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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХВОРОБИ РОСЛИН, ЩО 

ВИЗИВАЮТЬСЯ ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ 

Мета: Ознайомитись з загальними відомостями про хвороби рослин, 

що визиваються патогенними мікроорганізмами. 

Завдання: Вивчити основні типи прояву хвороб рослин, патогенні 

організми які викликають ці хвороби. 

Питання для розгляду: 

1.Осносні типи прояву хвороб. 

2.Віруси і мікоплазмові організми - збудники хвороб рослин. 

3.Бактерії- збудники хвороб рослин. 

4.Актиноміцети- збудники хвороб рослин. 

 

Питання для самостійної роботи: Історія розвитку фітопатології. 

Зародження науки.Розвиток практичного напрямку в науці.  

 

Обладнання і матеріали: гербарій уражених хворобами рослин, 

кольорові фото хвороб, атласи хвороб, офіційне видання «Перелік 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в 

Україні». 

1. Осносні типи прояву хвороб 

Основою успіху захисту рослин від хвороб є правильна постановка 

діагнозу, тобто розпізнавання хвороби за сукупністю ознак. 

Хвороби рослин проявляються по різному, часто одні і ті ж ознаки 

хвороби визиваюзься різними причинами як інфекційного, так і не 

інфекційного характеру. 

Відомо величезне різноманіття хвороб рослин, однак його можна 

звести до незначної кількості основних типів: 

в'янення, плямистості, зміна забарвлення, нальоти, пустули, 

нарости, деформації, гнилі. 

Для постановки кінцевого діагнозу повинно враховуватися комплекс 

ознак: 



1) зовнішні ознаки хворої рослини в динаміці; 

2) зміна в будові хворих тканин; 

3) порушення нормального протікання фізіологічних процесів в 

рослині; 

4) причину хвороби рослин; 

5) визначення збудника хвороби, його систематичне положення, 

біологію, екологію. 

 

Для встановлення кінцевого діагнозу хвороби використовують 

слідуючи методи. 

1. Макроскопічний метод. Зводиться до зовнішнього огляду хворої 

рослини, коли звичайно складається попереднє уявлення про хворобу.  

2. Мікроскопічний метод. Застосовують при визначенні характеру 

зміни у пошкоджених тканинах, при цьому нерідко виявляють і 

досліджують збудника хвороби. 

3. Біологічний метод. Зводиться до порівняльного вивчення 

особливостей протікання хвороби рослини, коли необхідно проводити 

штучне зараження рослини з виясненням динаміки патологічного процесу, 

значення зовнішніх факторів і інших показників. 

4.Культуральниий метод. Застосовується для визначення збудника 

хвороби рослини. Патогенний організм виділяється на штучне поживне 

середовище і утримується в термостаті при відповідних температурі і 

експозиції. Поживні середовища мають неоднакові значення для різних 

організмів, так як складові частини середовища можуть бути придатні для 

одних організмів і менш придатні для інших. 

 

Основні типи прояву хвороб рослин 

В'янення. Є одним з найбільш розповсюджених типів хвороб рослин, 

що характеризується зниженням тургору всієї рослини або окремих її частин. 

Хвороба може бути виявлена як на трав'янистих однорічних рослинах 

так і на багаторічних, у тому числі на плодових деревах. 

При огляді уражених рослин характерними є зів'ялі,  засохлі листки і 

листки з бурим забарвленням, а також пониклі верхівки рослин, потемніння 

судин стебла, нарости на кореневій систем і т .д. 



Пустули. Це купки (подушечки) спороношення патогенних грибів, що 

утворюються на уражених частинах рослин, до дозрівання прикриті 

епідермісом рослини. Надалі епідерміс розривається, і спори, що 

вивільнилися, розносяться вітром, вимиваються дощем і т.д. Форма пустул 

залежить від будоваи тканини рослини-господаря і від особливостей 

патогенних грибів (іржа хлібних злаків – пустули продовгуваті, іржа 

соняшника - пустули округлі). Найбільш типовими випадками утворення 

пустул є ураження рослин іржастими меланконієвими грибами у вигляді так 

званих антракнозів. 

Для знайомства з пустулами в якості об'єкта можна взяти різні злаки . 

уражені іржею. 

Плямистості. Для плямистостей характерне місцеве відмирання 

(некрози) частин тканин рослин, головним чином листків, плодів або 

зелених гілок. 

Плямистості розрізняються: 

- за формою (округлі, овальні, розпливчасті, вуглуваті і т.д.), 

-  за забарвленням ( білі, бурі, чорні, червоні, мозаїчні, сірі, жовті, з  

облямівкою, без облямівки і т. д.), 

- за консистенцією ( щільні, слизисті), 

- за походженням ( грибні, бактеріальні, вірусні, неінфекційні). 

Не дивлячись на те, що плямистості в цілому різновидні, вони у 

кожному окремому випадку представляють собою специфічні ознаки 

захворювання. Досвідчений фітопатолог у більшості випадків за зовнішнім 

виглядом плям визначає і збудника хвороби. 

Для ознайомлення з плямистостями слід роздивитися їх найбільш 

характерні типи: чорну плямистість листків клена, опік сливи, фітофтороз 

картоплі, білу плямистість листків полуниці, паршу яблуні, дирчасту 

плямистість, або клястероспоріоз кісточкових, бактеріоз огірків, гомоз 

бавовника, мозаїку картоплі ( вірусне захворювання), хлороз винограду 

(неінфекційне захворювання), хлороз малини (неінфекційне захворювання), 

хлороз дерев (неінфекційне захворювання). 

Нальоти. Це достатньо ясно виражений тип хвороб, що 

характеризується розвитком на листках, стеблах, плодах грибниці і 

спороношення грибів. На уражених органах утворюється білий або 



темнуватий наліт, що легко стирається. Іноді наліт не визиває ніяких змін 

тканин. Для ознайомлення з нальотом можна використовувати 

борошнисторосяні гриби. 

Гнилі. Є одним з найбільш широко розповсюджених типів хвороб 

рослин. М’ясисті частини рослин, багаті водою і поживними речовинами 

(соковиті плоди, клубні, коренеплоди і т.д.), часто піддаються загниванню. 

Також випадки загнивання деревини. Розрізняють два типи гнилей суху і 

мокру. Характерною особливістю мокрих гнилей є розм’якшення тканин під 

впливом мікроорганізмів, переважно грибів і бактерій. При сухій гнилі 

спостерігається руйнування клітинних оболонок і перетворення тканин в 

трухляву, іноді порошковидну масу (гнилі деревини). 

В якості прикладів гнилі беруть клубні картоплі з сухою гниллю 

(фузаріозом) і мокрою бактеріальною гниллю, а також гнилі овочів при 

зберіганні (біла і сіра гнилі моркви). 

Нарости ( галли, здуття, пухлини, новоутворення). До наростів 

відносяться; ненормальне розростання органів рослин за рахунок значного 

збільшення об'єму уражених клітин (гіпертрофія) - кила капусти, а також 

збільшення ураженого органу за рахунок збільшення кількості клітин без 

росту їх об'єму (гіперплазія) рак плодових культур. Окрім того є змішаний 

тип наростів, якому притаманна як гіперплазія, так і гіпертрофія,  - рак 

клубнів картоплі, кила капусти. 

Деформація органів рослин. До деформації органів рослин відноситься 

зміна форми уражених органів ( листки, гілки, плоди), що вшивається 

деякими сумчастими грибами, бактеріями, вірусами і іншими причинами.  

Розрізняють слідуючі типи деформацій. 

Кучерявість (зморшкуватість хвилястість, гофрування) листків 

обумовлена найбільш швидкоростучими клітинам і паренхими листка, що 

випереджають ріст листкових жилок, ділянки між якими стають 

випуклим и, наприклад у персика 

 «Кармашки» - це потворне розростання зав'язі у кісточкових порід 

(слива, черемха і ін), коли замість плодів формуються мішковидні утворення. 

«Відьміна мітла» - ненормальний рясний розвиток пагонів, що 

викликається різними видами роду Ехоаsсиs і іншими причинами. Пагони 



виникають скупчено і нагадують мітлу, частіше всього зустрічається на 

вишні, березі і інших рослинах. 

Деформація листків і плодів спостерігається при вірусних 

захворюваннях картоплі, томатів (стовбур, папоротниковість і скручування 

листків). 

Камедетеча (слизотеча, гоммоз) Це захворювання стовбурів, стебел, 

гілок, плодів дерев'янистих порід, рідше інших рослин, що виникає під 

впливом несприятливих умов зовнішнього середовища або мікроорганізмів. 

При камедетечі проходить гідроліз оболонок клітин і їх вмісту і витіканням 

клейкої жовтої або бурої рідини, іноді вона густіє і засихає. Камедь 

розтікається повздовж стовбурів, гілок. 

 

2. Віруси і мікоплазмові організми - збудники хвороб рослин 

Учбовий матеріал: Листки тютюну картоплі, огірка з мозаїчним забарвленням, 

некротичними плямами, деформовані і здорові рослини томату. картоплі, вики з 

симптомами мікоплазмоза і здорові. 

При вірусних захворюваннях розвиваються самі різні з міни забарвлення 

листків, стебел, квітків і плодів. Мозаїчне забарвлення проявляється у вигляді 

плям, що чергуються, нормально забарвленої тканини і тканини різних 

кольорів - білої, жовтої, світло-зеленої і ін. Таке ж мозаїчне забарвлення може 

бути на стеблах, жилках і плодах. Віруси визивають також некрози, які 

проявляються у вигляді плям відмерлої тканини на листках, черешках, 

стеблах або на всій рослині. 

Ряд вірусів викликає різні деформації: нитковидність, папоротниковість, 

зкручування, кучерявість, зменшення або збільшення листкової пластинки, 

новоутворення типу листкових виростів на нижній і верхній стороні 

листків, бородавки, пухлини. Плоди стають дрібними, деформуються і 

розтріскуються. 

Серед симптомів, що викликаються мікоплазмами, відзначають слідуючі: 

пожовтіння листків. карликовість,  « відьмині мітли», позеленіння квітків, 

зміну їх будови, перетворення генеративних органів у вегетативні. 

Окрім морфологічних з мін  тканин ураженої рослини, віруси визивають і 

цитологічні порушення. Вони виражаються в утворенні внутрішньоклітинних 

включень - аморфних частин, або Х-тіл. і кристалічних включень, які 



виявляються майже у всіх тканинах і органах уражених рослин, Але особливо 

багаточисельні в клітинах епідерміса і у волосках. 

IIрепарат - вннутрішньоклітинні включення вірусних частин. Його 

готують таким чином: від краю листка або від центратьної жилки уражаюї 

рослини вдділяють бритвою тоненьку, товщиною декілька міліметрів смужку 

тканини, намагаючись непошкоджити волоски. 

Препарат поміщають у краплину води на предметне скло накривають 

покривним склом і розглядають у світловому мікроскопі при збільшені у 400 

разів 

Кристалічні пластинки, скупчення або аморфні включення що  виявлені у 

деяких клітинах, розглядають і замальовують. Одночасно готують препарати з 

тканини здорових рослин, де подібні утворення не зустрічаються.  

 

3.Бактерії - збудники хвороб рослин 

Учбовий матеріал: Листки огірка, тютюну, баювника, уражені 

бактеріальними плямистостями; коренеплоди буряка з кільцевою гниллю і 

туберкульозними паростками; корені саджанців яблуні, уражені раком; капуста, 

уражена судинним бактеріозом; стебла томату. уражені збудником 

бактеріального раку - клубені картоплі. уражені мокрою гниллю. 

Бактерії можуть розвиватися на різних органах і тканинах рослин. На 

основі приуроченості бактерій до паренхимних тканин або судинної системи 

рослин бактеріальні хвороби можна розділити на групи: 

 - ураження паренхими: 

плямистості характеризуються переважно вугловатою формою: 

наприклад бактеріоз огірка, гоммоз бавовника або рябуха тютюну: на початку 

захворювання плями маслянисті, потім буріють, на нижній стороні плям 

часто є тонка білувато-жовтувата плівка (засохлий ексудат); 

гнил і- при їх утворенні змінюється структура тканини, тканина 

розкладається, появляється неприємний запах; наприклад, мокра гниль 

картоплі: 

пухлини - розвиваються в результаті посиленого росту і ділення уражених 

клітин: наприклад туберкульоз буряка, кореневий рак яблуні. 

ураження судинної системи - (форма в'янення): при ньому проходить 

пошкодження або закупорка судин, шо призводить до часткового або повного 



в'янення рослин: наприклад, кільцева гниль картоплі, бактеріальний рак 

томатів, судинний бактеріоз капусти. 

змішані ураження, або судинно-паренхіматозні: при змішаних 

ураженнях збудники розвиваються одночасно в паренхімній тканині і в 

судинній системі  

Хвороби проявляються у вигляді в’янення надземних частин рослин і 

супроводжуються плямистостями і гнилями окремих органів; наприклад, 

бактеріальний рак томатів, кільцева гниль картоплі. 

Для виявлення бактерії вирізають шматочок ураженої бактеріозом 

тканини листка огірка і кладуть його в краплину води на предметне скло. На 

зрізі при малому збільшенні мікроскопа видно міжклітинники. заповнені 

бактеріями. Вони виходять з тканини у вигляді дрібнозернистої рухомої маси. 

При більшому збільшені добре видно окремі бактерії, що роблять  хаотичні 

рухи. Для розгляду бактерій, що визивають мокру гниль картоплі, беруть 

невелику кількість загнилої тканини і наносять її на предметне скло. При 

малому збільшенні видно клітини, заповнені бактеріями. Поза тканиною 

бактерії видно у вигляді жовтувато-мутної маси (для розгляду бактеріальних 

клітин користуються імерсійним об'єктивом ). 

Ураження судин можна виявити при поперечному зрізі стебла або черешка 

листка томату. ураженого бактеріальним раком. При малому збільшенні 

мікроскопа видні клітини здорової паренхіми і судини, заповнені бактеріями. 

Вони у вигляді мутної маси виходять з уражених судин в місці зрізу Можна 

виявити також руйнування судин і утворення пустот. 

 

4. Актиноміцети - збудники хвороб рослин. 

Учбовий матеріал: Свіжі клубені картоплі і коренеплоди буряка уражені 

звичайною паршою. 

Актиноміцети, або променеві гриби, мають ознаки як грибів, так і 

бактерій,. Вегетативне тіло їх складається з одноклітинних, тонких, 

розгалужених, променево розростаючихся у різні сторонни ниток гіф. 

Сукупність гіф називається міцелієм. Розмножуються променеві гриби 

шматочками міцелію або конідіями, що утворюються на відгалуженнях 

міцелія спіральних або прямих спороносцях. 



Схожість з бактеріями складається у відсутності цільного ядра, малих 

розмірах клітин, на які розпадається дорослий міцелій, і приуроченості до 

лужного середовища. 

Більшість актиноміцетів - сапрофіти, існують в ґрунті, на рослинних 

рештках, соломі, гної і ін. Однак є види, здатні паразитувати на рослинах. 

Для фітопатології мають значення представники роду Streptomycts. Вид 

Streptomycts scabies визиває звичайну паршу картоплі. Розрізняють 4 типа 

звичайної парші: плоску, випуклу, глибоку і сітчасту. При плоскій парші 

уражується тільки самий верхній шар паренхими. Випукла парша 

проявляється у вигляді бородавок, при розвитку глибокої парші утворюються 

язви, вдавлені у м’якоть бульби. Сітчаста парша характеризується 

наявністю неглибоких смужок, що пересікаються у різних напрямках і 

складають шорскувату поверхню бульб. 

Для ознайомлення З морфологією збудника звичайної парші 

використовують свіжовикопані бульби картоплі з язвами, де є грибниця. При 

малому збільшенні мікроскопа видно дуже тонкі безбарвні нитки грибниці, або 

окремі паличкі, на які вона розпадається. Можна виявити повітряні гіфи. Вони 

товстіші субстратних, мають овальну форму і несуть циліндричні спори. 

Звичайною паршою можуть уражуватися і коренеплоди буряка. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Який комплекс ознак необхідно враховувати для постановки кінцевого 
діагнозу хвороби рослини. 

2. Методи діагностики і їх характеристика. 

3. Основні типи прояву хвороб. 

4. Віруси і мікоплазмові організми – збудники хвороб. 

5. Як змінюються рослини під впливом вірусів і микоплазмових організмів.  

6. Бактерії – збудники хвороб рослин. 

7. Як змінюються рослини під впливом бактерій. 

8. Актіноміцети - збудники хвороб рослин. 
 


