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Резюме: Представлені результати моніторингу хвороб ехінацеї пурпурової 
(Echinacea purpurea (L.) Moench) сорту Зірка Миколи Вавилова, проведеного 
протягом веґетації 2011 року. Ідентифіковані хвороби різної етіології: грибні, 
вірусні та фітоплазмові. Встановлено, що вірус огіркової мозаїки негативно 
впливає на продуктивність ехінацеї пурпурової.  
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Ехінацея пурпурова – одна з найпопулярніших лікарських рослин. Вона 

володіє протизапальними, противірусними, протимікробними властивостями і є 
ефективним засобом підвищення імунітету. Цілюща сила ехінацеї надзвичайна, 
а в поєднанні з всеохоплюючою широтою застосування цієї рослини й 
практичною відсутністю будь-яких протипоказань і побічних ефектів, вона 
безцінна [1]. 

Інтродукція ехінацеї пурпурової в Україну почалася в ХХ столітті. За цей 
період в агроценозах культури сформувався цілий комплекс шкідливих 
організмів, який негативно впливає на урожайність ехінацеї та якість лікарської 
сировини. 

Саме тому наші дослідження були спрямовані на аналіз найбільш 
поширених хвороб ехінацеї пурпурової. Аналіз фітосанітарного стану 
агроценозів другого року життя проводився в період веґетації 2011 року. Облік 
хвороб здійснювався відповідно до фаз розвитку культури за 
загальноприйнятою методикою [2]. 

Слід зауважити, що в агроценозах другого року веґетації 
найпоширенішими є вірусні та фітоплазмові хвороби. Даний факт пов’язаний із 
біологічними особливостями збудників, зокрема здатністю зберігатися в 
зимовий період у тканинах кореневої системи ехінацеї пурпурової. 
Домінуючою вірусною хворобою є вірус огіркової мозаїки (ВОМ), поширеність 
якого становить 22 % за інтенсивності ураження близько 65 %.  

Перші ознаки огіркової мозаїки спостерігалися в період активного росту 
рослин (травень–червень). На молодих листках з’являються жовтуваті плями і 
посвітління вздовж головних жилок. Розміри і кількість плям поступово 
збільшуються. Тканини листка в межах зелених ділянок продовжують рости, а 
в хлоротичних частинах ріст майже припиняється, що обумовлює 
зморшкуватість і виродливість уражених листків (рис. 1).  

Крім ВОМ у посівах реєструвалися рослини, уражені вірусом бронзовості 
томатів. Поширеність хвороби не перевищувала 3 % за інтенсивності ураження 
22 % – вона проявлялася у вигляді «бронзової засмаги» на листках рослин. 
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Листки деформувалися, ставали вузьким і цупким (рис. 2). Ріст рослин 
пригнічувався. З часом тканина уражених листків відмирала.  
 

 
Рис. 1. Листки ехінацеї пурпурової, уражені вірусом огіркової мозаїки  

 
Рис. 2. Листок ехінацеї пурпурової, уражений вірусом бронзовості томатів 

 
Фітоплазмові хвороби, поширеність яких сягала 15 %, проявлялися у 

вигляді жовтяниці як на старих листках розетки, так і на стеблових з 
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інтенсивністю ураження 10–15 %. Спостерігалося суцільне пожовтіння 
листкової пластинки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рослини ехінацеї пурпурової, ураженої мікоплазмовою жовтухою 
 
Слід зауважити, що вірусні хвороби більш шкідливі, ніж грибні, 

поскільки крім прямого впливу на рослини ехінацеї пурпурової (пригнічення 
росту рослин, формування продуктивних стебел і репродуктивних органів) 
вони впливають опосередковано, тобто роблять рослини більш 
сприйнятливими до ураження кореневими гнилями, поширеність яких може 
збільшуватися вдвічі [17]. 

Окрім зазначених захворювань на плантаціях ехінацеї пурпурової 
реєструвалися й грибні хвороби. Загальне поширення мікопатогенів не 
перевищувало 18 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Поширеність хвороб різної етіології на рослинах ехінацеї пурпурової 

другого року веґетації. 
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Облік грибних хвороб проводився в основні фази розвитку культури 
(відростання, стеблування, бутонізація і цвітіння). Під час обстеження ехінацеї 
пурпурової були ідентифіковані грибні патогени, які відносяться до родів 
Fusarium, Phyllosticta та Botrytis.  

У період відростання й стеблування на рослинах ехінацеї пурпурової 
реєструвалися кореневі гнилі. Ми пов’язуємо даний факт із накопиченням 
патогенної інфекції в ґрунті й зимівлею вже уражених кореневищ. Збудником 
виявилися гриби, що належать до роду Fusarium. Слід зауважити, що рослини 
уражені кореневою гниллю, невдовзі загинули, але фузаріоз проявився і пізніше 
в фазі стеблування у вигляді некротичних плям на стеблах уражених рослин: 
листки почали в’янути і жовтіти, ріст призупинився. Обстеження свідчить, що 
поширеність фузаріозу на генеративних рослинах сягала 5 % за інтенсивності 
ураження 10 %.  

У фазах відростання–формування суцвіть на листках ехінацеї пурпурової 
проявлявся філлостіктоз – збудник гриб Phyllosticta sp. На листках розетки і 
стебел з’являлися чорні округлі плями з початку бурого, а потім темно-
коричневого кольору (рис. 5). Поширеність хвороби була невисока (3 %), а 
інтенсивність ураження коливалася від 10 до 30 % у залежності від фази 
розвитку рослин. Найсильніше хвороба проявилася в фазі формування суцвіть. 
Ми пов’язуємо цей час із рясними опадами (близько 150 мм) і помірними 
температурами (18–23ºС).  

 

 
Рис. 5. Симптоматичні ознаки ураження філостіктозом листка ехінацеї 

пурпурової 
 
Слід зазначити, що протягом усієї веґетації на рослинах ехінацеї 

пурпурової реєструвалася сіра гниль – Botrytis cinerea Pers. Захворювання 
проявляється у вигляді плямистості.  

В першу чергу уражувалася верхівка і краї листків, за вологої погоди на 
ураженій тканині формувався сірий наліт конідіального спороношення. 
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Поширеність сірої гнилі реєструвалася на рівні 9 %, а інтенсивність ураження 
коливалася від 10 до 50 %. За інфікування понад 40 % листкової поверхні 
листки висихали, скручувалися й опадали. За розвитку сірої гнилі на кошиках 
ехінацеї пурпурової формується дрібне невиповнене насіння, яке в період 
зберігання може пліснявіти.  

У цілому комплекс грибних хвороб доволі одноманітний, одак може 
завдавати суттєвих збитків у процесі вирощування культури на насіння. 
Структура мікопатогенного комплексу представлена на рисунку 6. 
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Рис. 6. Структура патогенного комплексу грибів в агроценозі ехінацеї 
пурпурової урожаю 2-го року вирощування (% від облікової площі) 

 
За даними Л.Г. Клешніної [17], насіннєва продуктивність ехінацеї 

пурпурової може значно коливатися в залежності від погодних умов, ґрунтів, 
суми ефективних температур, інсоляції та ураження патогенними 
мікроорганізмами.  

Саме тому ми провели дослідження з вивчення впливу вірусу огіркової 
мозаїки на продуктивність ехінацеї пурпурової (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники розвитку рослин ехінацеї пурпурової  
на час збирання насіння (2011 р.) 

Дані обстежень Показник  
здорові рослини уражені ВОМ 

Висота рослин, см. 86,4 51,6 
Кількість стебел на 1 рослину, шт. 17,0 14,5 
Маса стебел, г. 220,8 162,3 
Кількість стеблових листків, шт. 118,4 90,1 
Маса стеблових листків, г 62,1 48,7 
Кількість розеткових листків, шт.  7,8 6,0 
Маса розеткових листків, г 12,6 10,2 
Кількість суцвіть, шт. 23,9 19,1 
Маса суцвіть, г  61,9 38,6 
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Як свідчать результати спостережень за ростом і розвитком рослин 
другого року веґетації, у здорових рослин на час достигання насіння 
сформувалося 17,6 стебел середньою висотою 86,4см. Загальна маса надземної 
частини – 295,5 г. Вона складалась із наступних показників: маса стебел – 220,8 
г, маса стеблових листків – 62,1 г, маса розеткових листків – 12,6 г, маса суцвіть 
– 61,9 г. У середньому на одну рослину сформувалось 7,8 розеткових та 62,1 
стеблових листків, а також утворилося 23,9 суцвіття, тоді як хворі рослини за 
вказаними показниками мали суттєві відмінності.  

Вірус огіркової мозаїки негативно впливав на розвиток усіх досліджуваних 
показників: пригнічувався ріст рослин (51,6 см проти 86,4 см у здорових 
рослин), на час достигання сформувалося лише 14,5 стебел. Кількість суцвіть 
на рослинах, уражених ВОМ не тільки менша (19,1 проти 23,9 шт. у здорової 
рослини), але й поступаються розмірами. Таким чином, відбувалося зниження 
фітомаси хворих рослин (259,8 г проти 295,5 г у здорової рослини).  

Проведені дослідження дають підстави вважати, що в ехінацеї пурпурової 
сформувався комплекс мікопатогенів, які не тільки пригнічують ріст і розвиток 
рослин, але й негативно впливають на продуктивність культури. 

 

Бібліографія. 
1. Клешнина Л.Г. Основные болезни и вредители эхинацеи пурпурной 

выращиваемой в ботаническом саду // Материалы. Межд. науч. конф. 
Полтава, 7–11 июля 2003 г– Полтава. –2003.–С. 48-51. 

2. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В.П. Омелюта,  
І.В. Григорович, В.С. Чабан [та ін.]; за ред В.П. Омелюти –К.: Урожай.– 
1986.–С. 134–141. 

3. Юрченко І.Т., Кохан Т.П., Купенко Н.П. [та ін.]. Особливості розвитку 
ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) в 
багатокомпонентних рослинних угрупованнях // Промышленная ботаника. 
– 2004.–№4.–С. 268–270. 

 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ 
Борисенко Я.В., Поспелова А.Д.  
Представлены результаты мониторинга болезней эхинацеи пурпурной 
(Echinacea purpurea (L.) Moench) сорта Зирка Мыколы Вавылова проведеного в 
период вегетации 2011 года. Идентифицированы болезни разной этиологии: 
грибные, вирусные и фитоплазматические. Выявлено негативное влияние 
огуречной мозаики на продуктивность эхинацеи пурпурной.  

 

THE PHYTOSANITARY CONDITION OF PURPLE CONEFLOWER  
Borisenko Ya.V., Pospelova A.D. 
The article is concerned with results of the monitoring of diseases purple coneflower 
(Echinacea purpurea (L.) Moench,) the variety Zirka Mykoly Vavilova during the 
vegetation season of 2011. Identified diseases of different etiology: fungal, viral and 
phyto plasmatic. It is found out that of cucumber mosaic (Cucumber mosaic virus) 
had a negative impact on the productivity of purple coneflower. 
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