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Описано вірусні хвороби кісточкових плодових культур, їх поширеність, 

шкідливість, деякі особливості та методи діагностики, що застосовуються 

для виявлення вихідних базових безвірусних зразків. 

Кісточкові культури, вірус, хвороба, шкідливість, тестування. 

 

Віруси відрізняються від грибних та бактеріальних збудників 

тим, що є внутрішньоклітинними патогенами і тому недосяжними 

до дії хімічних та інших засобів боротьби. Вони уражають рослину системно. 

Використання бруньок, живців, відсадків без систематичного відбору 

та оздоровлення призвело до того, що поряд із продуктивними клонами сортів 

та підщеп у виробництві розмножуються і малопродуктивні, уражені вірусами. 

Нині виявлено понад 30 вірусних, мікоплазмових та віроїдних хвороб 

кісточкових культур. Основним способом розповсюдження фітовірусів 

є їх передача в процесі вегетативного розмноження, але у природних умовах 

вони передаються від рослини до рослини ще й з пилком і насінням, а деякі 

мають переносників (комахи, кліщі, нематоди), серед яких важливу роль 

відіграють попелиці [2,3]. 

Шкідливість вірусних хвороб дуже висока і проявляється у порушенні 

фізіологічних процесів в ураженій рослині, що спричиняє пригнічення росту, 

зменшення кількості та погіршення якості плодів, підвищену чутливість 

до несприятливих умов навколишнього середовища та загибель рослин, 

що призводить до зрідженості промислових насаджень плодових культур 

та зниження їх урожайності. Крім того, інфіковані саджанці при виході 

з розсадника розширюють ареал збудників вірусних хвороб і коло уражених 
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ними рослин. Ось чому в розсадництві особливу увагу слід звертати 

на фітовірусологічний стан маточно-насіннєвих і маточно-живцевих садів 

та маточників клонових підщеп. Тому метою наших досліджень було 

вивчення фітовірусологічного стану насаджень кісточкових культур 

і їх підщеп різними методами діагностики. 

Методика досліджень. Дослідження проводили у 1996-2003 рр. 

У лабораторії вірусології Інституту садівництва (ІС) УААН з метою вивчення 

фітовірусологічного стану дослідних насаджень кісточкових культур 

та їх клонових підщеп і добору безвірусних зразків сортів і підщеп 

для створення бази безвірусних клонів та впровадження їх у виробництво 

високоякісного садивного матеріалу. Об’єктами досліджень були зразки 

11 сортів аличі, 21 – сливи, 9 – абрикоса, 23 – черешні, 17 – вишні та 19 форм 

клонових підщеп для кісточкових культур. 

Візуальний добір дерев та кущів вегетативно розмножуваних підщеп 

проводили за відсутностю симптомів вірусних захворювань. 

Маточно-живцеві сади, маточники клонових підщеп та колекційні насадження 

оглядали навесні при повному розвитку 3-4 листків і в період дозрівання 

плодів. Ті сортозразки, в яких не виявлено зовнішніх ознак вірусних 

захворювань включали в перевірку на латентне вірусоносійство. Її проводили 

методами біопроб на трав’янистих ( Cucumis sativus, Chenopodium quinoa, 

Chenopodium foetidum) і деревних рослинах-індикаторах ( Prunus serrulata 

Shirofugen), а також імуно-ферментного аналізу (ІФА). Швидко і надійно 

проявляються симптоми на Chenopodium quinoa (лобода рисова) 

при тестуванні плодових культур на віруси хлоротичної плямистості листя 

яблуні, борознистості деревини, скручування листя черешні, чорної 

кільчастості томатів, латентної кільцевої плямистості суниці, кільцевої 

плямистості малини та мозаїки резухи; на Cucumis sativus при виявленні 

вірусів некротичної кільцевої плямистості кісточкових, карликовості сливи 

і мозаїки яблуні та на Chenopodium foetidum (лобода вонюча) – вірусу шарки 

сливи [4]. 
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Віруси кісточкових культур – хлоротичної плямистості листя яблуні 

(ACLSV), шарки (PPV) і карликовості сливи (PDV) та некротичної кільцевої 

плямистості кісточкових (PNRSV) діагностували за допомогою 

ІФА використовуючи стандартну методику [ 5 ]. 

Результати досліджень. В результаті обстежень дослідних 

і виробничих насаджень плодових культур та клонових підщеп у різних 

підрозділах ІС УААН було встановлено, що найпоширенішими 

на кісточкових культурах були віруси некротичної кільцевої плямистості 

кісточкових (Prunus necrotic ringspot ilarvirus – PNRSV) і карликовості сливи 

(Prune dwarf ilarvirus – PDV). 

PNRSV на різних кісточкових культурах спричиняє некротичну 

кільцеву плямистість вишні та черешні, кільцеву плямистість персика і сливи, 

розетковість персика, відмирання сливи. Характерні ознаки хвороб – 

наявність на листках світло-зелених концентричних кілець і смуг. Діаметр 

кілець залежно від хвороби та сорту становить від 1-2 мм до 1 см. В середині 

кілець тканина відмирає і з часом випадає. Листки стають дірчастими. Іноді 

від них залишаються тільки центральні та бокові жилки. Ці ознаки слід 

відрізняти від пошкоджень шкідниками та ураження клястероспоріозом. 

При дірчастих пошкодженнях комахами коричневі некрози та світло-зелені 

кільця відсутні, а при клястероспоріозі дірки набувають правильної округлої 

форми, на краях у них червоно-бура облямівка, а світло-зелені кільця та плями 

не утворюються. У дерев, уражених вірусами, спостерігаються деякі 

неспецифічні ознаки – камедетеча, послаблення приросту, всихання окремих 

гілок, деформація квіток, ямкуватість плодів. У літній період відбувається 

маскування симптомів. 

При розетковості персика перші листочки на деревах сильно 

деформовані, а на листкових пластинках, переважно від центральної жилки, 

утворюються хлоротичні плями. Крім того, листки покриваються червоними 

плямами і опадають. В нового приросту короткі міжвузля і тому вузьке листя, 
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що відростає, виглядає так, ніби воно зібране в розетку. Уражені рослини 

квітують, але не плодоносять. 

За даними Т. Д. Вердєревської, в умовах Молдавії цей вірус уражував 

персик на 26%, черешню на 87, вишню на 76, сливу на 55 і абрикос на 46% [2]. 

PDV описаний на 77 видах деревних і трав’янистих рослин, 

але господарське значення має лише на таких культурах, як черешня, вишня, 

слива, абрикос і персик, спричиняючи хлоротичну кільцеву плямистість 

черешні та персика, жовтяницю вишні, карликовість сливи, гоммоз абрикоса, 

зелену карликовість персика. 

На деревах сливи утворюються дрібні вузькі деформовані листки, ріст 

молодих пагонів гальмується, міжвузля вкорочуються. Ознаки хвороби 

проявляються на окремих гілках або охоплюють усе дерево. На деяких 

деревах гілки оголюються і тільки на їх кінцях утворюються розетки вузьких 

і жорстких листків. Іноді пелюстки квіток деформуються, пиляки та маточки 

недорозвиваються, плодів зав’язується мало. У найчутливіших сортів можуть 

усихати окремі гілки, у менш сприятливих – на деформованих, а також 

на нормальних за формою листках утворюються хлоротичні кільця, смуги, 

дубоподібний візерунок і крапчастість. 

На черешні PDV спричиняє хлоротичну кільцеву плямистість, 

яка проявляється в утворенні широких світло-зелених кілець і ліній 

неправильної форми. Звичайно ознаки хвороби з’являються наприкінці 

травня – початку червня, а пізніше вони маскуються. 

На вишні цей вірус викликає симптоми жовтяниці й опадання листя 

влітку, на абрикосі – гомозне всихання. Проте в більшості випадків 

вищезгадані віруси перебувають у латентній формі, не спричиняючи помітних 

зовнішніх змін. Надійним методом виявлення латентного ураження дерев 

вірусами кільцевих плямистостей (ВКП) є зараження рослин-індикаторів. 

Результати тестувань методом біопроб на трав’янистих 

рослинах-індикаторах 19 форм клонових підщеп для кісточкових культур 

свідчать про те, що PNRSV і PDV спричиняє специфічну реакцію на рослинах 
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огірків (перший – локальні жовтуваті плями на сім’ядолях, відмирання 

справжнього листка, другий – на сім’ядолях розпливчасті плями, мозаїку, 

деформацію справжнього листка). За результатами досліджень можна зробити 

висновок, що деякі зразки підщеп уражені комплексом вірусів. Було 

встановлене ураження ВКП чотирьох форм клонових підщеп, а саме: 

АП-1, Сіянця Фібінга, Дружби та Бессея х алича. 

Методом ІФА перевірили 95 кущів клонових підщеп кісточкових 

культур, з яких вибракували п’ять (5,3%), уражених ВКП. Віруси шарки сливи 

та хлоротичної плямистості листя яблуні серед зразків не виявлені. 

Ступінь ураженості деяких кісточкових культур ВКП був різним. 

Так, згідно з результатами основного тестування на індикаторі Широфуген 

інфікованість цих культур ВКП складала 8,9 – 30,4%. Дерева аличі 

великоплідної уражалися найменше, а абрикоса – найбільше. Серед сортів 

аличі високий ступінь ураженості вірусами проявили сорти Кремінь 

та Сарматка (33,3-50,0%). У більшості відібраних сортів цієї культури 

ВКП не спостерігали (Комета рання, Комета пізня, Гек, Граніт, Жемчужина, 

Кубанська комета, Подарок друзям, Путєшєствєнніца). 

Інфікованість сливи залежно від сорту варіювала від 12,5 в Угорки 

Вангенгейма до 66,7% в Угорки гігантської. Були інфіковані дерева таких 

сортів як Ренклод Карбишева, Угорка італійська, Ренклод Альтана, 

Ода, Угорка Вангенгейма, Угорка гігантська та Емма Ліпперман 

і не інфіковані зразки серед сортів Богатирська, Вереснева, Волошка, Аббат 

Артон, Ізюминка, Пам’ять матері, Кантата, Заманчива, Журавка, Лагідна, 

Ненька та Стенлей. 

Ураженість черешні ВКП залежно від сорту варіювала 

від 7,7 (Китаївська чорна) – до 100,0% (Студентка). Найінфікованішими 

виявились зразки сортів Василіса, Студентка, Тайна, Ленінградська плотна 

та Ніжність. Сорт Студентка потребує оздоровлення. Всього перевірено 

112 дерев 23 сортів черешні, з яких 11 (9,8%) виявились інфікованими 

вірусами. 
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Серед сортів абрикоса інфікованими були Оболонський, Присадибний, 

Червневий, Красень Києва, Славутич і Поліський крупноплідний (25,0-100,%). 

Хворі дерева підлягають негайному вибракуванню з маточних насаджень. 

Ураження насіннєвих дерев кісточкових ВКП складає 5,5-83,3%. 

У зв’язку з тим, що ці віруси передаються з насінням, для вирощування 

здорового садивного матеріалу необхідно його заготовляти тільки 

з тестованих дерев. Шляхом тестування на індикаторі Широфуген відібрано 

маточно-насіннєві дерева вишні сортів Гріот остгеймський та Альфа, дикої 

черешні, аличі та вишні повстистої. Оскільки ВКП природним шляхом досить 

швидко розповсюджуються від хворих дерев до здорових, закладати 

маточно-живцеві та маточно-насіннєві сади і маточники клонових підщеп 

кісточкових культур необхідно з дотриманням просторової ізоляції 

від рядових насаджень цих культур у межах 1-3 км і періодично проводити 

ретестування дерев на Широфугені. 

ВИСНОВКИ 

З використанням комплексу методів детекції вірусів можна 

ідентифікувати патоген, який призвів до певної зовнішньої аномалії в рослин. 

Їхній досить чіткий та специфічний характер в уражених рослинах, 

специфічна реакція рослин-індикаторів на віруси, що передаються з соком, 

дає змогу вже на підставі цих даних провести ідентифікацію збудників. 

Вегетативне розмноження сортів і клонових підщеп кісточкових 

культур, відсутність зовнішніх симптомів багатьох вірусних хвороб, 

неконтрольоване розповсюдження їх у природних умовах, відсутність 

вірусологічного контролю за садивним матеріалом, завезеним з-за кордону, 

та пожвавлення останнім часом обміну ним між різними зонами вітчизняного 

садівництва сприяє розповсюдженню цих хвороб в Україні [ 1 ]. Тому єдиний 

метод запобігання подальшому розповсюдженню вірусних хвороб у садах 

нашої країни –є переведення розсадництва на безвірусну основу, створення 

системи виробництва безвірусного садивного матеріалу та його сертифікації. 
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Вирусные болезни косточковых культур и методы их диагностики. 

Васюта С.А. 

Описаны вирусные заболевания косточковых плодовых культур, 

их распространённость, вредоносность, некоторые особенности и методы диагностики, 

применяемые для определения исходных базовых безвирусных образцов. 

Косточковые культуры, вирус, болезнь, вредоносность, тестирование. 

 

Stone fruit crops viral diseases and methods of their diagnosis. 

Vasyuta S.O. 

The author describes the viral diseases of stone fruit crops, state of their widespreadness, 

harmfulness, certain/peculiarities and diag nosiy methods applied for determining initial basic 

virus-free samples. 

Stone fruit crops, virus, disease, harmfulness, testing. 


