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Наведені дані про деякі хвороби плодових дерев. Представлені характеристики і типи  
уражень зерняткових і кісточкових плодових культур такими хворобами, як парша, 
борошниста роса і філостикоз (бурою плямистістю). Запропоновані типи препаратів 
для боротьби з даними типами захворювань. 
Ключові слова: кісточкові, зерняткові, хвороби плодових дерев, збудники хвороби, 

фунгіциди. 

 

Приведены данные про некоторые болезни плодовых деревьев. Представлены 
характеристики и типы поражений семечковых и косточковых плодовых деревьев 
такими болезнями, как парша, мучнистая роса и филостикоз (бурая пятнистость). 
Предложены типы препаратов для борьбы с указанными типами поражений. 
Ключевые слова: косточковые, семечковые, болезни плодовых деревьев, возбудители 

болезней, фунгициды. 

 

The data on some diseases of fruit trees are given. Characteristics and types of lesions of fruit 
and stone fruits such as scabies, powdery mildew and phyllostycosis (brown spot) are 
presented. The types of drugs for controlling these types of diseases are given. 
Keywords: stone, grain, fruit tree diseases, pathogens, fungicides. 

 
В умовах Полісся, західного Лісостепу, Прикарпаття та інших зон значна частина 

насаджень плодових культур закладається на землях періодичного перезволоження протягом 

вегетації. Надмірна кількість вологи у другій половині вегетації зумовлює порушення 

процесів визрівання тканин пагонів, росту і достигання плодів, зокрема утворення в них 

цукрів, посилюється їх ураження паршею і плодовою гниллю у зерняткових порід та 

розтріскування та кучерявістю у кісточкових [1]. 

Метою даного дослідження є вивчення хвороб кісточкових та зерняткових плодових 

дерев, які характерні для умов Полісся та на основі аналізу існуючих на сучасному ринку 

хімічних засобів боротьби з основними ураженнями плодових дерев запропонувати найбільш 

ефективні з них. 

Під хворобою рослин розуміють порушення нормального обміну речовин у тканинах, 

клітках і органах рослин під впливом фітопатогену чи несприятливих умов проростання 

рослин. Розлади зазвичай бувають пов’язані з порушенням будівлі та фізіологічних функцій 

організму, що призводять до поразки окремих органів рослини або рослини загалом [2-3]. 
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Хвороби плодових рослин характеризуються відхиленнями у розвитку від стану, що 

визначається генотипом тої чи іншої культури, супроводжуються зниженням врожаю та його 

якості. Хвороби рослин можуть бути класифіковані: по симптомам і типам ураження 

(патографічна класифікація); по тривалості розвитку та протіканню хвороби; через 

захворювання та її збудника (етіологічна класифікація); по ураженим хворобою рослинам 

(систематична класифікація) [4-5]. 

Збудниками такої хвороби як парша є фітопатогенні гриби: на яблуні – Venturia 

inaequalis (Cooke) Win. (Fusicladium dendriticum Fuck.). Хвороба поширена скрізь, але 

найбільшої шкоди завдає у районах із достатньою вологістю, що характерна для умов 

Полісся. Симптоми парші спостерігаються протягом усього вегетаційного періоду. 

Уражуються листки, квітки, зав’язі, плоди, рідше пагони. На інфікованих квітках і зав’язі 

утворюються темно-сірі плями, що супроводжується масовим їх опаданням (рис.1). 

 
Рис. 1. Ураження паршею кісточкових 

Типові симптоми парші на плодах є темно-оливковий оксамитовий наліт. За сильного 

розвитку хвороби уражені ділянки розтріскуються. Такі плоди надалі сильніше уражуються 

збудником плодової гнилі, втрачають товарні якості та лежкість. Діаметр плям різний, 

залежить від віку листків, сприйнятливості сорту та погодних умов. Найбільшого розміру 

плями утворюються на молодих листках сприйнятливих сортів і за частих атмосферних 

опадів. Сильний розвиток хвороби на уражених органах рослин призводить до передчасного 

їх засихання та опадання [6-7]. 

Для захисту рослин від збудників грибкових хвороб використовують фунгіциди, які 

поділяють на захисні та лікувальні. Захисні фунгіциди використовують для обробки ще не 

заражених, зовнішньо здорових сільськогосподарських культур з метою профілактики. До 

застосування лікувальних фунгіцидів вдаються у випадках проникнення збудника для 

пригнічення розвитку патогена в рослині. Фунгіциди відрізняються також своїми 

системними властивостями: проникають у середину рослин за дуже короткий час, не 

змиваються водою, видаляють патогени у всіх тканинах. Так, в умовах весни при великих 

перепадах між спекою вдень і холодними ночами у яблуневому саду надзвичайно 

ефективним є системний фунгіцид Хорус. Призначений він для застосування передусім у 

прохолодну погоду та надійно захищає яблуню і під час коливання температур. 

Збудником борошнистої роси є гриб Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) ES Salmon. 

Хвороба часто трапляється на молодих листках, пагонах і суцвіттях. Рідше уражуються 

зав’язі та плоди. Візуально початок розвитку захворювання можна спостерігати навесні після 

розпускання бруньок і при утворенні перших листків, надалі воно проявляється протягом 

усього вегетаційного періоду (рис. 2).  

Джерелом інфекції хвороби є грибниця патогена, що зберігається у зимовий період у 

листкових і плодових бруньках. На грибниці навесні після відновлення вегетації 

продукується конідіальне спороношення. За допомогою конідій гриб поширюється, 

інфікуючи молоді органи рослин. Сумчаста стадія гриба (клейстотеції) у збереженні інфекції 

суттєвої ролі не відіграє. 
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Рис. 2. Ураження борошнистою росою 

 

Під час захисту яблуні від борошнистої роси необхідно проводити профілактичні 

обприскування дерев такими фунгіцидами як Топаз або Циделі Топ із дотриманням 

рекомендацій щодо їх застосування. 

Також доволі розповсюдженою хворобою плодових культур є філостиктоз або бура 

плямистість. Симптоми хвороби залежать від виду збудника. Збудниками цієї хвороби є 

гриби Phyllosticta briardi Sacc. та Phyllosticta mali Pr. et Del. Захворювання виявляється після 

цвітіння, надалі протягом усього вегетаційного періоду за сприятливих умов прогресує. 

Уражуються переважно листки (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ураженість філостикозом (бура плямистість) 

 

Сильний розвиток хвороби призводить до утворення на листках великих некротичних 

ділянок, що викликають передчасне засихання та обпадання листя. Філостиктоз поширений у 

вегетаційні періоди, що характеризуються теплою дощовою погодою. При захисті яблуні від 

філостиктозу доцільно знищувати опале листя, а також своєчасно проводити профілактичні 

обприскування такими фунгіцидами як Скор (табл. 1). 

Таблиця 1 

Норма внесення фунгіциду Скор 
Фаза внесення Норма витрати Кратність обробок Термін очікування 

Обприскування в 
період вегетації 

0,15–0,2 4 20 

 

Серед плодових рослин, також є розповсюдженою така хвороба, як моніліоз або 

плодова гниль. Цей патоген також може викликати побуріння й відмирання суцвіть, 

кільчаток і навіть гілок рослин. Збудниками захворювання є гриби з роду Monilinia 

(Monilinia fructigena Honey та ін.). Початкові симптоми хвороби на плодах характеризуються 

утворенням невеликої бурої плями, яка швидко збільшується у розмірах і охоплює весь плід, 

внаслідок чого його м’якоть стає бурою, розм’якшується. Слідом за побурінням на поверхні 

плода утворюються жовтувато-білі подушечки, які розміщуються концентричними колами 

(рис. 4). Вони являють собою конідіальне спороношення гриба. За низької відносної 

вологості повітря типове спороношення гриба (у вигляді подушечок) на плоді може не 

формуватися, а уражені плоди муміфікуються, набувають темно-синього або чорного з 

глянцевим відтінком забарвлення та тривалий час залишаються висіти на дереві. 
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Рис. 4. Ураження плодовою гниллю (моніліоз) 

 

Проявленню гнилі на плодах сприяє пошкодження їх шкірки шкідниками та різними 

абіотичними факторами (сонячні опіки, градобій та ін.). 

Захист зерняткових культур від плодової гнилі повинен ґрунтуватися на знищенні 

джерел інфекції і захисті плодів від зараження. Рекомендуються профілактичні 

обприскування дерев такими фунгіцидами як Хорус та Світч (табл. 2). 

Таблиця 2 

Норма внесення фунгіциду Хорус 

Культура Норма витрати препарату, г 
Норма витрати робочої 

рідини л/сотку, кущ, дерево 
Шкідливі об’єкти 

Вишня, 

черешня 

абрикос, 

слива 

3 г на 10 л води 2–5 
Клястероспоріоз, 

моніліальний опік 

Яблуня, 

груша 
3 г на 10 л води 2–5 

Парша, борошниста 

роса, плодова гниль 

Персик 3 г на 10 л води 2–5 Кучерявість листків 

 

Хвороби рослин спричиняє величезна кількість патогенів. Тому, щоб вирішити весь 

комплекс проблем захисту рослин від хвороб (зокрема, для зменшення вірогідності 

виникнення резистентності до них), потрібен широкий спектр фунгіцидів і їх комбінацій, які 

застосовуються і послідовно, і почергово та мають як захисну, так і лікувальну дії.  

Таким чином, для захисту рослин від грибкових хвороб необхідно підходити 

комплексно, застосовуючи комплекс агротехнічних і хімічних заходів. Агротехнічні заходи, 

головним чином, направлені на обмеження і ліквідацію грибка на рослині і в ґрунті; на 

підтримку і підвищення стійкості рослин. Хімічні заходи складаються з обробки 

фунгіцидами вегетуючих рослин, знезараження сільськогосподарських приміщень, сховищ, 

ґрунту тощо.  
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