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Проведено оцінювання фітопатологічного стану угруповань Callistephus 
chinensis (L.) Neеs в урбанізованих екосистемах лісостепової зони та вста-
новлено видовий склад патогенної мікобіоти, як основні природні причини 
порушень комплексної зеленої зони і композиційної цілісності квітнико-
вих культурфітоценозів, що інтенсивно проявляються внаслідок негативної 
дії антропогенного навантаження. Уточнено видовий склад та проведено 
таксономічне оцінювання патокомплексу, де царство Fungi займає доміну-
юче місце і представлене 20 (84 %) видами збудників із 11 (85 %) родів,  
9 (82 %) родин, 7 (78 %) порядків, 2 (67 %) відділів, де перевагу має відділ 
Ascomycota, який представлений 18 (90 %) видами, а за кількістю видів пере-
важають порядки Dothideales (6 видів, 26 %) та Hypocreales (5 видів, 21,7 %).  
Встановлено екологічні ніші основних патогенів калістефусу китайського: 
мікроміцети Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel., Fusarium oxysporum 
Schltdl. (1824), Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold. V.dahliae Kleb. вияв-
лено на всіх вегетативних та репродуктивних органах; Phytophthora cactorum 
J. Schröt. (1886) – підземних та надземних; Rhizoctonia solani J.G. Kühn 
(1858) – підземних частинах та насінні; Alternaria zinniae M.B. Ellis (1972) 
– надземних частинах та насінні. У фітопатогенному комплексі підземних 
органів домінуюче місце має фузаріозна коренева гниль, зумовлена збудни-
ками Fusarium oxysporum, F.culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. (1895), Gibberella 
zeae (Schwein.) Petch, G. avenacea R.J. Cooke, Haematonectria haematococca 
(Berk. & Broome) Samuels & Rossman з середньорічними показниками по-
ширення в межах від 5 до 89 %. Середньорічне поширення фузаріозно-
го в’янення калістефусу китайського, зумовленого збудниками Fusarium 
oxysporum, F. oxysporum f. callistephi W.C. Snyder & H.N. Hansen стано-
вило 40,9 %. Патогенна мікобіота за показниками чинника передачі інфек-
ції належить до екологічних груп: повітряно-крапельної інфекції (54,2 %),  
ґрунтової інфекції (45,8 %); за еколого-трофічними властивостями до:  
біотрофів (70,8 %), сапротрофів (29,2 %). 

Ключові слова: урбоекосистема, квітниково-декоративні рослини, мі-
кобіота, фітопатогенний комплекс, Callistephus chinensis (L.) Neеs, Fusarium 
oxysporum Schlecht., екологічні групи.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Під дією антропогенного наванта-
ження, внаслідок розбалансованості корисної 
і патогенної мікрофлори культурфітоценозів 
урбоекосистем виникають і набувають значно-
го розвитку інфекційні хвороби декоративних 

рослин. У межах мегаполісів інтродуковані 
рослини пошкоджують майже 800 видів ор-
ганізмів, останнім часом зростають епіфітотії 
вірусних, бактеріальних та грибних патологій 
[1]. Квітникові культурфітоценози, які понов-
люють щороку новими видами декоративних 
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рослин, є найбільш сприятливими до проник-
нення та подальшого поширення як абориген-
ної патогенної мікобіоти, так і видів-інвайде-
рів, чому сприяє: ввезення та використання 
нових видів рослин; поява нових екологічних 
ніш; сприятливий для розвитку патогену мі-
кроклімат тощо. Умови урбанізованих екосис-
тем є стресовими чинниками, які каталізують 
патологічні процеси рослин. Мікроорганізми 
завдяки фізіологічним і генетичним особли-
востям швидко реагують на зміну якості сере-
довища. Отже, їх можна розглядати як індика-
тори фізико-хімічних і біологічних процесів, 
що реагують на забруднення зміною своїх фізі-
ологічних властивостей і чисельністю [2].

Висока фітоценотична і флористична різ-
номанітність урбоекосистем є однією з переду-
мов для розвитку репрезентативного видового 
складу мікроміцетів. Рослини-інтродуценти 
мають середовищетвірне значення, що робить 
їх одним із важливих чинників, який обумов-
лює структуру комплексу патогенної мікобіо-
ти, їх диференціацію, виживання, популяційну 
зміну і мікроеволюцію. Непостійність і можли-
вість втрати показників стійкості до патогенної 
мікобіоти під впливом різноманітних чинників 
обумовлює необхідність превентивного аналі-
зу цього показника.

Наразі формування асортименту декора-
тивних рослин в озелененні проходить сти-
хійно, без урахування принципів екологічної 
безпеки, без надійного таксономічного контро- 
лю [3]. 

За перспективністю використання в озе-
лененні та кількістю сортів серед монокар-
пічних рослин є вид Callistephus chinensis. Ін-
формація щодо фітопатогенного моніторингу 
культурфітоценозів Callistephus chinensis та 
видового складу збудників патологій у літера-
турі має епізодичне висвітлення [4]. Одними 
авторами виявлено поширення 47 видів гриб-
ного походження [5], в умовах Ботанічного 
саду ДСВ РАН – 12 видів збудників [6], в умо-
вах Кременецького ботанічного саду – 10 ви-
дів грибів. На рослинах Callistephus chinensis 
описано 38 збудників із двох царств. Особли-
ву увагу приділено видам відділу Ascomycota 
порядку Dothideales, які описані в патологіч-
ному процесі Callistephus chinensis різними 
авторами [7,8]. Однією з головних проблем у 
промисловому використанні представників 
Callistephus chinensis є значне ураження фу-
заріозним в’яненням [9,10]. В Україні серед 
сортів Callistephus chinensis регіональних ко-
лекцій стійкими до збудника фузаріозу вияв-
лено 44 сорти (46,8 %), 42 (44,7 %) – слабко 
ураженими, 8 із досліджених сортів (8,5 %) 

належать до категорії середньоуражених [11]. 
У Росії було проведено імунологічний аналіз 
49 сортів Callistephus chinensis, з яких 34 сор-
ти виявилися стійкими або відносно стійкими 
до фузаріозного в’янення (Аврора, Бордюрна 
Синя, Ноченька, Матадор Сальмон Пинк, Піо-
ноподібна, Фіолетова та інші) [12].

Мета дослідження – встановити біоеколо-
гічні особливості формування фітопатогенного 
комплексу квітниково-декоративних рослин на 
прикладі угруповань Callistephus chinensis в 
структурі озеленення урбоекосистем Лісосте-
пу України.

Матеріал і методи дослідження. Фіто-
патологічний моніторинг культурфітоценозів 
квітниково-декоративних рослин в структурі 
озеленення урбоекосистем лісостепової зони 
України проводили впродовж 2009–2019 рр. 
Встановлення біологічних та екологічних 
умов формування фітопатогенного комплексу 
на квітниково-декоративних рослин в струк-
турі озеленення малих, середніх та великих 
міст дев’яти адміністративних областей лісо-
степової зони України проводили на об’єктах 
вуличного озеленення, садово-паркових об’єк-
тах обмеженого та загального користування 
населених пунктів: Суми, Полтава, Харків, 
Черкаси, Київ, Біла Церква, Сквира, Фастів, 
Кагарлик, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, 
Чернівці та ін. (рис. 1).

Фітопатологічний моніторинг здійснювали 
маршрутно-експедиційним методом, застосо-
вуючи традиційні прямі й опосередковані ме-
тоди: польові стаціонарні й напівстаціонарні, 
маршрутні, закладання пробних площ [13]. 
Відібрані гербарні зразки були камераль-
но опрацьовані у лабораторії кафедри садо-
во-паркового господарства Білоцерківського 
національного аграрного університету. 

Під час роботи застосовано рекогносци-
рувальні та детальні методи лісопатологічно-
го обстеження [14], а також методи фітопато-
логічних, мікробіологічних та мікологічних 
досліджень за загальноприйнятими методи-
ками. Наявність симптомів хвороб визнача-
ли візуально, а також встановлення хвороб 
за визначниками [15, 16]. Для діагностики 
патогена використовували методи мікологіч-
них посівів на тверде агаризоване живильне 
середовище. Ізоляти виділяли з різних орга-
нів рослин з ознаками патологічних змін у 
чисту культуру за загальноприйнятою мето-
дикою. Після пророщування грибів виготов-
ляли препарати, які аналізували під мікроско-
пом Біомед-1 за різного збільшення. Гриби 
ідентифікували за морфологічними ознаками 
(морфологія спор, спороносіїв та інші), кори-
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стуючись визначниками. Виділені збудники ви-
сівали в чашки Петрі на агаризоване середови-
ще та культивували в термостаті за температури  
22 °C. Методами мікологічного аналізу дослі-
джено параметри розвитку патогенної мікобіо-
ти на твердому агаризованому середовищі [17]. 
Ідентифікацію збудників хвороб проводили в 
науково-дослідній лабораторії фітопатології 
БНАУ. Сучасну назву видів грибів, а також їх си-
ноніми погоджували з міжнародною мікологіч-
ною глобальною базою даних Index Fungorum 
[18]. Оцінювання ураження та ступеня розвитку 
хвороб проводили в польових умовах у період 
вегетації квітниково-декоративних рослин, ви-
користовуючи 9-бальну шкалу [19]. 

Екологічні особливості патогенної мікобіо-
ти і закономірності формування їх екологічних 
ніш вивчали, керуючись екологічною класифі-
кацією інфекційних хвороб рослин, розробле-
ною В.А. Чулкіною [20].

Результати дослідження та обговорення. 
За роки досліджень квітниково-декоративних 
культурфітоценозів у структурі озеленення ур-
боекосистем відмітили, що мікобіота зумовлю-
вала патологічні зміни на рослинах Callistephus 
chinensis у вигляді кореневих гнилей, в’янення 
та різного типу плямистостей. Щороку від-
мічали прояв симптомів на всіх органах рос-
лин. На підземній частині рослин патологічні 
зміни були спричинені збудниками Pythium 
debaryanum, Rhizoctonia solani, Botryotinia 
fuckeliana, Alternaria alternata, Gibberella 

avenacea, G. zeae, Nectria haematococca, 
Fusarium oxysporum, F. culmorum, Phytophthora 
cactorum, Ph. cryptogea, Ph. nicotianae var. 
parasitica, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium 
albo-atrum, V. dahliae. Середньорічні показники 
поширення та розвитку патологій у ризосфері 
рослин становили 27,8±16,1 та 12,1±6,4 %, від-
повідно. Домінуюче місце займали фузаріозна 
коренева гниль Gibberella avenacea, G. zeae, 
Nectria haematococca, Fusarium oxysporum,  
F. culmorum із середньорічними показниками 
поширення 52,7±23,7 % та розвитку 22,6±7,3 %. 
Поширення кореневих гнилей на рослинах було 
виявлено у відкритому та закритому ґрунтах на 
всіх етапах розвитку рослин, однак критичними 
були сходи–формування пагонової системи. 

На надземній частині рослин Callistephus 
chinensis відмічали патоморфологічні зміни, 
зумовлені збудниками Alternaria alternata,  
A. petalicolor, A. zinniae, Phoma exigua, Ramu- 
laria callistephi, Septoria callistephi, Botryotinia 
fuckeliana, Golovinomyces cichoracearum, 
Erysiphe communis, Fusarium oxysporum,  
F. oxysporum f. sp. callistephi, Coleosporium 
asterum, Phytophthora cactorum, Verticillium 
albo-atrum, V. dahliae за показників поширення 
та розвитку патологій 13,0±13,7 та 3,7±5,6 %,  
відповідно. Домінування мали Fusarium 
oxysporum та Verticillium albo-atrum, V. dahliae 
із середньорічними показниками поширення 
40,8±2,1 % та розвитку 16,6±0,2 % і 38,6±1,9 та 
13,0±0,2 %, відповідно (табл. 1, рис. 2).

Рис. 1. Карта-схема опорних пунктів проведення досліджень. 
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Таблиця 1 – Поширення та ступінь ураження встановлених патологій калістефусу китайського за умов 
                      вирощування в структурі озеленення урбоекосистем лісостепової зони України (середнє за 2009-2019 рр.)

Тип хвороби та збудники
Основні показники 
(середнє за роки), %

Р С
Патології ризосфери

Сіра (м’яка) гниль Botryotinia fuckeliana 14,35±9,8 7,7±5,4

Фузаріозна коренева гниль Gibberella avenacea, G. zeae, Nectria haematococca, 
Fusarium oxysporum, F. culmorum 52,7±23,7 22,6±7,3

Ризоктонієва коренева гниль Rhizoctonia solani 30,3±7,5 12,8±1,3
Пітієва коренева гниль Pythium debaryanum 25,6±7,8 11±3,0

Фітофторозна гниль Phytophthora cactorum, Ph. cryptogea, Ph. nicotianae 
var. parasitica 4,7±2,8 2,7±1,4

середнє 27,8±16,1 12,1±6,4
Патології філосфери

Плямистість 

Alternaria alternata, A. petalicolor, A. zinniae 6,2±4,8 1,9±0,6
Phoma exigua 9,8±7,0 0,8±0,6
Ramularia callistephi 10,2±1,6 1,1±0,03
Septoria callistephi 9,0±2,8 1,2±0,4

Плямистість, гниль Phytophthora cactorum 7,8±1,9 1,3±0,2
Сіра (м’яка) гниль Botryotinia fuckeliana 5,5±2,4 0,7±0,3
Наліт Golovinomyces cichoracearum, Erysiphe communis 0,9±2,2 0,1±0,3

В’янення Fusarium oxysporum, F. oxysporum f. sp. callistephi 40,8±2,1 16,6±0,2
Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae 38,6±1,9 13,0±0,2

Іржа Coleosporium asterum 1,4±2,0 0,1±0,2
середнє 13,0±13,7 3,7±5,6

Рис. 2. Динаміка поширення патологій надземної частини калістефусу китайського в умовах 
озеленення урбоекосистем, (%).
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За роки досліджень збудники фузаріоз-
ного та вертиціліозного в’янення  на рос-
линах Callistephus chinensis максимально-
го розвитку набували у фазах онтогенезу: 
формування пагонової системи–бутоніза-
ція–цвітіння. У фазу онтогенезу рослин бу-
тонізація–цвітіння–плодоношення виявляли 
збудники Alternaria alternata, A. petalicolor,  
A. zinniae, Phoma exigua, Ramularia callistephi, 
Septoria callistephi, Botryotinia fuckeliana,  
бутонізація–початок цвітіння – Golovinomyces 
cichoracearum, Erysiphe communis, Coleo- 
sporium asterum, кінець бутонізації–цвітіння–
плодоношення – Phytophthora cactorum.

Рамуляріоз Ramularia callistephi мав поши-
рення 10,1 % (0–15,1 %), розвиток хвороби – 
1,1 % (0–2,0 %), філостіктоз Phoma exigua мав 
поширення 9,8 % (0–16,2 %), розвиток хвороби 
– 0,7 % (0–1,2 %), септоріоз Septoria callistephi 
мав поширення 9,0 % (0–18 %), розвиток хворо-
би – 1,2 % (0–2,5 %), фітофтороз Phytophthora 
cactorum мав поширення 7,8 % (0–24,5 %), роз-
виток хвороби – 1,3 % (0–5,8 %), альтернаріоз 
Alternaria alternata, A. petalicolor, A. zinniae мав 
поширення 6,3 % (5,1–17,8 %), розвиток хво-
роби – 1,9 % (1,2–3,1 %), сіра гниль Botryotinia 
fuckeliana мала поширення 5,5 % (0–9,5 %), роз-
виток хвороби – 0,7 % (0–1,5 %) (рис. 3.5). За 
роки досліджень відмічали поодинокі випад-
ки поширення та прояву патологій, зумовле-
них збудниками Golovinomyces cichoracearum, 
Erysiphe communis, Coleosporium asterum. 
Прояв борошнистої роси Golovinomyces 
cichoracearum, Erysiphe communis було відмі-
чено лише в 2015 р., яка мала поширення 7,2 % 
та розвиток хвороби – 1,0 %. Пухирчасту іржу 
Coleosporium asterum виявлено лише в 2014 р., 
яка мала поширення 11,2 % за розвитку 1,0 %. 

У результаті ідентифікації збудників уста-
новили фітопатологічний комплекс Callistephus 
chinensis, представлений 24 видами збудників 
із 13 родів, 11 родин, 9 порядків, 3 відділів двох 
царств Fungi та Chromista. За таксономічною 
оцінкою царство Fungi займає домінуюче міс-
це і представлене 20 (84 %) видами збудників 
із 11 (85 %) родів, 9 (82 %) родин, 7 (78 %) по-
рядків, 2 (67 %) відділів. У розрізі відділів за 
кількістю збудників перевагу має Ascomycota, 
який представлений 18 (90 %) видами, а відділ 
Basidiomycota – 2 збудниками (10 % від загаль-
ної їх кількості, які виявлені у цьому царстві).

У таксономічній структурі відділу 
Ascomycota провідними за кількістю ви-
дів є порядки Dothideales (6 видів, 26 %) та 
Hypocreales (5 видів, 21,7 %), інші порядки 
Leotiales Korf & Lizon, Erysiphales представля-
ють по два види.

Порядок Dothideales у фітопатологічному 
процесі Callistephus chinensis представлений 
родинами Pleosporaceae, Mycosphaerellaceae, 
Dothideaceae Chevall, родами Alternaria, 
Phyllosticta, Ramularia, Septoria, видами 
Alternaria alternata, A. petalicolor, A. zinniae, 
Ramularia callistephi, Septoria callistephi. 
Порядок Botryosphaeriales – родиною 
Botryosphaeriaceae Theiss. & P.Syd., родом 
Phyllosticta, видом Phyllosticta asteris, Phoma 
exigua Desm. (син. Ascochyta asteris (Bres.) 
Gloyer (1924)). Порядок Hypocreales представ-
лений родинами Hypocreaceae родом Fusarium 
(Fusarium oxysporum, F. oxysporum f. callistephi, 
F. culmorum), Plectosphaerellaceae W. Gams, 
Summerb. & Zare, Verticillium (Verticillium albo-
atrum, V. dahliae), Nectriaceae Tul. & C. Tul., 
Gibberella Sacc. (Gibberella zeae, G. аvenacea), 
Nectria (Fr.) Fr. (Haematonectria haematococca 
Samuels & Rossman). Порядок Leotiales пред-
ставлений родиною Sclerotiniaceae, рода-
ми Botrytis, Sclerotinia, видами Botryotinia 
fuckeliana, Sclerotinia sclerotiorum. Порядок 
Erysiphales – родиною Erysiphaceae, родами 
Erysiphe, видами Golovinomyces cichoracearum, 
Erysiphe communis Link (1824). 

У таксономічній структурі відділу 
Basidiomycota порядки Stereales Ferro та 
Pucciniales представлені по одному виду. 
Порядок Stereales представлений родиною 
Corticiaceae Herter, родом Rhizoctonia, видом 
Rhizoctonia solani. Порядок Pucciniales – ро-
диною Coleosporiaceae, родом Coleosporium, 
видом Coleosporium asterum, Coleosporium 
heterothecae Hedgc. & N.R. Hunt (1933). 

Царство Chromista представлене 4 (16 %)  
видами збудників із 2 (15 %) родів, 2 (18 %) 
родин, 2 (22 %) порядків, 1 (33 %) відділу 
Oomycota. За кількістю збудників переважає 
порядок Peronosporales, який представле-
ний 3 (75 %) видами Phytophthora cactorum, 
Ph.cryptogea, Ph. nicotianae var. parasitica, а по-
рядок Pythiales представлений видом Pythium 
debaryanum, що становить 25 % від загальної 
їх кількості, які виявлені у цьому царстві. 

Збудники хвороб рослин по-різному реагу-
ють на чинники навколишнього середовища, 
частина з яких стає специфічними чинниками їх 
передачі або носіями інфекції в часі і просторі. 
Сукупність чинників і механізмів їх передачі, які 
забезпечують циркуляцію збудника, а відповідно 
й існування цієї хвороби в природі, називається 
шляхом передачі збудника. Для фітопатогенів 
чинники навколишнього середовища є чужим 
середовищем, де вони лише зберігаються або 
за їх допомоги переміщаються. Це одна із най-
більш уразливих фаз життєвого циклу збудни-
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ків, під час якої відмічається їх масове знищення 
(гибель). І не випадково застосування системи 
захисних засобів саме у цю фазу забезпечує 
максимальний ефект, попереджаючи процес 
ураження рослин. У зв’язку з цим основу еколо-
гічної класифікації інфекційних хвороб рослин, 
розробленої В.А. Чулкіною (1991), становить 
життєво важлива, однак водночас і найуразли-
віша еволюційна тактика виживання збудника 
– здатність виживати в природі в період зміни 
індивідуальних особливостей рослин-господа-
рів упродовж сезону або кількох років.

Виділення екологічних груп інфекційних 
хвороб рослин проведено за основним чинни-
ком передачі, оскільки вплив на нього перери-
ває епіфітотичний процес або попереджає ма-
сову передачу збудників від джерела інфекції 
до здорових сприйнятливих рослин-господарів 
і забезпечує спорадичний прояв хвороби. 

Провівши екологічний аналіз за показни-
ками основного чинника передачі патогенної 
мікофлори Callistephus chinensis встановили, 
що відповідно до екологічної класифікації 
В.А. Чулкіної (1991) жодний збудник не нале-
жить до груп насіннєва інфекція та трансмі-
сивна інфекція. 

Збудники фітопатогенного комплексу 
Callistephus chinensis належать до двох еколо-
гічних груп, серед яких домінує група повітря-
но-крапельної інфекції – 54,2 % патогенів, а 
група ґрунтової інфекції – 45,8 % (рис. 3). 

Найбільш чисельною екологічною групою 
є повітряно-крапельна інфекція (13 патогенів, 

54,2 %), яка представлена чотирма підгрупами. 
Підгрупа аерогенна (3 патогени, 11,5 %), харак-
теризується тим, що основним чинником пере-
дачі є повітряний потік, представлена збудни-
ками: Golovinomyces cichoracearum, Erysiphe 
communis, Coleosporium asterum; підгрупа 
крапельно-повітряна інфекція (3; 11,5 %), ос-
новним чинником передачі є повітряний потік 
і краплі дощу, роси, іншої води, представлена  
збудниками:  Septoria  callistephi,  Ramularia  
callistephi, Phoma exigua; підгрупа повітря-
но-насіннєва інфекція (4; 19,7 %), коли крім 
повітряного потоку передача збудника хворо-
би відбувається додатково і насінням, пред-
ставлена: Alternaria alternata, A. petalicolor,  
A. zinniae; підгрупа крапельно-насіннєва інфек-
ція (3; 11,5 %), коли крім повітряно-крапель-
ної передачі, збудник використовує додатково 
насіннєвий матеріал – Phytophthora cactorum,  
Ph. cryptogea, Ph. nicotianae var. parasitica. 

Екологічна група грунтової інфекції (11; 
45,8 %) була представлена двома підгрупами: 
грунтово-насіннєва інфекція (2; 8,3 %), коли 
основним чинником передачі збудника із року 
в рік є грунт, додатково насіннєвий і садивний 
матеріал, до цієї підгрупи належать збудники: 
Pythium debaryanum, Botryotinia fuckeliana, 
Sclerotinia sclerotiorum; грунтово-насіннє-
во-повітряна інфекція (9; 37,5 %) – основним 
чинником передачі є грунт, додатковим із року 
в рік – посівний матеріал, а впродовж сезону 
– повітряний потік, краплі дощу й роси, ця 
підгрупа найбільш чисельна і містить таких 

Рис. 3. Розподіл патогенної мікобіоти Callistephus chinensis відповідно до екологічної класифікації 
В.А. Чулкіної (1991), кількість видів.
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збудників: Rhizoctonia solani, Gibberella zeae, 
G. avenacea, Nectria haematococca, Fusarium 
oxysporum, F.oxysporum f. sp. callistephi,  
F. culmorum, Verticillium albo-atrum, V. dahliae.

Використовуючи основні і допоміжні чин-
ники передачі, збудники продовжують свій 
життєвий цикл на цій фазі проникнення (втор-
гнення) у здорові сприйнятливі рослини-го-
сподарі, які є заключною ланкою в ряді вну-
трішніх біологічних чинників епіфітотичного 
процесу. Отже, розподіл згідно з екологічною 
класифікацією може бути теоретичною осно-
вою для розробки системи засобів захисту з 
виділенням провідної ланки серед груп, під-
груп і окремих інфекцій.

У результаті досліджень мікобіоти 
Callistephus chinensis виявлено 24 види грибів, 
які належать до 2 еколого-трофічних груп: са-
протрофи (29,2 %) та біотрофи (70,8 %). До-
мінуюче місце у фітопатологічному комплексі 
Callistephus chinensis займають збудники бі-
отрофи, які представлені 17 видами з відділу 
Ascomycota – 11 видів (45,8 %), Basidiomycota 
– 2 (8,3 %) та царства Chromista – 4 (16,7 %). 
Група сапротрофи представлена 7 видами із 
відділу Ascomycota. У еколого-трофічних гру-
пах збудників патогенної мікофлори культур-
фітоценозів Callistephus chinensis переважають 
види відділу Ascomycota – 18 видів, що стано-
вить 75 % від виявлених.

Висновки. У результаті фітопатологічного 
моніторингу культурфітоценозів урбанізова-
них екосистем встановлено комплекс мікобіо-
ти Callistephus chinensis. 24 види мікроміцетів 
із 13 родів, 10 родин, 8 порядків, 2 відділів зу-
мовлюють патологічні зміни рослин у вигляді 
кореневих гнилей, в’янення та різного типу 
плямистостей, де в’янення та кореневі гнилі 
проявляються в 5,1 та 4 рази більше ніж плями-
стості, відповідно. На всіх вегетативних та ре-
продуктивних частинах Callistephus chinensis 
виявлено поширення та розвиток збудників 
Botryotinia fuckeliana, Fusarium oxysporum, 
Verticillium albo-atrum, V. dahliae; підземних та 
надземних – Phytophthora cactorum; підземних 
частинах та насінні – Rhizoctonia solani; над-
земних частинах та насінні – Alternaria zinniae. 
За показниками чинника передачі інфекції па-
тогенна мікобіота Callistephus chinensis нале-
жать до екологічних груп: повітряно-крапельна 
інфекція (54,2 %), ґрунтова інфекція (45,8 %);  
за еколого-трофічними властивостями до:  
біотрофів (70,8 %), сапротрофів (29,2 %). 
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Биоэкологические особенности формирования 
патогенной микобиоты цветочно-декоративных рас-
тений (на примере Callistephus chinensis (L.) Neеs) в 
структуре озеленения урбоэкосистем

Марченко А.Б., Крупа Н.Н., Масальский В.П., 
Олешко А.Г., Роговский С.В., Жихарева К.В. 

Проведено оценивание фитопатологического со-
стояния груп калистефуса китайского в урбанизиро-
ванных экосистемах лесостепной зоны и установлено 
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видовой состав патогенной микобиоты, как основные 
природные причины нарушений комплексной зеленой 
зоны и композиционной целостности цветочных куль-
турфитоценозов, которые интенсивно проявляются 
вследствие негативного воздействия антропогенной на-
грузки. Уточнено видовой состав и проведено таксоно-
мическое оценивание патокомплекса, где царство Fungi 
занимает доминирующее место и представлено 20  
(84 %) видами возбудителей из 11 (85 %) родов, 9 (82 %) 
семей, 7 (78 %) порядков, 2 (67 % ) отделов, где преиму-
щество имеет отдел Ascomycota, который представлен 
18 (90 %) видами, а по количеству видов преоблада-
ют порядки Dothideales (6 видов, 26 %) и Hypocreales  
(5 видов, 21,7 %). Установлено экологические ниши ос-
новных патогенов калистефуса китайского: микроми-
цет Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel., Fusarium 
oxysporum Schltdl. (1824), Verticillium albo-atrum Reinke 
& Berthold. V.dahliae Kleb. обнаружены на всех веге-
тативных и репродуктивных органах; Phytophthora 
cactorum J. Schröt. (1886) – подземных и надземных; 
Rhizoctonia solani J.G. Kühn (1858) – подземных частях 
и семенах; Alternaria zinniae M.B. Ellis (1972) – надзем-
ных частях и семенах. В фитопатогенном комплексе 
подземных органов доминирующее место имеет фу-
зариозная корневая гниль, вызванная возбудителями 
Fusarium oxysporum, F.culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. 
(1895), Gibberella zeae (Schwein.) Petch, G. avenacea R.J. 
Cooke, Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) 
Samuels & Rossman со среднегодовыми показателями 
распространения в пределах от 5 до 89 %. Среднего-
довое распространение фузариозного увядания кали-
стефуса китайского, обусловленное возбудителями 
Fusarium oxysporum, F. oxysporum f. callistephi W.C. 
Snyder & H.N. Hansen, составило 40,9 %. Патогенная 
микобиота по показателям фактора передачи инфекции 
относится к экологическим группам: воздушно-капель-
ной инфекции (54,2 %), почвенной инфекции (45,8 %); 
по эколого-трофическим свойствам к биотрофам  
(70,8 %), сапротрофам (29,2 %).

Ключевые слова: урбоэкосистема, цветочно-де-
коративные растения, микобиоты, фитопатогенный 
комплекс, Callistephus chinensis (L.) Neеs, Fusarium 
oxysporum Schlecht., экологические группы.
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Bioecological features of pathogenic mycobiota forma-
tion in flower and decorative plants (on the example of Cal-
listephus chinensis (L.) Nees) urban ecosystems greenization

Marchenko A., Krupa N., Masalsky V., Oleshko O., 
Rohovsky S., Zhykharieva K.

The phytopathological condition of Chinese calisthephus 
groups in urbanized ecosystems of the forest-steppe zone was 
assessed and the species composition of pathogenic mycobiota 
was established as the main natural causes of violations of the 
complex green zone and compositional integrity of flower crops 
phyto-cenoses. The species composition was specified and a 
taxonomic assessment of the pathocomplex was carried out, 
where the kingdom of Fungi occupies a dominant place and is 
represented by 20 (84 %) species of pathogens from 11 (85 %) 
genera, 9 (82 %) families, 7 (78 %) orders, 2 (67 %) divisions, 
where Ascomycota has an advantage, which is represented by 
18 (90 %) species, and the number of species is dominated by 
the orders Dothideales (6 species, 26 %) and Hypocreales (5 
species, 21.7 %). Ecological niches of the main pathogens of 
Chinese calisthephus were established: micromycetes Botry-
otinia fuckeliana (de Bary) Whetzel., Fusarium oxysporum 
Schltdl. (1824), Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold. 
V.dahliae Kleb. detected on all vegetative and reproductive or-
gans; Phytophthora cactorum J. Schröt. (1886) – underground 
and aboveground; Rhizoctonia solani J.G. Kühn (1858) – un-
derground parts and seeds, Alternaria zinniae M.B. Ellis (1972) 
– aboveground parts and seeds. In the phytopathogenic com-
plex of underground organs the dominant place is fusarium root 
rot caused by Fusarium oxysporum, F.culmorum (Wm.G. Sm.) 
Sacc. (1895), Gibberella zeae (Schwein.) Petch, G. avenacea 
R.J. Cooke, Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) 
Samuels & Rossman with average annual prevalence ranging 
from 5 to 89 %. The average annual prevalence of fusarium wilt 
of Chinese calistefus caused by Fusarium oxysporum, F. oxys-
porum f. callistephi W.C. Snyder & H.N. Hansen was 40.9 %. 
Pathogenic mycobiota according to the indicators of infection 
transmission factor belongs to the following ecological groups: 
airborne infection (54.2 %), soil infection (45.8 %); according 
to ecological and trophic properties they can be classified as 
biotrophs (70.8 %) and saprotrophs (29.2 %).

Key words: urban ecosystem, flower-ornamental plants, 
mycobiota, phytopathogenic complex, Callistephus chinensis 
(L.) Nees, Fusarium oxysporum Schlecht., Ecological groups.
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