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Изучено влияние омолаживающей обрезки на фитосанитарное 

состояние древесных растений в условиях промышленного города. 

Установлено, что растения после такой агротехнической процедуры 

значительно больше поражались дереворазрушающими грибами и грибами, 

которые вызывают различные виды повреждении листьев. 

Древесная растительность, омолаживающая обрезка, повреждения 

фитопатогенными грибами 

 

ВСТУП 

Деревні рослини у місті знаходяться в складних умовах життя. Серед 

негативних чинників довкілля слід виділити запиленість і загазованість 

повітря, забруднення та ущільнення ґрунтів, зміни водного та повітряного 

режимів. Тому рослини за цих умов потребують ретельного догляду. Але 

теоретичні і практичні питання агротехніки їх вирощування на 

урботехногенних територіях розроблені відносно слабко. Широкого 

розповсюдження у великих містах останнім часом отримало одноразове 

сильне обрізування дерев з видаленням гілок  поблизу їх відходження від 

стовбура. Такий захід проводять не тільки для омолодження рослин, а й для 

запобігання контакту гілок зі стінами будівель, лінією електропередач, зміни 

форми крони рослин з естетичної точки зору. Екологічні аспекти цієї 

агротехнічної процедури майже не досліджені. Мета даної роботи – надати 

фітопатологічну оцінку рослин після проведення глибокої омолоджуючої 

обрізки деревних рослин за умов промислового міста. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Як об’єкти досліджень використовувались 25-річні дерева клена 

гостролистого (Acer platanoides L.), липи крупнолистої (Tilia platiphyllos 

Scop.) і липи серцелистої (Tilia cordata Mill.), які зростали на вулиці з 

інтенсивністю автомобільного руху близько 30000 шт. за добу на відстані 0,5 

м від автомобільного шляху. Порівнювали ураженість хворобами дерев, що 



зазнали омолоджуючої обрізки і неушкоджених обрізкою рослин. 

Фітопатологічну експертизу проводили з використанням визначників [1, 2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Аналіз фітосанітарного стану дерев клена гостролистого, липи 

крупнолистої та серцелистої свідчить, що омолоджуюча обрізка дерев 

підвищує рівень захворюваності. 

У рослин, що зазнали омолодження, кількість уражених стовбурів і 

гілок зросла, порівняно з необрізаними (табл. 1, 2). Так, число хворих дерев 

клена гостролистого становило 5,69 %, липи крупнолистої – 2,40 і 3,64 % від 

заданої кількості обстежених дерев, в той час як у контролі ці цифри 

становили 0,80; 0,64 і 1,36 % відповідно (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Кількість дерев клена гостролистого зі стовбурами ураженими 

фітопатогенними грибами, % 

Варіант 

Звичайний 

рак листяних 

порід (Nectria 

gall) 

Трутовик 

справжній 

(Fomes 

fomentarius) 

Стереум 

волосистий 

(Stereum 

hirsutum) 

Трутовик  

лускатий 

(Polyporus 

squamosus) 

Кленовий  

трутовик 

(Oxyporus 

populinus) 

Загальна 

кількість 

уражених 

рослин 

Контроль – – 0,40±0,01 – 0,40±0,06 0,80±0,09 

Дослід  0,71±0,05 0,47±0,03 1,90±0,18 0,24±0,02 2,37±0,31 5,69±0,60 

 

Таблиця 2 – Кількість дерев липи зі стовбурами, ураженими 

фітопатогенними грибами, % 

 

Варіант 

Цитоспороз 

(Cytospora 

chrysosperma) 

Сірчано-

жовтий 

трутовик 

(Laetiporus 

sulphureus) 

Тиростромоз 

(Thyrostroma 

compactum) 

Кленовий 

трутовик 

(Oxyporus 

populinus) 

Трутовик 

лускатий 

(Polyporus 

squamosus) 

 

Всього 

Липа крупнолиста 

Контроль 0,27±0,03 – 0,47±0,04 – – 0,64±0,03 

Дослід 0,53±0,07 0,27±0,03 1,60±0,08 – – 2,40±0,09 

Липа серцелиста 

Контроль – – 1,36±0,16 – – 1,36±0,15 

Дослід 0,60±0,08 – 1,87±0,17 0,90±0,07 0,27±0,01 3,37±0,40 
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Рисунок 1 – Ураження деревних рослин дереворуйнівними грибами:                    

А – стереум волосистий (Stereum hirsutum (Willd.) Pers.); б – трутовик 

лускатий (Polyporus squamosus Hugset Fr.); в – трутовик справжній (Fomes 

fomentarius     (L. ex Fr.) Gill.); г – трутовик сірчано-жовтий (Laetiporus 

sulphureus (Bull. et Fr.) Bond. et Sing.) 



На стовбурах дерев виявлені плодові тіла грибів, що викликають гниль 

деревини (рис. 1). Найбільш розповсюдженим захворюванням клена є 

кленовий трутовик (Oxyporus populinus (Schum. ex Fr.) Donk.). 

На другому місці за розповсюдженістю є стереум волосистий (Stereum 

hirsutum (Willd.) Pers.) (рис. 1, а). Гриб складається з декількох круглих і 

напівкруглих 3–8 см в довжину і 2–4 см в ширину консолей. Вони 

з’єднуються в розміщені один над одним капелюшки, поверхня яких утворює 

концентричні бархатисті кола із маленьких завитків. Плодові тіла шкірясті, у 

верхній частині вкриті волосками, сірі з тонкими краями, до субстрату 

кріпляться боком. Їх колір від сірого до жовтого. Це раньовий паразит. 

Ураженість цим грибом складає 1,90 % від загальної кількості дерев, і 33,4 % 

від кількості рослин із захворюваннями.  

Значно рідше зустрічається трутовик лускатий (Polyporus squamosus 

Hugset Fr.) (рис. 1, б), як на стовбурах липи серцелистої, так і клену 

гостролистого. Плодові тіла однорічні. Можуть бути діаметром від 10 до 60 

см з бічною темною ніжкою. Крупні плодові тіла більше 15 см на 

досліджених деревах не зустрічалися. 

Отже, загальна кількість уражених рослин клена гостролистого в 

контролі складає 0,80 %, у досліді – 5,69 %. Майже не зустрічається 

ураження стовбура трутовиком сірчано-жовтим (рис. 1, в). Зафіксовано один 

випадок захворювання стовбура липи крупнолистої цим грибом. У контролі  

не знайдено ні однієї ураженої рослини даного виду трутовиком сірчано-

жовтим. На інших обстежених видах цього фітопатогену не виявлено.  

У рослин, що зазнали омолоджуючої обрізки, зростає кількість 

засохлих гілок, але це спостерігається переважно у дерев, стовбур яких 

вражений фітопатогенними грибами. Як на стовбурах клена гостролистого, 

так і липи серцелистої та крупнолистої є капи. Але за їх числом рослини 

дослідної та контрольної ділянки суттєво не відрізняються. 

Таким чином, омолоджуюча обрізка збільшує кількість дерев з 

ураженням фітопатогенними грибами. Найбільший відсоток захворювань 

спостерігається у клена гостролистого. Можливо це пов’язано з менш 

якісною обрізкою дерев цього виду, через більшу крихкість деревини і 

більшою чутливістю до хвороб. У липи крупнолистої відсоток уражених 

дерев найменший серед вивчаємих видів (2,40 %). 



Слід зазначити, що у рослин на перший-другий рік після омолодження 

рівень ураженості листків також зростає стосовно контрольних рослин. Якщо 

у дерев без обрізки у серпні відсоток ушкодження площі листків на другий 

рік досліду у клена гостролистого складав 20,5 %, липи крупнолистої 15,8 %, 

серцелистої 25,8 %, то у омолоджених рослин він становив 35,5; 22,4 та 41,6 

% відповідно. На третій рік досліду площа ураження листків рослин, що 

зазнали омолодження зменшилася і складала 27,4; 18,8 та 35 % відповідно; на 

четвертий рік дещо зменшується порівняно з третім роком. Ушкодження 

листків носили характер маргінального та міжжилкового некрозу, 

плямистого хлорозу. Окремі листки повністю хлоротичні. 

Листки окремих дерев клена гостролистого були уражені чорною 

плямистістю і бурою плямистістю (церкоспороз) (табл. 3). Відсоток листків із 

захворюваннями більший у дерев, що зазнали омолодження на 1–2 рік після 

обрізки (рис. 2). На четвертий рік різниці між ступенем ураження рослин, що 

були обрізані і рослин, що не зазнали цієї процедури, не було. 

Суттєвіше пошкодження листків може бути пов’язане з тим, що за 

нашими спостереженнями їх більш інтенсивний ріст на відростаючих 

пагонах після омолоджуючої обрізки призводить до формування значніше 

вираженої мезоморфної структури з тонкішою кутикулою, більшими 

розмірами продихів та значнішою їх відкритістю, що є причиною зниження 

одного з ланцюгів конституційних механізмів захисту проти хвороб. 

 

Таблиця 3 – Кількість дерев, уражених хворобами листків, % 

Кількість 

обстежених дерев 

Чорна плямистість 

(Rhytisma acerinum) 

Бура плямистість 

(Cercospora acerina, 

Mycosphaerella 

maculiformis) 

Борошниста роса 

(Uncinula aceris 

Sacc.) 

Клен гостролистий 

Контроль 1,6 ± 0,22 4,9 ± 0,49 5,3 ± 0,52 

Дослід 2,6 ± 0,33 7,60 ± 0,68 10,5 ± 0,80 

Липа крупнолиста 

Контроль - - 2,7 ± 0,32 

Дослід - - 5,6 ± 0,48 

Липа серцелиста 

Контроль - - 2,4 ± 0,27 

Дослід - - 3,8 ± 0,31 

 



Такі зміни у структурі листків в омолоджених рослин у перші два роки 

можуть викликати і інтенсивніше поглинання фітотоксикантів інгредієнтів 

вихлопів автотранспорту та інших шкідливих речовин міського повітря. На 

четвертий рік розміри листків і їх клітин майже не відрізняються від 

контрольних. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Клен
гостролистий

Липа
крупнолиста

Липа
серцелиста

У
ра

ж
ен

іс
ть

, 
%

дослід (2-й рік)

дослід (3-й рік)

дослід (4-й рік)

 

Рисунок 2 – Рівень ураженості листків деревних порід, % до контролю 
 

Разом з цим поглинені коренем токсичні речовини розподіляються між 

меншою масою листків, ніж у дерев з нормально розвиненою кроною, 

особливо у перші два роки. Це є також однією з причин більшого 

пошкодження листя викидами автотранспорту. 

Як видно з табл. 3, більша різниця у рівні пошкодження листків 

хворобами і некротичного ураження листків через дію фітотоксикантів 

антропогенного походження в досліді і контролі спостерігається у клена 

гостролистого, найменша – у липи крупнолистої. 

Загиблих дерев за період спостережень (5 років) у контролі не було. У 

досліді загинуло 5,55 % рослин клена гостролистого, 2,1 % липи серцелистої 

і 1,2 % липи крупнолистої. 

Таким чином, омолоджуюча обрізка призводить до збільшення 

відсотку захворювань деревних рослин, особливо клену гостролистого. Для 

попередження ураження деревних рослин фітопатогенними грибами при 

глибокій омолоджуючій обрізці необхідно більше уваги приділяти 

дезінфекції робочого інвентарю, а також раньових поверхонь рослин з 

наступним їх покриттям садовою замазкою. 



Проведені дослідження свідчать про перспективність продовження 

досліджень у цьому напрямку з іншими видами деревних рослин міста. 

 

ВИСНОВКИ 

1. На стовбурах дерев клена гостролистого, липи крупнолистої та липи 

серцелистої після омолоджуючої обрізки виявлено значно більше 

фітопатогенних грибів порівняно з контрольними рослинами, які не 

підлягали даній агротехнічній процедурі. Значніше від інших 

досліджуваних видів уражуються рослини клена гостролистого.   

2. Клен гостролистий найбільш часто уражується таким дереворуйнівним 

грибом як кленовий трутовик, липа серцелиста та липа крупнолиста – 

збудниками тиростромозу та цитоспорозу. 

3. У досліджуваних рослин клена гостролистого на другий рік після 

омолоджуючої обрізки збільшується кількість листків, уражених 

плямистостями та борошнистою росою, що пов’язано з тим, що 

анатомічна будова набуває мезоморфної структури, збільшується 

величина продихів та ступінь їх відкритості. На третій та четвертий роки 

після обрізки рівень ураженості такий, як і в контролі. 
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INFLUENCE OF THE REJUVENATING TRIMMING ON THE DAMAGE 

OF DISEASE OF ARBOREAL PLANTS IN THE CONDITIONS OF 

INFLUENCE MOTOR-CAR EMISSION 

Bessonova V.P., Gluboka V.M. 



 

Influence of the rejuvenating trimming on the phytosanitarnoe state of 

arboreal plants in the conditions of industrial city have been studied. It was 

established that plants after such agrotechnical procedure were considerably 

anymore exposed to damaged wooddestroying mushrooms and mushrooms which 

cause different kinds damage of leaves. 

 

 

 

УДК: 630.27:632 

Бессонова В.П., Глубока В.М. Вплив омолоджуючої обрізки на ураженість 

хворобами деревних рослин в умовах дії автомобільних викидів // Питання 

біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – Вип. 13, № 2. – С. 105–

112. 

Досліджено вплив омолоджуючої обрізки на фітосанітарний стан 

деревних рослин в умовах промислового міста. Встановлено, що рослини 

після даної агротехнічної процедури значно більше уражувались 

дереворуйнівними грибами та грибами, що викликають різні види 

пошкоджень листків. 

Бібл. 4. Табл. 3. Рис. 2. 

 


