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Мета. Виявити вірусні, бактеріальні і фітоплазмові хвороби винограду 
на виноградних насадженнях Одеської області. Методи. Польові, лабора-
торні. Фітосанітарне обстеження виноградних насаджень у виноградарських 
господарствах Овідіопольського і Татарбунарського р-нів Одеської області. 
Ідентифікували збудників хвороб виноградних рослин серологічним (імуно-
ферментний — eLisa) і молекулярно-біологічним (полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР) з електрофоретичною детекцією) методами. Результати. За 
візуального обстеження виноградних насаджень Овідіопольського району 
було виявлено рослини з симптомами скручування листя та в окремих ви-
падках — симптомів, подібних до коротковузля і комплексу борознистості 
деревини винограду. Виноградні рослини із симптомами бактеріального 
раку та фітоплазмових хвороб виявили на виноградниках Овідіопольсько-
го і Татарбунарського р-нів. Наявність збудників вірусних (коротковузля, 
скручування листя, комплекс борознистості деревини винограду), фіто-
плазмових хвороб і бактеріального раку було підтверджено методами 
eLisa та ПЛР. Найвищий ступінь ураження збудником бактеріального раку 
відзначено на сорті Каберне Совіньйон, збудником фітоплазмової хвороби 
почорніння деревини — сорті шардоне. Висновки. Найбільший відсоток рос-
лин винограду, уражених вірусними і фітоплазмовими хворобами, виявили 
у  виноградних господарствах Овідіопольського р-ну, збудником бактері-
ального раку — в Овідіопольському і  Татарбунарському р-нах Одеської обл. 
На вірусні хвороби припадає приблизно 10% виявлених хвороб винограду, 
на бактеріальний рак — близько 25 і на фітоплазмові хвороби — 65%. 

Ключові слова: віруси винограду, почорніння деревини винограду,  
ІФА, ПЛР, бактеріальний рак винограду, виноград. 
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Вірусні, фітоплазмові хвороби виноград-
них рослин і бактеріальний рак винограду 
завдають значних збитків виноградарству 
в усьому світі [1 – 3]. Останнім часом, у зв’яз-
ку з істотним зменшенням виробництва 

власного вітчизняного садивного матеріа-
лу винограду і занепадом розсадницьких 
господарств, переважну більшість саджан-
ців завозять з-за кордону, які, незважаючи 
на наявність сертифіката, що підтверджує 
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їх приналежність до біологічної категорії 
«сертифіковані», часто латентно уражені 
збудниками вірусних, бактеріальних і фі-
топлазмових хвороб. На територію півдня 
України із Франції, італії, Німеччини, Австрії 
було завезено велику кількість садивного 
матеріалу винограду, ураженого збудника-
ми бактеріального раку і фітоплазмової хво-
роби — почорніння деревини. Візуально, за  
винятком бактеріального раку, фітоплазмо-
вих хвороб та подекуди скручування листя, 
практично неможливо виявити хворі росли-
ни винограду, тому для їх контролю необ-
хідно проводити лабораторне тестування. 

До шкодочинних вірусів рослин вино-
граду, що входять до системи санітарної 
сертифікації садивного матеріалу, нале-
жать: вірус скручування листя винограду 
з 1-го по 9-й серотип (з переважною увагою 
до виявлення першого та третього сероти-
пів) — Grapevine leafroll-associated viruses 
(1 – 9) (GLRaV1 – 9), вірус коротковузля ви-
нограду — Grapevine fanleaf virus (GFLV), 
вірус мармуровості винограду — Grapevine 
fleck virus (GFkV), вірус А винограду — 
Grapevine virus A (GVA) і вірус B виногра-
ду — Grapevine virus B (GVB) комплексу бо-
рознистості деревини винограду — Rugose 
wood complex (RWC) [4]. Збудником бакте-
ріального раку винограду є грамнегативна 
бактерія Rhizobium vitis (Agrobacterium tu-
mefaciens), яка має Ті-плазміду, що визна-
чає пухлинні властивості [5]. Збудниками 
фітоплазмових хвороб винограду є фіто-
плазми — одноклітинні хемогетеротрофи 
зі складними потребами живлення, без клі-
тинної стінки. Клітини фітоплазм оточені 
лише плазматичною мембраною, завтовшки 
приблизно 10 нм, що зумовлює їх пластич-
ність і різноманітність обрисів клітин [6]. 
Серед фітоплазмових хвороб винограду 
найчастіше трапляється почорніння дере-
вини Bois noir. Золотисте пожовтіння листя 
Flavescence doree, яке є карантинним об’єк-
том, в Україні трапляється рідко.

Мета досліджень — провести фіто-
санітарне обстеження виноградних наса-
джень на наявність симптомів вірусних, 
фітоплазмових і бактеріальних хвороб 
виноградних рослин в Овідіопольському 
і Татарбунарському р-нах Одеської обл.  
та ідентифікувати збудників цих хвороб 

лабораторними методами із визначенням 
ступеня ураження вірусними, бактеріальни-
ми і фітоплазмовими хворобами винограду.  

Матеріали і методи досліджень. Ма-
те ріалом для дослідження були виноград-
ні рослини сортів: Каберне Совіньйон, 
Шардоне, Мерло, Сухолиманський білий 
промислових насаджень півдня України. Під 
час фітосанітарних обстежень насаджень 
упродовж 2-х років з рослин із характер-
ними симптомами відбирали рослинний 
матеріал (листя і зелені пагони для іден-
тифікації збудників вірусних хвороб та зде-
рев’янілі пагони для ідентифікації збудни-
ків фітоплазмових хвороб і бактеріального 
раку винограду згідно зі стандартом ISO 
16578:2013 [7]. ідентифікацію вірусів: 1- 
і 3-го серотипів вірусу скручування листя 
винограду (GLRaV1, 3), коротковузля вино-
граду (GFLV), мармуровості (GFkV), вірусів 
А (GVA) і Б (GVB) комплексу борознисто-
сті деревини (RWC) винограду проводили 
методом іФА-ELISA [8]. При дослідженні 
використовували комерційні тест-системи 
Agritest (італія). Для ідентифікації збудни-
ка бактеріального раку використовували 
діагностичні набори LOEWE (Німеччина). 
Для ідентифікації збудників фітоплазмових 
хвороб винограду використовували кла-
сичну ПЛР з використанням універсальних 
пар праймерів R16(I)F1/R16(I)R1, R16(III)F2/
R16(III)R1 та R16(V)F1/R16(V)R1:
R16(1)F1-5’-TAAAAGACCTAGCAATAGG-3’,
R16(1)R1-5’-CAATCCGAACTGAGACTGT-3’,
R16(III)F2-5’-AAGAGTGGAAAACTCCC-3’,
R16(III)R1-5’-TCCGAACTGAGATTGA-3’
R16(V)F1-5’-TAAAAGACCTTCTTCGG-3’,
R16(V)R1,5’-
TTCAATCCGTACTGAGACTACC-3’ [9].

Синтез праймерів здійснений компанією 
«Fermentas, Литва». Екстрацію ДНК рослин 
проводили згідно з методикою [10]. Склад 
реакційної суміші (40 мкл): 4 мкл буфера 10х 
для ПЛР; 1,2 мкл 1,6 мМ MgCl

2
; 5 мкл 2,5 мМ 

dNTPs; 2 мкл 5 μМ кожного праймера 0,4 мкл  
5U/μl Taq ДНК-полімерази (АмпліСенс, Росія); 
22,8 мкл деіонізованої води і 20 нг ДНК фіто-
плазми. Ампліфікування проводили в про-
грамованому ДНК-ампліфікаторі «Терцик» 
ТП4-ПцР-01 (НПО ДНК-Технологія, Росія), 
що включало 35 циклів: 95 °С/3 хв — де-
натурація, 55 °С/1 хв — відпал і 72  °С/6 хв 



Рослинництво,  
коРмовиРобництво

 
Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових 
хвороб на виноградниках Одеської області 

26 2019, №4 (793)Вісник аграрної науки

30 с — елонгація. Після першої ампліфіка-
ції суміш розводили у співвідношенні 1:50 
[9] і вносили 2 мкл до реакційної суміші 
для проведення другої ампліфікації з тією 
самою парою праймерів. Для контролю 
чистоти реакції використовували деіоні-
зовану воду, позитивним контролем у ре-
акції була ДНК виноградних рослин сорту 
Шардоне, уражених почорнінням деревини. 
Специфічні ампклікони розміром 780 п.н. 
виявляли методом електрофорезу в 1,5%-
му агарозному гелі (ТВЕ-буфер, етидій 
бромід) протягом 40 хв за сили електрич-
ного струму 60 мА. Використовували мар-
кер довжини фрагментів ДНК 50 – 1000 п.н.  
(Termo Scientific O’RangeRuler 50 bp DNA 
Ladder). Одержані амплікони візуалізували 
і фотографували за допомогою відеосистеми 
«Mintron» в ультрафіолетовому випроміню-
ванні (довжина хвилі 312 нм). 

Для визначення видового складу фіто-
плазм, а саме почорніння деревини винограду, 
використовували пару праймерів STOL11f2/ 
STOL11R1 [11] і маркер довжини фрагментів 
ДНК 50 – 1000 п.н. (Termo Scientific O’Range-
Ruler 50 bp DNA Ladder). іденти фікацію збуд-
ника бактеріального раку винограду (Rhizobium 
vitis) проводили методом ПЛР [12].

Результати досліджень. За фітосанітар-
ного обстеження промислових виноградних 
насаджень на початку літа 2016 – 2017 рр.  
в Одеській обл. було виявлено кущі виногра-
ду сортів Шардоне, Сухолиманський білий, 
Мерло, Рислінг, Каберне Совіньйон з симп-
томами скручування листя винограду, які, 
як виявили пізніше за допомогою лабора-
торної діагностики, були частіше викликані 
фіто плазмою, рідше — вірусом скручування 
листя винограду. За ураження вірусом скру-
чування листя, як правило, скручування лист-
кової пластинки було помірним, із наявністю 
ділянок тканин без зміни забарвлення уздовж 
жилок першого — третього порядків (рис. 1). 
Характерними симптомами фітоплазмових 

1. Метеорологічні дані температури і опадів 
в Одеській області за період 2016 – 2017 рр. 

Рік
Середньомісячна 

температура за рік, °С
Середня кількість 
опадів за рік, мм

2016 11,8 692,7
2017 11,8 438,8

хвороб є скручування листя, внаслідок якого 
листя набуває форми трикутника і, залежно 
від сорту, змінює колір від зеленого до жов-
того у білоягідних сортів винограду та від зе-
леного до червоного — у темноягідних сортів 
(рис. 2). При цьому цукор у ягодах знижувався 
на 10 – 20%, кущі відрізнялися уповільненим 
розвитком [13]. Кількість кущів із симптомами 
на окремих сортах була значною і становила 
до 25%. Прояви скручування листя виногра-
ду варіювали  залежно від природи хвороби 
(фітоплазмова або вірусна), ураженого сорту, 
періоду обстеження та метеоумов поточно-
го сезону вегетації (табл. 1). Найсильніший 
прояв симптомів фітоплазмової інфекції спо-
стерігали у 2016 р., за умов збільшення кіль-
кості опадів. Серед сортів найвищі рівні ура-
ження бактеріальним раком виявили на сорті 
Каберне Совіньйон, найвищі рівні ураження 
вірусною інфекцією (скручуванням листя) та 
фітоплазмою — на сорті Шардоне.

Через подібність симптомів для дифе-
ренціації вірусних та фітоплазмових хво-
роб слід проводити лабораторні випробу-
вання (рис. 1, 2). На кущах сорту Каберне 
Совіньйон було виявлено симптоми прояву 
коротковузля винограду у вигляді укоро-
чення міжвузля, пригнічення росту, майже 
цілковитої відсутності врожаю. Симптоми 
прояву борознистості деревини винограду 
спостерігали на кущах сорту Шардоне у ви-
гляді нерівномірного визрівання деревини, 
розтріскування, врожай був знижений, ягоди 
на гроні відрізнялися горошінням та знижен-
ням вмісту цукру. Симптоми прояву вірусних 

Рис. 1. Кущ винограду із симптомами скру-
чування листя (gLrav), сорт Сухолиман-
ський білий (Одеська обл., 2017 р.)

Примітка. Подібні симптоми спостерігали також 
на сортах Каберне Совіньйон, Шардоне, Сухо-
лиманський білий. 



Рослинництво,  
коРмовиРобництво

 
Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових 
хвороб на виноградниках Одеської області 

272019, №4 (793) Вісник аграрної науки

хвороб є першим кроком для діагностики, 
але слід враховувати, що вони не завжди 
відповідають наявності вірусу в цих росли-
нах. На штамбах виноградних кущів, сортів 
Каберне Совіньйон і Мерло було виявлено 
симптоми бактеріального раку винограду 
у вигляді пухлин (рис. 3). З кущів винограду, 
що мали симптоми вірусних, фітоплазмо-
вих хвороб, відбирали рослинний матеріал 
для діагностики й ідентифікації збудників.

У результаті проведення іФА зі зраз-
ками виноградних рослин сортів Каберне 
Совіньйон, Мерло, Шардоне, Сухоли мансь-
кий білий ідентифіковано віруси, що є збуд-
никами хвороб скручування листя виногра-
ду 1- і 3-го серотипів, коротковузля (вірус 
коротковузля винограду) та комплексу бо-
рознистості деревини винограду (вірус В 
винограду) (табл. 2).

Установлено, що найбільший відсоток 
зараження виноградних рослин вірусними 
хворобами припадає на скручування листя 
винограду і становить приблизно 60% від-
носно ідентифікації всіх досліджених вірусів 
винограду. 

Фітоплазмову хворобу почорніння де-
ревини винограду було ідентифіковано 

2. Результати ідентифікації вірусів мето-
дами ІФА в рослинах, що мали симптоми 
вірусних хвороб (2017 р.)

Сорт винограду 
із симптомами 

вірусних хвороб

Віруси виноградних рослин, 
ідентифіковані методами іФА 

GLRaV

GFLV GVB
1-й 

серотип
3-й 

серотип

Каберне 
Совіньйон + +  – 
Мерло рожеве + +  –  – 
Сухолиманський 
білий  – +  – +
Шардоне + +  – +

Примітка. «+» — ідентифіковано, « – » — не іден-
тифіковано. 

Рис. 2. Кущ винограду із симптомами фіто-
плазмової хвороби — почорніння деревини (bois 
noir), сорт шардоне (Одеська обл., 2017 р.)

Примітка.  Подібні симптоми спостерігали та-
кож на сорті Шардоне. 

Рис. 3. Кущ винограду, уражений збудни-
ком бактеріального раку винограду (rhizobi-
um vitis), сорт Каберне Совіньйон (Одеська 
обл., 2016 р.)

Рис. 4. Електрофореграма продуктів амплі-
фікації ПЛР ДНК фітоплазми: 4 — позитив-
ний зразок сорту шардоне, розмір амплі-
кона 780 п.н., М — маркер довжини фраг-
ментів ДНК 50 – 1000 п.н. (termo scientific 
o’rangeruler 50 bp dna Ladder)
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на сорті Шардоне (рис. 4).
За фітосанітарного обстеження й іден-

тифікації збудників хвороб винограду вста-
новлено, що найбільший відсоток уражено-
сті хворобами припадає на виноградники 
Овідіопольського району. Ступінь ураженості 
виноградних насаджень збудником бактері-
ального раку вища у Татарбунарському райо-
ні і становить 70 – 80%, що може бути пов’я-
зано із джерелом інфікованого садивного 

матеріалу, сортовим складом насаджень та 
певною мірою із кліматичними умовами ре-
гіонів.

За аналізу співвідношення між рівнями 
ураження вірусними, фітоплазмовими хво-
робами та бактеріальним раком винограду 
встановлено, що 10% виявлених хвороб 
винограду припадає на вірусні хвороби, 
близько 25 — на бактеріальний рак і 65% — 
на фітоплазмові хвороби. 

У результаті фітосанітарного обсте-
ження виноградних насаджень Одеської 
області виявлено симптоми вірусних 
та фітоплазмових хвороб, а також 
прояви бактеріального раку винограду. 
Ідентифікація збудників вірусних хвороб 
методом ІФА показала, що вони виклика-
ються вірусами скручування листя вино-
граду (1- і 3-й серотипи), коротковузля 
винограду і вірусу В комплексу борозни-
стості деревини винограду. Методом ПЛР 
з гель-електрофоретичною детекцією 
ідентифіковано збудника фітоплазмової 
хвороби — почорніння деревини — на сорті 

Шардоне. Найбільший ступінь ураження 
збудником бактеріального раку виявлено 
на сорті Каберне Совіньйон.

Найбільший відсоток рослин виногра-
ду, уражених вірусними і фітоплазмови-
ми хворобами, виявлено у виноградар-
ських господарствах Овідіопольського 
району, збудником бактеріального 
раку — як в Овідіопольському, так і в 
Татарбунарському р-нах Одеської обл. 
Установлено, що приблизно 10% виявле-
них хвороб винограду припадає на вірусні 
хвороби, близько 25 — на бактеріальний 
рак і 65% — на фітоплазмові хвороби. 

Висновки

конуп а.И., Мулюкина н.а., конуп л.а.
ННЦ «Институт виноградарства и виноделия 
им. В.Е. Таирова» НААН, ул. 40-лет Победы, 27, 
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Выявление вирусных, бактериальных и фи-
топлазменных болезней на виноградниках 
Одесской области 

цель. Определить наличие вирусных, бакте-
риальных и фитоплазмовых болезней винограда 
на виноградных насаждениях Одесской области. 
Методы. Полевые, лабораторные. Фитосанитарное 
обследование виноградников в виноградарских хо-
зяйствах Овидиопольского и Татарбунарского р-нов 
Одесской обл. Идентифицировали возбудителей 
болезней виноградных растений серологическим 
(иммуноферментный — ELISA) и молекуляр-
но-биологическим (полимеразной цепной реакции 
(ПцР) с электрофоретической детекцией) метода-
ми. Результаты. При визуальном обследовании 
виноградных насадждений Овидиопольского р-на 
выявлены растения с симптомами скручивания 
листьев и в отдельных случаях — симптомами, 
подобными на поражение вирусом короткоузлия 
и вирусом Б комплекса борозчатости древесины 

винограда. Виноградные растения с симптомами 
бактериального рака и фитоплазменных болез-
ней выявлены на виноградниках Овидиопольского 
и Татарбунарского р-нов. Наличие возбудителей 
вирусных (короткоузлия, скручивания листьев, ви-
русов комплекса борозчатости древесины вино-
града), фитоплазменных болезней и бактериаль-
ного рака подтверждено методами ELISA и ПцР. 
Высокая степень поражения возбудителем бакте-
риального рака отмечена на кустах сорта Каберне 
Совиньйон, возбудителем фитоплазменной болез-
ни почернения древесины — на сорте Шардоне. 
Выводы. Наибольший процент растений виногра-
да, пораженных вирусными и фитоплазменными 
болезнями, оказался в виноградарских хозяйствах 
Овидиопольского района, возбудителем бактериаль-
ного рака — в Овидиопольском и Татарбунарском 
р-нах Одесской обл. Установлено, что примерно 
10% выявленных болезней винограда вирусные, 
около 25 — бактериальный рак и 65% — фитоплаз-
менные болезни.

Ключевые слова: вирусы винограда, почер-
нение древесины винограда, ИФА, ПЦР, бакте-
риальный рак винограда, виноград.
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Detection of virus, bacterial and phytoplasmic 
diseases on vineyards of Odesa oblast 

The purpose. To determine presence of virus, 
bacterial and phytoplasmic diseases of grape on 
grape plantings of Odesa oblast. Methods. Field, 
laboratory. Fytosanitory diagnostic study of vine-
yards in grape-cultivation farms (Ovidiopol and 
Tatarbunar regions of Odesa oblast). They identified 
causal organisms of diseases of grape plants using 
serological (immunoenzymatic — ELISA) and mo-
lecular-biological (polymerase chain reaction (PCR) 
with electrophoretic detection) methods. Results. 
At visual diagnostic study of grape plantings in 
Ovidiopol region they detected plants with symp-
toms of leaf curl and on occasion — with symptoms 
similar to that caused by fanleaf virus and virus of a 
complex striation of wood of a grape. Grape plants 

with symptoms of bacterial cancer and phytoplasmic 
diseases are detected on vineyards of Ovidiopol 
and Tatarbunar regions. Presence of causal or-
ganisms of virus (fanleaf of grapevine, leaf curls, 
and viruses of a complex striation of wood of a 
grape), phytoplasmic diseases and bacterial cancer 
is confirmed by methods of ELISA and PCR. High 
scale of defeat is registered by the causal organism 
of bacterial cancer on scrubs of variety Cabernet 
Sovinion, by the causal organism of phytoplasmic 
disease of wood blackening — on variety Shardone. 
Conclusions. The greatest percent of plants of 
grape struck by virus and phytoplasmic diseases, 
has appeared in Ovidiopol region, by the causal 
organism of bacterial cancer — in Ovidiopol and 
Tatarbunar regions of Odesa oblast. It is established 
that approximately 10% of the determined diseases 
of grape are virus ones, nearby 25 are bacterial 
cancer, and 65% are phytoplasmic diseases.

Key words: viruses of grape, wood blackening, 
IFA, PCR, bacterial cancer of grape, grape.
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