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Бактеріальні хвороБи перцю 
овочевого (Сapsicum annum)

Мета. вивчити збудників бактеріального ураження 
перцю овочевого в умовах київської та Житомир-
ської областей. Методи. Мікробіологічні — для ізо-
ляції збудників бактеріальних хвороб зі зразків 
уражених рослин (листя, насіння, плоди), а також 
морфологічні, фізіологічні, культуральні та біохі-
мічні — для ідентифікації збудників хвороб. Резуль-
тати. встановлено, що в умовах відкритого ґрунту 
в київській та Житомирській областях найшкодо-
чиннішими є збудники чорної бактеріальної пля-
мистості Xanthomonas vesicatoria та м’якої гнилі 
pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. 
Висновки. З ураженого листя та плодів перцю 
овочевого виділено бактерії, які спричинюють 
патологічний процес на листі та плодах — чорну 
бактеріальну плямистість плодів і листя та м’яку 
гниль плодів. 

Перець вирощують на всіх континентах, а в 
Україні — переважно на Півдні. За смаковими 
і харчовими властивостями перець належить 
до групи найважливіших овочевих культур. 
Крім сахарози, його плоди містять у собі такі 
цінні вітаміни, як С, РР, В1, В2, каротин, ніко
тинова і фолієва кислоти, а також ефірну олію, 
аромат якої збуджує апетит, сприяє кращому 
засвоєнню їжі та обміну речовин.

Хвороби і шкідники завдають великої шко
ди овочевим рослинам, що нерідко призво
дить до недобору 20 – 40% урожаю. За ви
рощування у відкритому та закритому ґрунті 
у перцю виявлено близько 30 інфекційних 
захворювань, спричинених грибами, вірусами, 
бактеріями. У літературі описано 12 видів бак
терій, здатних уражувати різні частини перцю 
солодкого [2, 4 – 7]. 

Останніми роками з огляду на потепління 
клімату та зміну агроценозу відбувається і змі
на видового складу збудників хвороб перцю 
солодкого [6]. І якщо в попередні роки захво
рювання перцю здебільшого були спричинені 
грибами, то нині переважають бактеріальні 
хвороби. Поширеність бактеріальних хвороб 
неоднакова і залежить як від екологічних особ
ливостей (температура, опади, ґрунт, воло
гість повітря та ін.), так і від біологічних особ
ливостей сортів перцю і збудників хвороб. 

Внаслідок використання різних систем 

Ключові слова: бактеріальні хвороби, збудники бактеріальних хвороб, перець овочевий.

землеробства, впливу біотичних та абіотич
них факторів, використання нових сортів змі
нюються збудники хвороб і перерозподіл їх 
в екосистемі. Для запобігання поширенню бак
теріальних хвороб дуже важливо своєчасно 
визначити їх збудника, оскільки від точності 
діагностики залежить добір засобів захисту 
та ефективність їх застосування.

Мета досліджень — вивчити збудників 
бактеріального ураження перцю овочевого 
в умовах Київської та Житомирської областей. 

Методика досліджень. Об’єктом дослі
джень були бактеріальні ізоляти, виділені з на
сіння, листя та плодів перцю овочевого, ура
жених бактеріозами, одержані за обстеження 
посівів перцю солодкого в Житомирській та 
Київській областях України. Ізоляцію збудни
ків захворювання зі зразків уражених рослин 
(листя, насіння, плодів) проводили загально
визнаними методами. У виділених ізолятів 
вивчали морфологічні, культуральні, біохі
мічні та фізіологічні властивості. Морфологію 
клітин та колоній вивчали у процесі росту 
на картопляному агарі (КА) при 27оС упро
довж доби [1].

Патогенні властивості виділених ізоля
тів вивчали способом штучного зараження 
листя та плодів перцю. У листя та плоди 
шприцем вводили по 0,1 мл бактеріальної 
суспензії з концентрацією клітин 1 млрд  
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в 1 мл стерильної води. За розвитком візуаль
них ознак робили висновки про патогенність 
дослідних бактеріальних культур [1, 3].

Вивчення біохімічних властивостей фітопа
тогенних бактерій є обов’язковим за визначен
ня їх родової, видової і типової приналежності. 
Для виявлення і вивчення цих властивостей 
культуру бактерій засівали на середовища, 
до складу яких входили різноманітні вуглеводи, 
білки та органічні кислоти, спирти. У деякі з них 
вводили індикатор, який показує наявність або 
відсутність розщеплення, окислення чи віднов
лення введених у середовище речовин. 

Визначення родової та видової приналеж
ності ізольованих мікроорганізмів проводили, 
порівнюючи отримані результати з властивос
тями бактеріальних збудників, представлених 
в джерелах літератури [8, 9]. 

Результати досліджень. Було проана
лізовано 54 зразки плодів та листя перцю, 
відібраних в Житомирській та Київській облас
тях, з явними ознаками ураження. Виявлено, 
що на ураженому перці домінували 2 типи 
симптомів захворювань. Перший тип має такі 

ознаки: на листі, на нижньому його боці, спо
стерігали невеликі, неправильної форми, злег
ка припідняті темнозелені чи блідокоричневі 
з жовтуватою облямівкої плями, пізніше ткани
на центральної частини жовтіла або чорніла. 
Сильно уражені листки випадали. На плодах 
утворювалися випуклі чорні плями у вигляді 
пухирців з водонасиченою облямівкою, які 
збільшувалися у розмірах до 6 – 8 мм.

Другий тип симптомів має такі ознаки: 
на листі ознак захворювання не спостеріга
ли, а на плодах з’являлися спочатку світлі 
або темні плями, згодом тканина навколо 
плями вдавлювалася, ставала м’якою, лег
ко відокремлювалася від епідермісу і пере
творювалася на водянистослизувату рідину 
з неприємним запахом. 

За бактеріологічного аналізу з уражених 
тканин перцю овочевого з симптомами першо
го і другого типу виділено 23 ізоляти бактерій.

 Для вивчення патогенних властивостей 
виділених ізолятів бактерій обов’язковою умо
вою є проведення штучного зараження рос
линихазяїна. За штучного зараження листків 

1. Фізіолого-морфологічні та біохімічні властивості ізолятів, виділених з перцю овочевого 
у 2012 – 2013 рр.

 Фізіологобіохімічні тести
Ізольовані бактерії

1 типу 2 типу 

Колір колоній зеленуватожовті, світлі сіруватобілі, напівпрозорі
Фарбування за Грамом  –  – 
Рухливість + +
Оксидаза  –  – 
Редукція нітратів  –  – 
Лакмусова сироватка Л К
Протеоліз молока пептонізація згортання
Утворення H2S + +
Гідроліз желатини +/ – +
Ріст на МПБ ріст, кільце,плівка, осад рівномірний ріст, осад
Використання:
 Глюкози, лактози,  
 сахарози, галактози, фруктози + +
Глюкози анаеробно  – +
Мальтози + +/ – 
Ксилози  – +
Рамнози, манози, рафінози + +
Дульциту, інозиту, сорбіту, маніту  –  – 
Гліцерину +/ – +
Маніту  – +
Щавлевої кислоти +  – 
Пектолітична активність  – +

Примітка.  « – » — відсутність ознаки; «+» — наявність ознаки; Л — луг, К — кислота. 
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та стебел перцю (сорт Каліфорнійське чудо) 
ізолятами першого типу з’являлися дрібні 
темно та світлокоричневі плями з чорною 
облямівкою без хлоротичного ореолу. На че
решках та стеблах плями видовжені, чорні. 
Уражені листки згодом жовтіли, ставали су
хими й опадали.

За штучної інокуляції плодів перцю (сорт 
Каліфорнійське чудо) ізолятами другого типу 
спочатку утворювалися водянисті, світлозе
лені плями з темнозеленим краєм. Через 
24 – 48 год плями ставали темнокоричневими, 
тканина плям розм’якшувалася, збільшувала
ся в розмірах, зливалася і вкривала більшу 
частину плоду. На 10 – 11й день плід повністю 
згнивав. За внутрішнього аналізу плоду від
значали неприємний запах і повний розпад 
тканини з утворенням жовтої маси.

За морфологічними, культуральними та 
біохімічними властивостями всі виділені ізо
ляти розподілені на 2 типи (табл. 1). Бактерії 
першого типу являють собою короткі грам
негативні палички, розташовані поодиноко, 
парами або ланцюжками. Оксидазонегативні. 
На картопляному агарі утворюють слизові ко
лонії світложовтого кольору, випуклої форми, 
на МПБ утворюють тонку муть і кільце, утво
рюють кислоту без газу на глюкозі, лактозі, 
галактозі, фруктозі, сахарозі, мальтозі, рам
нозі, манозі, рафінозі; не утворюють кислоти 
на інозиті, сорбіті, маніті, дульциті. 

Ці біологічні властивості збігаються з да
ними літератури [5 – 9] і дають підставу вва
жати, що виділені нами з уражених листя та 
плодів перцю овочевого штами мають багато 

спільних властивостей з раніше описаними 
й ідентифіковані як збудник чорної бактері
альної плямистості Xanthomonas vesicatoria.

Бактерії другого типу являють собою рух
ливі перитрихальні, короткі, маленькі палички 
із заокругленими кінцями, грамнегативні, не 
утворюють спор, факультативні анаероби, 
оксидазонегативні (табл. 2).

На картопляному агарі (КА) утворюють 
сіруватобілі, круглі, блискучі, нібито вологі, 
гладенькі, рівномірно випуклі, зі щільним цен
тром і прозорішим, водянистим або рівним 
краєм колонії. На м’ясопептонному бульйо
ні (МПБ) через 24 год утворюють інтенсивну 
муть, кільце та осад. Використовують глюкозу 
анаеробно. Виявляють пектолітичну актив
ність, утворюють кислоту без газу на глюкозі, 
лактозі, галактозі, фруктозі, сахарозі, маль
тозі, рамнозі, манозі, рафінозі; не утворюють 
кислоти на інозиті, сорбіті, маніті, дульциті. 

Аналізуючи культуральноморфологічні 
та біохімічні властивості виділених штамів 
з уражених плодів перцю овочевого та по
рівнюючи їх з даними літератури [5 – 9], мож
на вважати, що виділені нами штами мають 
багато спільних властивостей та ідентифі
ковані як збудник м’якої гнилі Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum.

У світі найчастіше трапляються і є найшкід
ливішими хворобами — м’яка гниль плодів, 
насіння та стебла, спричинена Pec to  bac terium 
carotovorum subsp. caroto vorum, різні плямистос
ті, спричинені бактеріями родів Xanthomonas, 
Pseudomonas та Clavibacter. Останній часті
ше спостерігається за вирощування перцю  

2. найшкідливіші хвороби перцю овочевого

Хвороба Збудник Уражує

М’яка гниль плодів Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum

Плоди, насіння, стебло

Чорна плямистість Xanthomonas vesicatoria Листя, черешки, стебла, квітконіжки, 
плоди

Коричнева плямистість Pseudomonas syringae pv. syringae Листя, стебла, плоди

Плямистість, некрози, 
опіки, гниль, в’янення

Pseudomonas viridiflava Квітки, листя, стебла, плоди, коріння

Плямистість Pseudomonas cichorii Листя, стебла 

Коричнева плямистість Pseudomonas capsici Листя, стебла, плоди, коріння

Біла плямистість 
«пташине око»

Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis

Насіння, листя, стебла, плодоніжки

Бактеріальне в’янення Ralstonia solanacearum Насіння, листя, стебла

Бактеріальний рак, 
або корончатий гал

Agrobacterium tumefaciens Стебла, коріння
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у закритому ґрунті. Великі економічні збитки 
в країнах Близького Сходу спричиняє збудник 
Ralstonia solanacearum (табл. 2). Він уражує 
понад 200 видів рослин, зокрема насіння, 
проростки та стебла перцю, спричиняючи 
бактеріальне в’янення рослин. На Близькому 
Сході, Кубі, у Японії це є серйозною про
блемою. Питання про наявність і шкід
ливість збудника бактеріального в’янення 
на території України є спірним. Цей збудник 

є карантинним для України і його потра
пляння дуже набезпечне. Нами впродовж 
2012 – 2013 рр. з уражених рослин перцю 
збудника Ralstonia solanacearum не вияв
лено. Встановлено, що в умовах відкритого 
ґрунту в Київській та Житомирській областях 
найшкодочиннішими є збудники чорної бакте
ріальної плямистості Xanthomonas vesicatoria 
та м’якої гнилі Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum.

З ураженого листя та плодів перцю ово-
чевого виділено бактерії, які спричинюють 
патологічний процес на листі та плодах. 
Вивчено їх морфологічні та фізіолого-біохімічні 
властивості. Встановлено, що виділені з ли-
стя та плодів перцю штами, які спричиняють 

чорну бактеріальну плямистість плодів 
і листя, ідентифіковані як Xanthomonas 
vesicatoria, а виділені з плодів перцю шта-
ми спричиняють м’яку гниль плодів і нале-
жать до Pectobacterium carotovorum subsp. 
сarotovorum. 

Висновки


