції поодинокі або зібрані групами на субстраті або на 

маленьких подушечкоподібних стромах. 

Nectria cinnabarina Tode et Fr. спричиняє усихання деревно-чагарникових 

порід. 

Nectria galligena Bres. спричиняє звичайний рак плодових і лісових порід. 

Рід Calonectria. Перитеції рожевого або червонуватого забарвлення. 

Calonectria graminicola (Berk, et Br.) Wr. (конідіальна стадія Fusarium nivale Ges.) 

— збудник снігової плісені (випрівання) озимих. 



Рід Gibberella. Перитеції шкірясті, червоного або темно-фіолетового 

забарвлення. Утворюються безпосередньо на субстраті або в темно-синього 

забарвлення стромах. 

Gibberella saubinetii Sacc. (конідіальна стадія Fusarium graminearum Schw.)—

збудник фузаріозу колосся злаків. 

Порядок Сферіальні (Sphaeriales). Перитеції глечикоподібні, темного 

забарвлення, мають власні стінки. Вони поодинокі на міцелії або на стромах різної 

будови. Переважна більшість — сапрофіти, однак є і фітопатогенні види, зокрема 

Polystigma rubrum Jacc. — збудник червоної плямистості сливи і Phyllachora 

graminis (Pers.) Fuck. — збудник чорної плямистості лучних злаків. 

Порядок Діапортові (Diaporthales). Перитеції зовні схожі на перитеції 

представників порядку. Практичне значення мають представники трьох родин: 

Gnomoniaceae, Valsaceae і Diaporthaceae. 

Родина Gnomoniaceae. Перитеції щільні, темно забарвлені, занурені 

в субстрат або в строму. 

Gnomoraa leptostyla (Ces. et Not) Kleb. (з конідіальною стадією —Mars- 

soninajuglandis (Lib.) Magn.) — збудник антракнозу горіха грецького. 

G. erythrostoma (Pers. et Fr.) Auersw. (з конідіальною стадією — Cylin- 

drosporium pruni-cerasi Maas.) — збудник побуріння і засихання листя вишні. 

Родина Valsaceae. Перитещї бурі або чорні. Сумки розташовані у порожнині 

плодового тіла, занурені у слиз, парафізи відсутні. 

Valsa lencostoma Fr. (конідіальна стадія—Cytospora lencostoma Sacc.); V. 

cincita Hohn. (конідіальна стадія — Cytospora cincita Sacc.)—збудники інфекційного 

засихання (цитоспорозу) кісточкових плодових культур. 

Родина Diaporthaceae. Включає чимало фітопатогенних видів, зокрема види 

роду Glomerella являють собою сумчасті стадії деяких збуд ників антракнозу 

квасолі і яблуні. 

Порядок Клавіцепсові (Clavicipitales). Перитеції білі або світлі, рідше — 

темно забарвлені, занурені в м'яку або м'ясистої консистенції яскраво забарвлену 

або світлу строму. Аскоспори ниткоподібні, зібрані в паралельні пучки. Гриби цього 



порядку здебільшого вузькоспеціалізовані паразити однодольних рослин. 

Найбільше практичне значення мають представники родів Claviceps і Epichloe. 

Clavicepspurpurea Tul. — збудник «ріжок» жита.  

Epichloe typhina Tul. —збудник чохлоподібної хвороби злаків.  

Група порядків Дискоміцети (Discomycetidae). Плодові тіла у 

представників цієї групи—тільки апотеції. Сюди входять три порядки: Фаци- 

діальні (Phacidiales), Гелощальні (Helotiales) і Пецищальні (Pezizales). 

Порядок Фацидіальні (Phacidiales). Плодові тіла спочатку закриті, оскільки 

тривалий час прикриті сплетінням міцелію. При дозріванні розкриваються щілиною 

або лопатями. 

Практичне значення мають представники однієї родини — Euphacidiaceae, 

зокрема родів: Rhytisma, Coccomyces і Lophodermium. 

Рід Rhytisma. Строми на листках у вигляді чорних блискучих плям. Апотеції 

починають розвиватися в стромах після опадання листя. Навесні вони 

розкриваються щілиною. Аскоспори ниткоподібні, прямі або злегка зігнуті. 

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. — збудник чорної плямистості різних видів 

клена. 

Рід Coccomyces. Апотеції поодинокі, дрібні, занурені в тканину. 

Розкриваються декількома лопатями. 

Coccomyces hiemalis Higgins (конідіальна стадія — Cylindrosporium hiemale 

Higgins) — збудник кокомікозу кісточкових (вишні і черешні). 

Рід Lophodermium. Представники цього роду характеризуються формуванням 

зануренням у тканину рослин апотеціїв. Суттєве практичнее значення має гриб 

L.pinastri Chev. — збудник звичайного шютте хвої сосни. 

Порядок Гелоціапьні (Helotiales). Апотеції типові, добре розвинені, у 

вигляді м'яких світло-коричневих чашечок, лійок чи дисків, здебільшого на ніжці. 

Утворюються в основному при проростанні склероціїв після періоду спокою. 

Сумки розміщені відкрито на увігнутій поверхні апотеція. Практичне значення 

мають представники двох родин: Sclerotiniaceae і Dermateaceae. 



Для представників родини Sclerotiniaceae характерним є наявність 

склероціїв, призначених для тривалого збереження збудника. Апотеції формуються 

при проростанні склероціїв.  

Практичне значення мають роди Sclerotinia і Monilinia. 

Рід Sclerotinia. Апотеції формуються безпосередньо на склероціях. 

Представники роду є збудниками білої гнилі різних видів рослин. 

Рід Monilinia. Апотеції формуються на склероцієподібних стромах, які 

утворюються в плодах або листках рослин.  

Представники: Monilinia fructigena West, (конідіальна стадія —

Moniliafructigena Pers.),М cinerea Honey (конідіальна стадія —Monilia cinerea Bon.) 

— збудники моніліо- зу зерняткових та кісточкових плодових культур. 

Із представників родини Dermateacae найбільше практичне значення має рід 

Pseudopeziza. Найпоширенішим є гриб Pseudopeziza medicaginis Sacc.—збудник 

бурої плямистості листя люцерни. Апотеції формують на уражених органах рослин 

люцерни. Конідіальна стадія гриба—Phoma medicaginis (Lib.) Sacc. Зберігається у 

формі апотеціїв і пікнід. Другий представник цього роду P. ribis Kleb.—сумчаста 

стадія збудника антракнозу смородини. 

Порядок Пециціальні (Pezizales). Апотеції від дрібних до крупних, на ніжці 

або сидячі, поверхневі, спочатку часто замкнуті, згодом відкриваються округлим 

отвором. Завжди присутні парафізи. 

Представники порядку у більшості сапрофіти і лише деякі з них можуть 

паразитувати на рослинах. Це в основному представники родини Pezizaceae. Для 

видів цієї родини характерні дископодібні або чашечкоподібні апотеції. Основний 

рід Peziza включає близько 100 видів, які у переважній більшості — збудники 

хвороб деревини. 

Підклас Порожнистосумчасті, або Локулоаскоміцети (Loculoas- 

comycetidae). Сумки формуються в особливих порожнинах (локулах) міцеліальних 

стром, які називають псевдотеціями. Залежно від будови стром, будови 

псевдотецію, кількості і розміщення локул і сумок у локулі підклас ділять на 



порядки: Миріангіальні (Myrangiales), Дотидеальні (Dothideales), Плеоспоральні 

(Pleosporales), Гістеріальні (Hysteriales). 

Порядок Миріангіальні (Myrangiales). Псевдотеції крупні, розміщені у 

стромі безладно, найчастіше занурені в субстрат, іноді поверхневі. 

Практичне значення мають представники родини Myrangiaceae, роду Еlsiпоё: 

Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk (конідіальна стадія — Gleosporium venetum Speg.) — 

збудник антракнозу малини; E. ampelina Schear. (конідіальна стадія — Gleosporium 

ampelophagum SaccJ—збудник антракнозу винограду. 

Порядок Дотидеальні (Dothideales). Псевдотеції розвиваються в тканинах 

субстрату і при дозріванні виступають через прорваний епідерміс. Строми відсутні. 

У псевдотеціях утворюється одна або декілька локул, у яких пучком або шаром 

розміщуються сумки. 

Порядок включає велику кількість родин, родів і видів грибів, з яких 

переважна більшість сапрофіти. Поряд з цим є види — збудники рослин. Практичне 

значення мають представники родини Mycosphaerellaceae. 

Гриби цієї родини мають вільні (не занурені в строму) псевдотеції, у 

переважній більшості одинокі або розташовані пучком. У циклі розвитку патогена 

має місце конідіальне спороношення різного типу. Із десяти родів родини 

Mycosphaerellaceae заслуговують на увагу два: Мусоsphaerella і Didimella. 

Рід Mycosphaerella. Найбільше економічне значення має сумчаста стадія 

грибаМ fragaria Sacc. — збудник білої плямистості листя суниці. Другий вид цього 

роду, сумчаста стадія, —М. linorum Woll. — збудник пасмо льону. В Україні ця 

стадія не виявлена. Гриб розвивається лише в конідіальній стадії — Septoria linicola 

(Speg.) Larassini. M. sentina Schrot. — сумчаста стадія збудника білої плямистості 

груші. 

Рід Didimella. Основною ознакою для представників цієї групи є те, що 

аскоспори мають одну перетинку, безбарвні. Практичне значення має гриб D. 

(Mycosphaerella) pinodes Petr. — сумчаста стадія збудника аскохітозу гороху 

(конідіальна стадія A. pinodes Fones); D. applanata Sacc— сумчаста стадія збудника 

пурпурової плямистості стебел малини та ін. 



Порядок Плеоспоральні (Pleosporales). Псевдотеції кулясті або ледь 

приплюснуті, чорного забарвлення. Багато представників цього порядку — 

паразити вищих рослин відносяться до родів: Pleospora, Pyrenophora (Venturia), 

Ophiobolus. Серед них найбільше практичне значення мають: Pleospora betae (Berl.) 

Nev. (конідіальна стадія —Phoma betae Frank.) — збудник фомозу цукрових 

буряків; Pyrenophora graminea Ito et Kuribay (конідіальна стадія — Drechslera 

graminea Ito) — збудник смугастої плямистості листя ячменю; Venturia inaequalis 

Wint., V. pirina Aderh. (конідіальні стаді і Fusicladium dendriticum Fuck., F. pirinum 

Fuck.) — збудники парші яблуні і груші; Ophyobolus graminis Sacc (конідіальна 

стадія — Gaumannomyces graminis Ark. et Oliver) — збудник офіобольозної 

кореневої гнилі злакових культур. 

Порядок Гістеріальні (Hysteriales). Включає багато сапрофітів, які 

розвиваються в основному на відмерлих гілках різних порід дерев та чагарників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


