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АЛЬТЕРНАРІОЗ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

АЛЬТЕРНАРИОЗ 

Alternaria vitis Cav., Alternaria alternate (Fr.) Keissl, Alternaria tenuissima та ін. 

Хвороба в останні роки має велике поширення у всіх виноградарських районах півдня України 

і спостерігається щорічне посилення шкідливості. Збудники хвороби відносяться до групи 

факультативних паразитів або сапрофітів, які оселяються на ослаблених рослинах.  

 

 
 

 
 

   
 

   
 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

уражені листки і пагони винограду покриваються світлими сріблястими плямами. При сухій  

теплій погоді кількість плям невелика, при дощовій погоді і рясних росах плями 

швидко розростаються і вкривають листя.  З віком плями темніють і набувають коричневий відтінок. 

При сильному розвитку хвороби листя сіріють, чорніють і засихають з країв, набуваючи вигляду обпаленого 

сонцем. На ягодах симптоми проявляються у вигляді світлого металевого блиску. Потім на поверхні ягід 

розвивається темно-сірий грибний наліт. Ягоди припиняють розвиток і зморщуються. 
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КІЛЬКІСТЬ ПОКОЛІНЬ: 

5-6, при сприятливих умовах 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

мікросклероціями, конідіями та міцелієм в корі, уражених рослинних рештках та грунті. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

найбільш швидко зараження відбувається при дощовій та теплій (+15...+30°С) погоді, оскільки для  

проростання конідій необхідна волога та відносна вологість повітря більше 70%. Дощові періоди, що  

змінюються сухими умовами, сприяють розвитку хвороби. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

серпень-вересень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

конідії 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

листя, черешки, пагони, ягоди. 
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Повернутися до Змісту  

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

збудники роду Alternaria, це «слабкі» фітопатогени, які розвиваються як напівпаразити, що  

уражують фізіологічно старі чи пригнічені несприятливими погодними умовами, порушенням 

агротехніки рослини. Сильний розвиток хвороба набуває у роки, коли високі температури повітря, низька 

відносна вологість і ґрунтова посуха негативно впливають на фізіологічний стан виноградних рослин 

(сповільнюється метаболізм, падає тургор рослин і т. д.), згодом листя засихають і частково опадають. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

переважно, видимі симптоми хвороби проявляються у другій половині вегетації, але захисні заходи 

необхідно починати на початку вегетації. При правильно спланованому захисті від мілдью і оїдіуму є 

велика ймовірність знизити розвиток альтернаріозу протягом всього періоду вегетації. В весняний період 

необхідно застосовувати контактні мідьвмісні фунгіциди та ті, що містять манкоцеб: Акробат МЦ, в. г. (2,0 

кг/га), Дітан М-45, з. п. (2,0-3,0 кг/га), Катран, з. п. (2,5 кг/га), Курзат М 68, в. г. (2,0-2,3 кг/га), Пенкоцеб, з. п. 

(3,0 кг/га), Ридоміл Голд МЦ, в. г. (2,5 кг/га) та ін. Із системних препаратів найбільш ефективними є 

фунгіциди з групи триазолів, наприклад, Фалькон ЕС, к. е. (0,3 л/га), Топаз ЕС, к. е. (0,15-0,25 л/га), Фолікур 

EW, к. е. (0,4 л/га) та ін., або комплексні препарати, такі як Діналі DC, к. д. (0,6-0,7 л/га), Шавіт Ф, в. г. (2,0 

кг/га), Натіво WG, в. г. (0,16-0,18 кг/га) та ін., які слід використовувати починаючи з періоду змикання ягід 

у гронах з інтервалом між обробками 10-14 днів. Агротехнічні заходи мають бути спрямовані на створення 

найбільш сприятливих умов розвитку винограду та дотримання високої агротехніки вирощування 

культури з метою підвищення стійкості рослин до збудника хвороби. 



Захист винограду. ІI частина: Хвороби                                                                                                              4 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ 

 

АНТРАКНОЗ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

АНТРАКНОЗ 

Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc. (син. Sphaceloma ampelinum d By.). 

Щорічно антракноз нагадує про себе спалахами в різних зонах вирощування винограду. 

Найчастіше хвороба проявляється навесні, в районах з теплим і вологим кліматом, в сиру 

холодну погоду і викликає раннє ураження молодого листя і пагонів винограду та при 

відсутності захисних заходів, швидко накопичується великий інфекційний запас. 

 

 
 

 
 

   
 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

на листках з'являються бурі плями, оточені темно-коричневою облямівкою, які часто зливаються.  

У місцях плям тканина відмирає, висихає і випадає, утворюються дірки. На пагонах утворюються 

вдавлені коричнево-бурі овальні плями з бурою облямівкою, часто захоплюючі цілі міжвузля. Пізніше 

тканину розтріскується, утворюючи глибокі виразки. Пагони часто надломлюються і всихають. Подібні 

симптоми спостерігаються на гребенях і черешках листя. Особливо шкідлива хвороба для суцвіть. Уражені 

суцвіття стають коричневими та всихають. На ягодах утворюються невеликі, 3-5 мм в діаметрі, коричневі 

плями. Вони переважно круглі, злегка вдавлені, облямовані темно-фіолетовим або бурим обідком. Згодом 

плями чорніють і поширюються на всю ягоду. Ягоди не визрівають, засихають і обсипаються. Заражена лоза 

чорніє, стає ламкою і крихкою, взимку вимерзає. 



Захист винограду. ІI частина: Хвороби                                                                                                              5 

   
 

   
 

 



Захист винограду. ІI частина: Хвороби                                                                                                              6 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

   
 

КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

при сприятливих умовах число заражень 

збудником за сезон досягає 30 і більше 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

листя, пагони, суцвіття і ягоди 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

збудник зимує на уражених органах винограду (опалому листі, рослинних рештках) у вигляді  

міцелію, конідій, пікнід, хламідоспор, склероцій і не втрачає свою життєдіяльність в деревині 

 протягом декількох (до 5-6) років. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

спори проростають при наявності крапельно-рідкої вологи і температури повітря 11-35°С 

(оптимальна - 23-32°С). Спалах антракнозу і його сильне поширення відбуваються в дощову погоду,  

при температурі 24-25°С. Інкубаційний період складає 3-12 днів в залежності від температури повітря 

і віку уражених тканин. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

травень-червень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

конідії 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

більш сприйнятливі до антракнозу зелені пагони та молоде листя до 20-25 днів і ягоди до початку 

 дозрівання. Зазвичай антракноз починає розвиватися дуже рано, з розпусканням бруньок, трохи 

раніше, ніж мілдью. Це пов'язано з більш низькою оптимальною температурою для розвитку патогену і з 

тим, що кущі в цей час нестійкі через наявність молодих пагонів і листя. Влітку під епідермісом уражених 

тканин на міцелії гриба виникають строми або ложа, на кінцях яких знаходяться конідієносци з конідіями. 

У другій половині літа, за умови припинення дощів, поширення хвороби зазвичай припиняється. 

Хвороба зазвичай носить осередкового характеру, і шкідливість залежить від багатьох факторів, в тому 

числі від сортової особливості винограду і інфекційної навантаження патогенна. Так як збудник антракнозу 

має європейське походження і сформувався як паразит в євроазіатських центрах походження винограду, 

відповідно сорту Vitis vinifera володіють порівняльною стійкістю до антракнозу, а американські ж види 

сприйнятливі. Нові ж сорти є складними міжвидовими гібридами і в деяких з них також успадкована 

сприйнятливість до антракнозу. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

протягом вегетації хімічний захист від антракнозу, як правило, поєднують із захистом від мілдью 

 і чорної плямистості. За умови сильного розвитку хвороби в попередні роки, захист від антракнозу 

слід проводити в більш ранні терміни, ніж обробки проти мілдью, оскільки розвиток патогена починається 

при досягненні середньодобової температури + 5С. В зв’язку з чим, рекомендована одна додаткова обробка 

навесні, в період розпускання перших 2-3 листків мідьвмісними препаратами, або такі препарати, як 

Антракол WG, в. г. (1,5 кг/га), Мерпан 50, з. п. (2,5 кг/га), Фітал, в. р. к. (2,0-2,5 л/га), Фольпан 80, в. г. (1,5-2,0 

кг/га), Шавіт Ф, з. п. (2,0 кг/га) та ін. В системі інтегрованого захисту виноградних насаджень в боротьбі з 

антракнозом ефективними є проведення всіх агротехнічних заходів, спрямованих на створення 

несприятливих умов для розвитку патогена та впровадження стійких сортів винограду. 
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БАКТЕРІАЛЬНИЙ РАК 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК 

Agrobacterium tumefaciens E. Smith et Towns. 

Дуже поширена хвороба виноградної лози, що викликається бактерією, яка є широким 

поліфагом, що мешкає в грунті і вражає більш ніж 640 видів рослин, найбільш вразливими є 

плодово-ягідні культури. Інтенсивність пухлиноутворення максимальна в місцевостях, де кущі 

часто пошкоджуються низькими негативними температурами взимку або ж під час весняних 

заморозків, а також після градобою та в місцях поранень після катаровкі. 

 

 
 

 
 

   
 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

на поверхні рослинної тканини на багаторічній деревині, а іноді і на однорічній, в місцях  

проникнення збудника, з'являються желвакообразні нарости (пухлини). Спочатку нарости білі, м'які, 

гладкі, а у міру розростання стають твердими, темними з коркової горбкуватою поверхнею. До кінця 

вегетації пухлини збільшуються в розмірі, досягаючи 5-10 см, а на багаторічних частинах кущів вони 

досягають 20 см і більше в діаметрі.  
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ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

багаторічна і однорічна деревина куща в місцях різного роду пошкоджень (механічних, морозами,  

градом та ін.). Рак на корені не нетиповий, але бактерія може викликати на них обмежені некрози. 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

бактерія в ґрунті, де вона здатна зберігати свою життєдіяльність багато років (2 і більше). 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

сприятливі умови для розвитку хвороби створюються весною під час теплої (до 22-25 °С) та вологої  

погоди або при вимерзанні чи після граду. 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

бактерія-збудник живе практично на всіх типах грунтів, є типовим рановим паразитом та проникає  

в рослину тільки через різні рани. Тривалий час (3-5 і більше років) хвороба поширюється по 

проводять судинах без прояву видимих симптомів (латентно), що ускладнює контроль при нарізці 

однорічних живців для розмножування. Бактерія не просто використовує поживні речовини рослини-

господаря, але, також шляхом введення своїх генів, змінює метаболізм його клітин, пригнічуючи їх. 

Пухлини створюють дефіцит харчування для органів рослини, перешкоджають сокоруху, зниження 

продуктивність і стійкість рослини до несприятливих умов середовища, тому що деревина однорічних 

пагонів погано визріває і стає нестійкою до морозів і заморозків. Збудник вражає, як щеплені, так і 

кореневласні рослини, проте прищепленої виноград страждає більше кореневласних. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

в першу чергу це закладка нових насаджень здоровим посадковим матеріалом і щорічний  

фітосанітарний контроль та проведення своєчасних профілактичних заходів. Перш за все, 

запобігати виноградні кущі від механічних пошкоджень, при цьому, враховувати, що весняна обрізка більш 

безпечна, ніж осіння. Хімічних засобів захисту і лікування лози від зараження бактеріальним раком немає, 

тільки профілактика. При виявленні проявів хвороби, нарости необхідно ретельно зрізати, а кущі обробити 

5% розчином залізного купоросу або 3% розчином бордоської рідини, як радикальний засіб - корчування. 

Тимчасове поліпшення можна отримати при використанні комплексу антибіотиків (наприклад, 

Фітоплазмін або Фітолавін). Відносно живлення, при виявленні ознак бактеріального раку, слід 

застосовувати тільки фосфорно-калійне добриво, азотні добрива на 2-3 роки необхідно виключити. 
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БІЛА ГНИЛЬ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

БЕЛАЯ ГНИЛЬ 

Coniothyrium diplodiella (Speg.) Sacc. 

Спеціалізована хвороба виноградної рослини, яка поширена в усіх зонах виноградарства, але 

найбільш часто спалахи її розвитку спостерігаються в південних областях в районах з 

підвищеною вологістю. Масовому розвитку хвороби і інтенсивному ураженню ягід сприяють 

пошкодження градом, сонячні опіки, загущенность виноградних кущів, відсутність проведення 

уламок і запізнення з підв'язування пагонів. 

 

 
 

 
 

   
 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

уражається вся гроно, а не окремі її ягоди. Уражені гребені засихають, ягоди жовтіють, потім  

набувають рожево-синій відтінок, який починає проявлятися з боку плодоніжки, втрачаючи тургор, 

всихають або залишаються соковитими. Що достигають під кутикулою численні пікніди піднімають її над 

поверхнею епідермісу ягід, в результаті чого між кутикулою і епідермісом створюється порожнину. Повітря, 

що проникає в цю порожнину, є причиною оптичного ефекту, який надає ураженим ягодам біле забарвлення. 

Поверхня ягід, а часто і плодоніжок, покривається численними брудно-білими горбками - пікнідами. У суху 

погоду на ягодах утворюються склероції червонувато-фіолетового кольору. 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

при сприятливих умовах число заражень 

збудником за сезон досягає 4-5 і більше 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

гребінь і ягоди, рідше листя і пагони 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

грунт, уражена лоза і інфіковані ягоди, де гриб зимує у вигляді пікнід і склеро цій, які можуть  

залишатися життєздатними протягом 2-3 і більше років. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

збудник найбільш активний в жарких умовах - при температурі 24-27ºС, але при високій вологості. 

Пікноспори проростають у воді при температурі 18-20ºС і через рани проникають за допомогою  

ростових трубок всередину тканини. При оптимальній температурі для проростання спор - 25-30ºС 

перші ростові трубки можуть утворюватися вже через 11 годин. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

липень-серпень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

пікноспори 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

в основному збудник проникає в тканини рослини через рани, будучи, як і всі гнилі «рановою  

хворобою» розвитку якої сприяють пошкодження тканин на ягодах, але при сприятливих умовах 

ягоди і пагони можуть уражуватись і без будь-яких пошкоджень. Життєвий цикл гриба розділяється на дві 

основні фази - коротку паразитичну (міцелій на рослинах) і тривалу внутрішню (пікніди і строми збудника) 

в грунті. Пікніди і склероції протягом літа забезпечують пікнідіальне спороношення гриба. Утворені згодом 

пікноспори є джерелом зараження протягом усього вегетаційного періоду. Швидко поширюється після 

зливових опадів та найбільш масове ураження винограду білою гниллю відбувається після градобою, коли 

може загинути 50% і більше врожаю. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

необхідність в спеціальних обробках виникає рідко. Препарати, що застосовуються для захисту від  

мілдью, оїдіуму і сірої гнилі, профілактично сприяють захисту врожаю і від білої гнилі. Після 

пошкодження кущів градом рекомендується в найбільш короткий термін (не пізніше 24 годин) провести 

обробку мідьвмісними препаратами або іншими фунгіцидами, такими, наприклад, як Топсин-М, к. с. (1,5-2,0 

л/га), Світч, в. г. (0,75-1,0 кг/га), Луна Сенсейшн, к. с. (0,25-0,35 л/га) та ін. Доведено, що біла гниль менш 

розвивається, як що в системі захисту винограду, застосовують такі препарати, як Топаз, к. е. з нормою 

витрати 0,25 л/га та Танос 50, в. г. з нормою витрати 0,6 кг/га. Перешкоджають поширенню хвороби всі 

вчасно проведені агротехнічні заходи, що сприяють кращому провітрювання крони куща. 
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ЕСКА 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

 

ЭСКА 

Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora и Phaeoacremonium aleophilum, Polyporus 

versicolor L. та ін. 

Останнім часом спостерігається поступове збільшення поширення і розвитку ески на 

виноградниках, яка раніше вражала, перш за все 15-20-річні кущі, але зараз вона дуже 

«помолодшала» і проявляється на більш молодих (3-8-річних) кущах і може сприяти часткової 

або повної їх загибелі. Це комплексна хвороба, яка викликається трутовіковими грибами. 

Характеризується загниванням внутрішніх тканин лози. Уражені тканини розмочалюється, 

буріють, стають трухляві, кора розтріскується. 

 

 
 

 
 

 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

хвороба може розвиватися в двох різних формах. Перший тип прояви хвороби - швидка загибель  

рослини (апоплексія, параліч), коли зовні здорові кущі в'януть, листя втрачають тургор, блиск і 

стають брудно-зеленими або сірими, ягоди - брудно-зеленими (у білоягідних сортів) або цегляно-червоними 

(у темних сортів) і зморщуються. Найчастіше така швидка загибель рослин відбувається в спекотні літні 

місяці. Другий тип прояви захворювання - хронічна форма, яка зустрічається частіше, а виражається в 

повільному засиханні зелених рослин - листя передчасно набувають осінню забарвлення, потім тканини 

листа між жилками засихають, листя передчасно засихають, потім засихають грона і пагони.  

Хвороба пов'язане з руйнуванням тканин багаторічних частин рослини - на поздовжньому зрізі 

багаторічної деревини видно зруйнована її частина (в початковій стадії хвороби - глибокі темні некротичні 

плями), по межі хворий і здорової частини деревини йде темно-коричнева облямівка некрізної тканини. 

Найбільш сильно руйнуються тканини центральній частині штамбів, при їх круговому ураженні 

припиняється надходження води в крону кущів, штамби засихають, на них утворюються тріщини. 

Ураження тканин грибом відбувається поступово, зонами; річні кільця темніють; при ураженні грибом 

останнього кільця припиняється зв'язок коренів з надземною частиною, настає загибель рослини. 
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УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

хвороба розвивається при діапазоні температур від 15 до 35ºС, оптимальною є - 23ºС. 
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Повернутися до Змісту   

ПІК РОЗВИТКУ: 

серпень-вересень 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

весь кущ цілком 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

пилоподібна маса міцелію в деревині надземної частини куща. 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

склероціальні утворення дуже стійкі до несприятливих умов і життєздатні у вологому середовищі 

протягом 11-12 років. Крім того, в загиблих стовбурах є склероціальні шнури, на яких утворюються конідії - 

ендоспори, які проростають в міцелій. Ендоспори і клітини склероціальних утворень вітром переносяться на 

інші рослини, через механічні пошкодження проникають в рослину, спочатку розвиваються на відмерлих 

тканинах, потім виділяють деревина розкладають ферменти, що вбивають здорові клітини, і міцелій гриба 

вже розвивається на мертвих тканинах як сапрофіт, поступово вбиваючи все нові тканини деревини куща. 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

склероціальні утворення, які формуються в уражених тканинах і при руйнуванні лоз розпадаються 

на окремі клітини - пиловидну масу, яка переноситься вітром. Заражатися можуть чубуки і щеплення при 

стратифікації, тоді поширення захворювання відбувається з посадковим матеріалом. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

дієвого захисту від ескі поки ще не розроблено, і хвороба часто веде до відмирання куща. Для  

зниження інфекційного навантаження необхідно проводити профілактичні заходи, які зводяться до 

викорінення хворих рослин або обрізку хворих органів. Засохлі частини рослини необхідно обрізати аж до 

здорової деревини, що дозволить знизити кількість інфекційного початку хвороби. Пошкоджені кущі 

можна почати формувати заново з порослевих пагонів, видаливши всю заражену деревину. При ручному 

обрізанні уникати великих ран і пошкодження штамбів при механізованої обробці грунту. Місця великих 

ран слід дезінфікувати спеціальними садовими замазками. Секатор, при роботі на зараженому ескою 

ділянці, необхідно регулярно протирати спиртом або іншими дезинфікуючим розчином. Заражені кущі 

обрізають по можливості пізніше, з початком сокоруху. Встановлено, що виноградні кущі, обрізані взимку, 

мають у кілька разів більшу ймовірність заразитися еской, ніж обрізані в період початку росту. Необхідно 

позначати уражені рослини влітку і восени. Гриб виявляється тільки в деревині надземної частини куща, в 

коренях його не виявляють. Тому, якщо зрізати загиблий кореневласний кущ у кореневої шийки, то 

молода поросль буде здоровою. 
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ЕУТИПОЗ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

 

ЭУТИПОЗ (ИНФЕКЦИОННОЕ ОТМИРАНИЕ РУКАВОВ, СУХОРУКАВНОСТЬ, РОНСЕ). 

Eutipa armeniaceae Hansf. et Garter. 

Хвороба відома давно, а після переходу на штамбові формування кущів, шкідливість її значно 

посилилася і може сприяти часткової або повної загибелі рослин. Найчастіше страждають від 

еутипоза кущі старше 5-6 років, на молодих кущах хвороба зустрічається дуже рідко. Хвороба 

поширюється в основному вогнищами. Іноді кількість уражених кущів може досягати 80-100%. 

 

 
 

 
 

   
 

   

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН:  

у роки з теплою весною розвиток кущів затримується. Очки розпускаються нерівномірно, пагони  

розвиваються слабо з укороченими міжвузлями, дрібними хлорознимі листям. Холодної і затяжною 

весною кущі розпускаються своєчасно і рівномірно, але з підвищенням температури (20-25º) ріст пагонів 

припиняється, верхівки їх випрямляються, листя втрачають характерний блиск, стають сіруватими, 

листові пластинки деформуються. Якщо хвороба проявляється в період інтенсивного росту ягід, то на листі 

проявляються ті ж ознаки, а ягоди при цьому протягом декількох днів буріють і згодом деформуються. 

Вони нагадують ягоди, уражені мілдью, але спороношення на них відсутнє навіть в умовах високої 

вологості. На уражених тканинах багаторічної деревини (штамбів, рукавів) з'являються глибокі некротичні 

плями бурого або буро-фіолетового кольору, які добре видно на поперечних зрізах штамбів або рукавів і 

можуть займати частину або весь зріз. 
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СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

аскоспори 
ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

весь кущ цілком 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

гумозний ексудат в ракових ранах на багаторічній деревині виноградного куща. 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

життєвий цикл хвороби тривалий, аскоспори збудника хвороби, що розноситься вітром,  

потрапляють в здеревілі частини куща через рани нанесені під час обрізання, при наявності вологи 

вони набухають, проростають і міцелій проникає в тканини деревини, де розвивається і викликає некроз, 

який перешкоджає транспорту води і поживним речовинам. В першу чергу збудник вражає ксилему, там 

міцелій гриба просувається в напрямку серцевини. Через 2-4 роки після інфікування з'являються ознаки 

відставання в рості пагонів з дрібними чашоподібними листям, на 5-й рік утворюються строми на мертвій 

деревині. Некроз більше розвивається в довжину, ніж в ширину. Ураження може відбуватися нижче рівня 

грунту і поширюватися по штамбу до голови виноградного куща. Місце зараження зазвичай має форму 

клина темного кольору. С каждым годом отставание в росте кустов все более выражено и заметно. При 

сильном развитии болезни крона кустов усыхает. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

зростання і розвиток гриба відбувається в широкому діапазоні температур - від 1 до 35С,  

оптимальна температура - 23-28С. 
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Повернутися до Змісту   

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

основний напрямок в захисті виноградників від еутіпозу, як і від більшості хвороб деревини - це  

комплекс фітосанітарних, агротехнічних і хімічних прийомів, спрямованих на отримання здорового 

посадкового матеріалу і запобігання його подальшого пошкодження і інфікування. Заражені рукава повинні 

бути видалені на початку вегетаційного періоду, коли ознаки еутіпозу найбільш очевидні. Місця зрізу, для 

запобігання зараження, слід зафарбувати з додаванням ефективного фунгіциду. Якщо некроз поширився 

нижче рівня проростання пагонів з сплячої деревини, такий кущ треба видалити. Спори розмноження 

(аскоспори) знищують осінніми або весняними викорінювати обробками насаджень мідьвмісними 

препаратами або її замінниками. У період вегетації використовувані препарати проти мілдью проявляють 

захисний ефект і від еутіпозу. 
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КРАСНУХА 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КРАСНУХА 

Pseudopeziza tracheiphila Meller-Thurgau 

Масово хвороба з'являється, в гористих місцях розташованих на бідних перегноєм і 

кам'янистих грунтах, де порушений водний баланс і живлення рослин. В інших умовах, 

зростання шкідливості інфекційної краснухи до господарського рівня відзначається в окремі 

роки. 

 

 
 

 
 

   
 

   

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

збудник викликає поява світлих плям на перших 4-8 листках в кінці травня - початку червня.  

У білих сортів винограду уражені місця через деякий час забарвлюються в коричневий колір, а у 

червоних сортів - в рубіновий колір, і пізніше відмирають. У першому випадку плями оточені вузькою 

жовтувато-воскової облямівкою, в другому - зеленувато-жовтої. Плями краснухи, як правило, різко 

обмежуються великими і маленькими жилками листа і здаються клиноподібними. Уражені листки 

засихають і в більшості своїй опадають передчасно, так що пагони в нижній частині незадовго до цвітіння 

вже бувають оголені. Безпосередньо пагони, суцвіття і грона краснуха вражає вкрай рідко, а врожайність 

знижується лише в результаті ослаблення рослин через втрату частини листового апарату. В результаті 

грона винограду відстають у рості і за термінами дозрівання, тому при сильному ураженні втрати врожаю 

можуть бути значними (більше 70%). 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

5-6 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

листя 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

апотеції в опалому листі винограду та на рослинних рештках і як факультативний сапрофіт гриб 

може існувати так кілька років. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

кількості опадів (10-15 мм) і температурі не нижче 13°С. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

липень-серпень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

аскоспори, конідії 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

при достатній вологості в апотециях гриба дозріває понад 100 асков, що містять по 8 яйцевидних 

аскоспор, розкидаються і проростають на листках. Паросткові гіфи міцелію гриба проникають в нижню і 

верхню поверхню листа. Гриб утворює дуже тонкі гіфи і після цього паразитує в основному в провідних 

пучках. Внаслідок цього уражені частини виноградного листа відмирають. Інкубаційний період складає 14-

21 день при оптимальній температурі для розвитку + 20 ° С. При найбільш сприятливих умовах гриб на 

заражених навесні листі може розмножуватися вегетативно - конідіями. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

захист виноградників від краснухи зводяться до здійснення комплексу агротехнічних прийомів, 

спрямованих на створення сприятливих умов для зростання і розвитку рослин і хімічного захисту 

від хвороб, зокрема мілдью, чорної плямистості, антракнозу. Краснуха розвивається значно слабкіше при 

своєчасному догляді за грунтом і збалансованому добриві насаджень. На ділянках, де кущі часто 

уражуються краснухою, слід вносити підвищені дози калійних добрив на якомога більшу глибину. Також 

необхідно проводити позакореневе підживлення уражених виноградників розчином азотнокислого калію. 

Органічні добрива, збір і спалювання опалого листя, глибока зяблева оранка міжрядь також зменшують 

інтенсивність краснухи. Хімічний захист від інфекційної краснухи проводять тими ж фунгіцидами та в ті ж 

терміни, що і проти мілдью. Першу обробку проводять у фазі 2-3-х листків винограду. Виноградники не слід 

закладати на перезволожених важких глинистих і сухих піщаних грунтах. 
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МІЛДЬЮ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

МИЛДЬЮ 

Plasmopara viticola Bert. et Toni 

Дуже шкідлива хвороба винограду в усьому світі, яка становить небезпеку в зонах вологого 

клімату або в роки періодичного зволоження з високою вологістю повітря (часті дощі, тумани, 

рясні роси). Збудник хвороби – облігатний монофаг, паразитує тільки на виноградній лозі, 

розвивається виключно гетеротрофно, вражаючи всі зелені органи рослин. Збуднику хвороби 

не здатний протистояти жоден з сортів європейського винограду Vitis vinifera L. 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

перші симптоми хвороби проявляються навесні у вигляді світло-жовтих, так званих «маслянистих»,  

плям округлої форми на верхній стороні листя. Вологими ночами нижня сторона плям 

покривається борошнистим нальотом гриба. Уражені місця поступово засихають, при сильному ураженні 

листя буріють і обпадають. Найнебезпечніший період ураження для суцвіть - час до і після цвітіння 

винограду. У цей період вони, як маленькі губки, утримують вологу. На бутонах, квітках, зав'язях і молодих 

ягодах спочатку з'являється борошнистий наліт, потім уражені органи відмирають і в засохлому стані 

довгий час залишаються висіти на пагонах. При більш пізньому ураженні, коли ягоди вже досягли розміру 

горошини, гриб зовні непомітний - наліт не проявляється, вони набувають фіолетового забарвлення, 

зморщуються, утворюються так звані «шкірясті ягоди», які засихають і поступово обпадають. 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

від 7-16 до 28 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

всі зелені органи рослин (листя, пагони,  

суцвіття, ягоди, вусики). 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

ооспори в тканинах ураженого листя, які зберігається в грунті 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

навесні прогрівання грунту не нижче 11ºС і випадання достатньої кількості опадів - за 2-3 дні більше  

8 мм; другий цикл починається при оптимальній температурі повітря +18…26ºС і підвищеної  

відносної вологості повітря не нижче 95% (оптимальна 97-100%) і наявності краплиннорідкої вологи. 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

навесні, при сприятливих умовах, зимуючі ооспори проростають і утворюють спорангії, які з ґрунту 

 разом з бризками дощу і вітру переносяться на нижнє листя. З них виходять зооспори, які в краплях 

роси утворюють росткову трубку, яка вростає всередину тканин через продихи, що викликає первинну 

інфекцію. Кінець інкубаційного періоду збігається з появою на листі «маслянистої» плями через руйнування 

хлорофілу. Мінімальний інкубаційний період розвитку мілдью становить 4 дні, максимальний - 12 днів. 

Початок інкубаційного періоду визначається при досягненні суми ефективних температур 60-61ºС (при 

«біологічному нулі» 7,9ºС). 

ПІК РОЗВИТКУ: 

травень-червень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

зооспори 
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Повернутися до Змісту   

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

основним метод захисту від мілдью на сьогоднішній день є хімічний. Найчастіше термін  

проведення першої обробки вираховують за теоретично обчисленому терміну закінчення першого 

інкубаційного періоду, користуючись правилом «трьох десяток», а саме після встановлення нічної 

температури повітря вище 10ºС і опадів понад 10 мм інкубаційний період розвитку хвороби становить 10 

діб. Перша профілактична обробка проводиться в період, коли листя діаметром 2-3 см або при відростанні 

лози на 20-25 см, так як багаторічна практика показує, що саме з цим періодом найчастіше збігаються 

терміни первинного зараження мілдью. Також першу обробку слід проводити при виявленні на 

винограднику першої «маслянистої плями». Другу обробку проводять в фазу розпушення суцвіть і 

відокремлення бутонів (приблизно за 10 днів до цвітіння), або безпосередньо перед цвітінням. Третю 

обробку проводять одразу ж після цвітіння, що дає можливість захистити від ураження молоду зав'язь. 

Терміни для подальших обробок вибирають в залежності від метеорологічних факторів і характеру 

розвитку мілдью. Зазвичай рекомендується проводити обробку через один інкубаційний період або після 

приросту 3-4 нових листя (приблизно через кожні 8-10 днів) в умовах вологої погоди. При сухій погоді 

обробки слід призупинити і відновити при сформованих умовах. 
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ОЇДІУМ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ОИДИУМ 

Uncinula necator (Schwein.) Burril (сумчаста стадія) и Oidium tucreri Berkl. (конідіальна стадія) 

Хвороба поширена в усіх зонах виноградарства, але найбільшої шкоди завдає виноградникам в 

регіонах з теплим і сухим кліматом. Особливо небезпечна в роки з жарким літом після теплих 

зим. В останні роки носить епіфітотийний характер з різним ступенем розвитку і шкідливістю. 

Гриб-паразит є вузькоспеціалізованим облігатним біотрофом, який паразитує тільки на живих 

тканинах рослин, покриваючи їх білим нальотом. Фітопатоген відноситься до вологолюбної 

групи борошністоросяних грибів, але добре розвивається і в умовах сухої погоди. З усіх 

збудників хвороб, які паразитують на винограді, патоген оїдіуму найбільш пристосований і 

пов'язаний з розвитком виноградної лози, т. к. умови навколишнього середовища, оптимальні 

для розвитку винограду, також сприятливі і для розвитку хвороби. 

 

 
 

 
 

   
 

   

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

на листях симптоми хвороби проявляються на верхній стороні листя, спочатку локально хлорозними 

плямами з невеликим некрозом жилок, потім з'являється характерний борошнисто-попелястий наліт  

спороношення гриба. На зростаючих ягодах наліт сірий з підстильним точковим некрозом, часто 

наліт може бути щільний. Згодом ягоди розтріскуються, краю тріщини розходяться, оголюючи  

насіння, м'якоть посткпово висихає. 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

15-20 інкубаційних періоду 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

всі зелені органи рослин (листя, пагони,  

суцвіття, ягоди, вусики) 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

гриб зимує у вигляді товстостінного міцелію на однорічних пагонах, також у вигляді латентного  

міцелію між лусочками бруньок і у вигляді клейстотецій - зимуючих плодових тіл гриба, які  

зберігаються на рослинних рештках листя і ягід винограду. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

оптимальними є температури від 20ºС до 25ºС. При 29-30ºС гальмується розвиток конідій, а при  

35-37ºС починається загибель міцелію. Конідії здатні проростати при вологості повітря від 25 до 

100%, однак найбільш сприятливою є вологість повітря в діапазоні 50-80%.  

Інкубаційний період розвитку  гриба (з моменту зараження рослини до утворення нового  

спороношення) проходить від 4 до 12 днів, в залежності від температури і вологості повітря. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

червень-липень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

конідії 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

пробудження патогена починається з фази розпускання бруньок. Джерелом первинного поширення  

інфекції є грибниця, яка зберігається на пагонах. Навесні вона проростає і утворює молоді конідії потрапляють 

на листя і вражають їх. При ранній і теплій весні перші ознаки хвороби з'являються до цвітіння, а в роки з холодною і 

затяжною весною - після цвітіння винограду. Зазвичай первинний візуальний прояв симптомів хвороби на 

листках і пагонах винограду доводиться на середину травня і збігається з фенологічною фазою розвитку 

винограду – 5-6 справжніх листків. Так само первинне зараження оїдіумом часто фіксується після того, як з 

моменту розпускання бруньок сума середньодобових температур складе приблизно 23ºС. Вторинне 

зараження оїдіумом розпочинається в фазу зростання і розпушення суцвіть (другий-третій декаді травня і 

першій декаді червня). Найбільш небезпечним і сприйнятливим періодом для ягід винограду є розвиток 

оїдіуму через чотири тижні після цвітіння. Симптоми ураження ягід зазвичай спостерігаються в третій 

декаді червня і першій декаді липня, коли ягоди мають розмір «дрібна горошина». Максимальне 

накопичення інфекції припадає на кінець червня - першу половину липня на період зростання ягід. У 

другій половині серпня і у вересні відбувається так званий осінній спалах розвитку хвороби. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

у зонах щорічного розвитку інфекції хороші результати дає ранньовесняна обробка системними  

препаратами в період розпускання бруньок при появі 2-3 листків. Наступна обробка в фазу «5-7 

листків», так само гарантує високу ефективність захисту. Подальшими обробками дуже важливо 

попередити потрапляння конідій гриба на грона винограду. Для цього обробки прив'язують до фаз 

розвитку винограду, в які рослини найбільш сприйнятливі до ураження оїдіумом: до цвітіння, після 

цвітіння, ягода «дрібна горошина» та за два тижні до розм'якшення ягід. Необхідно використовувати 

високоефективні фунгіциди та керуватися тим, що все фунгіциди в захисті від оїдіуму є профілактичного 

характеру, і ефективність їх використання залежить від термінів проведення обробок. Часовий проміжок 

між обробками не повинен перевищувати тривалості розвитку однієї генерації патогена (при сприятливих 

умовах це 7-8 днів). Всього за сезон вегетації в залежності від рівня розвитку хвороби проводять від 5 до 7 

обробок. 
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СІРА ГНИЛЬ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

 

СЕРАЯ ГНИЛЬ 

Botrytis cinerea Pers. 

Хвороба належить до числа найбільш економічно значущих хвороб винограду в усіх зонах його 

обробітку. Особливо сильно розвивається у вологу погоду. Зараженню ягід сприяють різні 

пошкодження. Це може бути розтріскування шкірки під впливом вологої погоди, особливо, 

коли посушливий період різко змінюється дощовим, ураження хворобами (в більшій мірі 

мілдью, оїдіумом і антракнозом) пошкодження шкідниками (зокрема гроновою листокруткою) 

або іншими комахами та градом. 

 

 
 

 
 

 
 

   

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

поразка пагонів і листя зустрічається порівняно рідко. Найбільш небезпечна сіра гниль, коли вона 

розвивається на гронах винограду (у всіх стадіях її розвитку), вражаючи ягоди, черешки і гребені. 

Характерним симптомом розвитку сірої гнилі є поява на уражених органах сірого пухнастого нальоту - 

конідіального спороношення гриба. Особливо висока шкідливість гнилі на загущених виноградниках з 

підвищеною облиственностью. Мікроклімат всередині таких кущів сприяє кращому розвитку сірої гнилі 

навіть на витривалих сортах винограду. 
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Повернутися до Змісту   

КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

5-6 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

переважно грона винограду, та можуть 

уражатися всі зелені частини куща і  

багаторічна деревина 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

збудник зимує у вигляді міцелію на поверхні і всередині кори річної деревини та в залишках  

гребенів. Крім того на ягодах і листі склероціями (ущільнений міцелій, який проростає у вологому і  

теплу (вище 12ºС) погоду). 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

збудник хвороби може вести паразитичний і сапрофітний спосіб життя і повільно розвиватися навіть 

при дуже низькій температурі. При температурі трохи вище нуля цей збудник проростає протягом доби, а 

при температурі 20-30°С він проростає вже через 5-9 годин. Для стимуляції проростання гриба спори 

збудника повинні не менше 2 ч перебувати в краплі води або у водній плівці. Після ураження рослини, 

міцелій гриба росте в залежності від температури зі швидкістю до 4 мм в день і перетворюється в потужний 

міцелій, який пронизує всі тканини рослини і забарвлює їх в бурий колір. 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

склероції проростають навесні. Розсіювання спор починається в травні і досягає максимуму з серпня  

по вересень. Зараження рослин спорами гриба відбувається в денний час доби, при високій вологості 

повітря (800-100%) і оптимальній температурі в діапазоні від 12 до 22ºС. Тривалість інкубаційного періоду 

при сприятливих погодних умовах складає 4-5 днів. Пригнічують розвиток конідій і ріст міцелію 

температури нижче 6ºС і вище 43ºС. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

серпень-вересень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

конідії 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

своєчасна підв'язка, видалення безплідних пагонів, карбування, підвищують провітрювання кущів  

і суттєво послаблюють розвиток сірої гнилі. Зменшення норм внесення азотних і збільшення норм 

фосфорних і калійних добрив сприяє підвищенню стійкості рослин до хвороби. Розвиток хвороби значно 

послаблюється при ретельній боротьбі з іншими хворобами і шкідниками, які створюють «ворота» для 

проникнення збудника в ягоди винограду. При небезпеки раннього зараження сірою гниллю обробки 

проводять перед цвітінням і після нього. Дві наступні обов'язкові обробки планують на період зростання 

(або змикання ягід у гроні) і у початок дозрівання ягід. Хімічну боротьбу з сірою гниллю, особливо при 

ураженні ягід і гребенів у сильному ступені перед збиранням врожаю слід вести спеціалізованими 

фунгіцидами проти гнилей. У цій ситуації час проведення останньої обробки визначається датою збору 

врожаю і терміном очікування обраного фунгіциду. Однак нерідко ще до застосування цих препаратів 

потрібно зупинити ранню інфекцію на суцвіттях. Побічна дія в таких випадках проявляють фунгіциди, які 

застосовують в боротьбі з мілдью і оїдіумом 
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ЧОРНА ГНИЛЬ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ 

Guignardia bidwellii Viala et Ravas (Ell.) (сумчаста стадія) та Phoma uvicola Berk. et Curt. 

(конідіальна стадія). 

Хвороба-монофаг, яка здатна розвиватися тільки на виноградній лозі. Зазвичай хворобу 

розглядають, як другорядну, але в роки, сприятливі для її розвитку, може носити масовий 

характер і привести навіть до повної загибелі врожаю. Господарське значення хвороба має 

тільки після градобою. Чорної гниллю уражаються всі європейські і американські сорти, а 

також гібриди прямі виробники. 

 

 
 

 
 

   
 

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

на листі хвороба з'являється у вигляді невеликих вдавлених світло-коричневих плям, пізніше вони 

стають чітко окресленими з темною облямівкою. На плямах виникають плодові тіла гриба - пікніди, 

у вигляді кулястих темних цяток. Таким же чином, хвороба проявляється на пагонах, гребенях, плодоніжках 

і ягодах. Уражені ягоди на початку хвороби виглядають як ошпарені окропом (в деяких випадках 

виявляється світла точка в центрі ураження), потім набувають чорно-фіолетове забарвлення, сильно 

зморщуються, засихають і опадають. Пікніди надають шкірці ягід шорсткий вигляд. Спочатку уражаються 

окремі ягоди в гроні, при оптимальних умовах уражається вся гроно. 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

3-4 при сприятливих умовах 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

листя, зелені пагони, гребені і ягоди 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

зимує збудник на уражених органах, переважно на муміфікованих ягодах і пошкоджених лозах , 

пікнідами з макро- і мікроконідіїями та перітеціями, що містять аскоспори. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

пікноспори проростають при оптимальній температурі повітря + +25 ... + 27С і наявності крапельної  

вологи, при температурі вище + 32С зараження не відбувається. 
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Повернутися до Змісту   

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

зараження рослин відбувається навесні з настанням вегетації, якщо виноград перебуває в умовах 

 зволоження протягом 15-20 годин. Конідії і аскоспори під впливом вологи розбухають, через 

вивідний отвір пікнід і перітецій вилітають назовні, розносяться вітром, потрапляють на виноградні рослини 

і при сприятливій температурі і вологості проростають, викликаючи характерні ознаки ураження. Якщо 

стоїть суха погода, розвиток хвороби затримується, ураження на ягодах залишається у вигляді окремих плям 

і далі не розвивається. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

серпень-вересень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

мікро- і макроконідії, аскоспори 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

джерелом первинної інфекції, в першу чергу, є занедбані виноградники, тому такі ділянки повинні  

бути своєчасно розкорчовані. На експлуатованих виноградниках основним джерелом збереження 

інокулята на наступний рік є муміфіковані ягоди і уражені пагони. Після обрізки вони обов'язково повинні 

бути видалені з виноградників і знищені. Першу обробку проводять навесні, в період, коли можливе 

первинне інфікування. Для захисту листя і однорічних пагонів достатньо буває тих обробок, які 

проводяться проти мілдью. При сприятливих умовах, в період - після утворення зав'язі і до змикання ягід у 

гроні, протягом 6-8 тижнів (складовий період сприйнятливості ягід), повинні проводитися обробки 

специфічними фунгіцидами. Відзначено, що при ефективному захисту виноградників від оїдіуму і сірої 

гнилі, додаткових захисних заходів проти чорної гнилі зазвичай не потрібно. 
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ЧОРНА ПЛЯМИСТІСТЬ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ (ФОМОПСИС, ЭКСКОРИОЗ, ОТМИРАНИЕ ПОБЕГОВ) 

Phomopsis viticola Sacc. 

Хвороба найбільш шкідлива в зонах виноградарства з підвищеною вологістю повітря. Серед 

хвороб штамба і пагонів вважається найбільш поширеною, проти якої необхідно обов’язково 

проводити захисні заходи.  
 

 
 

 
 

   

СИМПТОМИ ХВОРОБИ: 

ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ РОСЛИН: 

перші ознаки з'являються в червні, перш за все на вузлах однорічних пагонів винограду у вигляді  

чорно-бурих круглих або овальних точок. Як правило, уражаються тільки перші 6-7 міжвузлів. У 

міру вегетації більшість точок збільшуються, часто зливаються в витягнуті поздовжні плями, тканини 

лози розтріскуються, стають світло-коричневими. Часто заражаються самі нижні листки, на яких 

з’являються овальні і незграбно окреслені некрози в основному поблизу потужнішою жилки, пофарбованої 

в чорний колір. Некрози листа оточені світлою облямівкою. Внаслідок натягу тканини часто 

спостерігаються курчавость листової пластинки і, врешті-решт, розриви і дірки. Сильно уражені листя 

передчасно жовтіють. Іноді уражаються дозрілі ягоди, які стають темно-фіолетовими. На здеревілих 

однорічних пагонах і багаторічній деревині хвороба викликає знебарвлення кори у вигляді білястих або 

білувато-сірих плям. На вицвілих ділянках кори при температурі вище 10ºС утворюються плодові тіла 

гриба - пікніди, у вигляді чорних крапок. Під корою багаторічної деревини також можна знайти плодові 

тіла, що розростаються до щільних чорних утворень. Якщо міцелій глибоко вростає в деревину, то 

утворюються прогнилі ділянки, які спочатку послаблюють зростання, а пізніше викликають відмирання 

цілих рукавів 
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КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЙ: 

1 (викид інокулята починається після 

досягнення зелених пагонів довжини 7-12 см і 

закінчується після цвітіння винограду). 

ОРГАНИ, ЯКІ УРАЖАЮТЬСЯ: 

всі зелені органи і здерев'яніли частини 

 куща: однорічні пагони, багаторічні 

 рукави і штамби кущів. 

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ: 

збудник зимує міцелієм і пікнідами на корі однорічної і багаторічної деревини і опалому листі. 

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ: 

навесні пікніди починають проростати при температурі вище 8°С і наявності водної плівки.  

Спори зараження, потрапивши на зелені частини куща, проростають при температурі від 15 до 35°С  

(оптимальною - 23°С) і відносній вологості повітря не нижче 85%. 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ: 

Збудник хвороби через ранки і продихи вражає всі зелені органи куща і паразитує, головним чином  

в самих верхніх шарах клітин. Як правило, його зростаючі гіфи, незабаром капсулюються внаслідок 

посиленого ділення клітин, як форми активного захисту тканин рослини-господаря, що гальмує його 

поширення. Гриб при цьому не відмирає, але не може утворювати плодові тіла в здорових зелених частинах 

винограду. Тільки з початком визрівання пагонів або при опаданні листя, коли слабшає захисна реакція 

рослини, гриб починає розвиватися сапрофітно в корі і в відмираючих листках, утворюючи плодові тіла - 

пікніди. Навесні при температурі вище 8°С і наявності водної плівки пікніди над своїми вивідними 

отворами проростають біло-жовтуватими «вусиками», які можуть містити до 1 млн. склеєних між собою 

спор. У дощ або при сильній росі маси спор поширюються з краплями води, а після висихання - вітром, 

комахами і деякими шкідниками, переважно кліщами. 

ПІК РОЗВИТКУ: 

квітень-травень 

СТАДІЯ ПОШИРЕННЯ: 

альфа-спори 
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Повернутися до Змісту   
 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ: 

при сильному ураженні винограду в минулому році, навесні фунгіциди застосовують двічі - в період 

 набрякання бруньок (обмивання кущів) і в період появи 2-3-х листків мідьвмісними препаратами, 

або її замінниками. Подальші обробки для захисту молодого приросту збігаються з обробками проти мілдью. 

Виходячи з того, що чорна плямистість є хронічною хворобою виноградного куща і за короткий термін 

повністю неможливо ліквідувати її навіть при багаторазових ретельних обробках, слід при сильному 

ураженні проводити цілеспрямовану боротьбу протягом декількох років. Запас збудника можна зменшити 

при ретельному видаленні і спалюванні сильно уражені частин виноградних кущів. 
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