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Надасмо Вам результати лабораторного аналiзу фiтопатологiчних проб зразкiв деревшш дуба
звичайного, вiдiбраних з насаджеIm Наталш1ського, Старовiрiвського лiснищва Хкркiвського ОУЛМГ

ГОловшй лiсопатоло г
дСЛП «Харкiвлiсозахист»

д.о. Батуркiн

висновки
фiтопатологiчного аналiзу зразкiв деревиш дуба звичаihого
для щ]оведетшя фiтопатологiчного аналiзу зравкiв дфевини дубу звичайного вiдiбраних з
Наталинського, Старовiрiвського лiсIшщва, були зiбранi проби методом вилучешя вiдрiзкiв
дереыш з комлево.і. частини моделышс дерев. З кожного квартатгу (видiлу) було вiдiбрано вiд 5 до 12
кроб моделыш[ дерев рiзноi. категорil. санiтарного стану

Матерiали та методи: Фiтопатологiчшй матерiал був 1редставлений зразками частин
пошкоджено.і. деревини дуба звичайного в кiлькостi 321роби ( всього310 зржкiв ).

Отриманий матерiал вжористовуваjlи спочатку для морфологiчного анапiзу на гывнiсть плiвок

аборизоморфопешкаосiнньоготаiншихстовбуровихгни]1ейзадопомогоюбiнокулярногомiкроскопа.
Зразки кори i деревиш використовували для видiлення цjибiв на агаризоване солодове
середовще. Зразки кернiв культивували пiсля стери]hзацii. поверхнi на живит1ьному середовш1Н

(солодовому агарi з додавашям ангибiотжiв) протягом 10-14 днiв, щоденно спостерiгатш рiст грибiв.
Отриманi колонi.і. грибiв пересаджуваjш на iншi чашки Петрi iз агаровим середовищем для
iщивiдуально.]- iдентифiкацi.I Iрибiв.

для iдентифiкаhl грибiв використовували визначники вi"жняни та iноземни авторiв.
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Результати аналiзу:
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УперелiчегшIтробаKпоНаталинськокулiснищвупримiкроскопуваннiвтивленi1шівкиопе1шка

осiннього,якийвшша€iнфекIhйнезахворювашябiлазабот1оннагнильлистянихпорiд(збудшЛ7"7.//аmоmе//ес7/.Встановлено,щосерцевЁачастинадеРевураженагIшизноюН-111СтупеЕ1ю

(деструкцйдереви1ш).Окрiмцьогоупробак2,4[буловiдмiченопобурiннядфевишнагюперечному
зрiзiуформiсуцiльногобурогоабопереривчастогокiльшiшрихiв,яkрозташоваhпопериметру.

Порож1-уражеЕшхсудщзаповненiтЁ"иiкамедеобразі"иречовшами,шопереIIIкоFщають
кросуваннювошогопотокупоксшемiдерева.ЗатiллованiсудЁмаюmтемнезабарв]1еш.данi
с"1тгомисвiдчатьгроуражеrшядеревшшзбудшомсущногомiкозу(комгшекспатогенiв()рй7оБ'fоmG
р,.сgн€ (мtiпсh, Sуd. & р. Sуd..
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У перелiчени кробах при мiкроскопуванIh виявленi плiвки i ризоморфи опенька осiшIього, який
вжлшас iнфекцiйне захворювання бiла заболонна гниль листянш порiд (збудш -Л77#;.//сm.# mе/Jе#/.

Окрiм 1щого у 1робах 17, 31 [ було вi"iчено побурiнш деревини на поперечному зрiзi у формi
суцiльного бурого або переривчастого кijlьщ i шрихiв, якi розташованi по периметру. ПорожгЁ

уражеЁ сушн заповненi тиллами i камедеобразними речовинащ що пкрешоджають просува1шю
водного потоку по ксшемi дерева. ЗатiлловаIh судини маютъ темне забарвлення. данi с"птоми
свiдчать 1що уражешя деревини збудником судшшого мiкозу (комшекс ][і[атогенiв Орйjо,Sfоmс7 рjсесю
(мmсh) Sуd. & р. Sуd..

Загальний висновок
В ycix перелiчегш кробах по всiм лiснищвам при морфологiчному i мiкробiологiчному аналiзi
було визначено наявнiсть плiвок та ризоморф опенька осiннього (Лгmi./J#гj.сr #jе/7€#/ iз ю1асу

базидiальщкрiмтогобуловизнаненокомгшекспатогенiвОрйj.оsfоmарzсеае(Мtmсh)Sуd.&Р.Sуd.(
в;щщОрhiоstота,Сегаtосуstis,Fusагiuтlhuтiыботргtжеожiюо8"}.

Опеньокосiннiйвикjтшаспериферiйнукореневутаиомлевугшг1изнуюрозiйно~
деструктивноготику-бiлузабо]1оннугнильлис"нихiшойнихпорiд.
Корiшядерев1ри1щокузгнивzuютьповнiстю,аистовбурiутворю€тьсязаболошабiтіагЕшьз

чорнимилiнiями.УраDкеhдеревагинуть.Плодовiтiлаоднорiчнi,зкоричневоюшапочююнатовстiй
нiжцi,гiменофор1шастшчастий.Навколоюжноi.гшастишсиутворюютьсябазидiоспори.При
дозрiваннiвонипопадаютьвгрунг,черезпiдстилкувмиваютьсядощемiутворюютьтрибншqю.Тип

грибниd-ризоморфи,с1ючаткусвiтлоююльору,апотiмчорнiють.Ризоморфибуваю"шоскi,яk
розмiщенiмiжкороютадеревшою,такруглi,якiзнаходя.тьсявц]унтi.Ризоморфиможутьрозвиваться
нависотiстовбурадо2-3мiбiльше,тодiкореневаг1шьперероста€вкомлецучастицустовбура.

Грибшщрозвива€тьсяякухвойних,такiвjшстягшнасафеншс,лiсосмугах,паркаD[,вгшодови

L

садах(нашовковицi)iособливопорослевинасадженнжграб&Живmсяц]ибсаIірофiтноiпаразиту€

наростучидеревах.Зараженнюростучидеревсгрия€посухапошоzщешхво€-талистогризучими

комахамитарiзнимихворобами.ХарактерноюознакоюзаражеЕшядереваопенькомосiннiм€наявнiс"
плiвоктаризоморф.ВосередщрозвшкухворобиухвойЁдеревспостерiга€тьсясш1ьнасмолотеча

що1риводигьдоцемен1увашяцjущнавколоюренево.і.шийкидерев.

УнасаджеIшжУкраi.нивелшо'і.шкодиопеньокзавда€хвой"породам-модринi,яTпшi,соснi
вейкутовiйменше2форiютьпсевдотqугатаятпщ,аленайбiльшо1'шюдизазна€сосназвичайна.1з

листяЁдеревЁвидiввiнможеврzшатиберезу,осику,тополю,граб,клентадуб.Алездебiльшого

останнiмирокамиопеньокосiшiйпошюдку€ослабленiдеревадубазвичайного.
ЗовнiпhмиознакамивражеЕшлистянипорiд€:рiдкакрощпередчаснепожовтiшялистя
восени,наявнiстькрiпщвrшнiйчастинiстовбуразякиilшоливитiкжслиз.Пiдкороювражених

деревзнахоштьсябiлiплiвигрибниШ,аувi"ираюЁдеревiризоморфщкрiм"юризоморфи
обплiтаютькоренi.Опеньокосiннiйрозмнонq7€тьсябазидiоспорами,якiгроростаютьтiлькина

вiдмерлидеревахтагшях.Вражешяжшидфеввiдбува€тьсязадопомогоюризоморф,якiпереходять
зхворидеревназдоровiпокоренях`якiзростшсяабознаKодятьсянеподалiк.ПрисIIриятTIивихумовах

вослаблеЁдфевостанахможутьвгнЕшатиепiфiтотi`I(масоверозповсюджеЁiнфекцiйною
захворювашя).

Зжод1 боротьби з опешком осiннiм:
- сво€часне проведешя доглядови i санiтарЁ рубок,
- видалення уражешж дерев,

н окоровувашя пнiв або .і.х ангисептувашя.
Судщниймiкоз,тракеомiкоз-збудшш[сумчасhгрибизрокуСёг#Jос.};$!zs:С.гоbогJ.5'(Gеогg.Еt
Y.Теоd)Роtl.,С.фЬойм(Sсz.-Раг.)Роtl.,С.і7о/осйjсиmС.Gеогgеsсu(Конiдiальни€стадi.і.-GгорW
гоЬогisSсhN.эVегtiсіlliитs;р.>СерhаlоsрогiитS,р.зНуаlоdепdгопs;р.эRhiпоtriсhитSр.>FusагiитF.

sрогоmсhiе1lа Bilai vаг. роае (РК.) Wг., F. і-оvаиj.сиjи Коогd) та ilшh видщ якi уражають всi вщ дуба,

дiючи в комплексi або кожен окремо.
За зовнilшhми ознаками поравки судшш" мiкозом дуже нагадують голг1андську хворобу
iльмових. Гриб розвива€ться в судшах, викликаючи вiдмирання навколосудршоi' паренхiми i

iнгенсивне утвореш1я тiлл. Закупорка судин порушуе водопостачання до розташовагшх вще частин
дерева.

Запоруюю виявлеЕшя даного захворювання € ведення нащду за санiтарним станом насаджень та

iнформувашя вiщовiшж лiсозахисних служб щодо патологiчних гроцесiв у лiсi, та сво€часне
видалешя уражени паюгеном дерев (кроведення сагhтарних рубок).
ВиконаЕющ,: Назаренко О.1.. Омелiч А.Р.
Тел.(057)745J56-75
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