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Інвазійний у Європі вид Calonectria pseudonaviculatа (Crous, J.Z. Groenew. et C.F. Hill)
L. Lombard, M.J. Wingf. et Crous (анаморфа Cylindrocladium buxicola) уперше був ізольований з інфікованого листя та пагонів самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.)
у приватному комерційному розсаднику біля м. Львів. Охарактеризована біологія гриба, зроблений морфологічний аналіз патогена, описані симптоми інфікування та шляхи
ймовірного поширення виду. Ця знахідка підтверджує висновок, що міжнародна торгівля декоративним садивним матеріалом для озеленення є одним із головних шляхів
проникнення чужорідних видів грибів на нові території та на великі відстані.
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Гриби з роду Calonectria (анаморфа Cylindrocladium) належать до групи роз
повсюджених патогенів, які вражають значну кількість рослин-господарів
(Crous, Wingfield, 1994; Crous, 2002; Guarnaccia, 2012). Ці патогенні мікроорганізми можуть спричиняти кореневі гнилі, випрівання, плямистості листя та
відмирання крони, стовбурові й некрозні виразки багатьох декоративних рослин (Koike et al., 1999; Polizzi, Crous, 1999; Schoch et al., 1999; Polizzi, Catara,
2001; Crous, 2002; Lombard et al., 2010 a, b, c).
Детальна характеристика роду Cylindrocladium датована 1950 роком
(Boedjin, Reitsma, 1950). На сьогодні описано 109 видів з роду Calonectria та 96
видів з роду Cylindrocladium (Crous, 2002; Crous et al., 2004; Gadgil, Dick, 2004;
Lombard et al., 2009, 2010 c). У кінці ХІХ століття та на початку ХХ століття
було відомо, що види Calonectria можуть уражати рослини з понад 30 родин
(French, Menge, 1978; Peerally, 1991 a; Wiapara et al., 1996; Schoch et al., 1999).
На початок XXI століття встановлено, що кількість рослин-господарів, на яких
можуть паразитувати ці гриби, сягає 355 видів (Crous, 2002).
Види роду Calonectria можуть інфікувати деревні рослини з п’яти родин,
але найважливішими серед них є види, пов’язані з родинами Fabaceae (Acacia
spp.), Myrtaceae (Eucalyptus spp.) та Pinaceae (Pinus spp.) (Guarnaccia, 2012).
Більшість видів з роду Cylindrocladium спричиняють пошкодження листя, відмирання пагонів, які в подальшому призводять до загибелі рослини (Hodges,
May, 1972; Sharma, Mohanan, Maria Florence, 1985; Park et al., 2000; Crous, Kang,
2001; Crous, 2002; Old, Wingfield, Yuan, 2003; Rodas et al., 2005).
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У 1998 році в Британії вперше діагностували ураження декоративних самшитів Buxus sempervirens L. “Suffruticosa” (карликового англійського самшиту)
новим патогеном з роду Cylindrocladium. На уражених рослинах спостерігали
почорніння листків, появу некротичних ран на пагонах і швидку дефоліацію
(Henricot, Pérez Sierra, Prior, 2000). Cylindrocladium scoparium як один з найнебезпечніших збудників хвороби роду Buxus був ідентифікований та ізольований
з самшитів (Peerally, 1991 b; Henricot, Pérez Sierra, Prior, 2000). Пізніше цей вид
також був виявлений у Нідерландах (Ridley, 1998). За результатами морфологічних і молекулярних досліджень ідентифікували новий вид – Cylindrocladium
buxicola (Henricot, Culham, 2002). Проте, цей же патоген під назвою Calonectria
pseudonaviculata був виявлений та описаний Crous et al. (Crous, Groenewald,
Hill, 2002) за кілька місяців до Henricot та Culham (2002). Морфологічний
аналіз і порівняння послідовностей кількох областей ядерної ДНК обох нових видів показали ідентичність цих описаних патогенів. Історично склалося
так, що рід Calonectria використовується для статевої, а рід Cylindrocladium –
для нестатевої стадії розвитку. Тому назва Calonectria pseudonaviculata (Crous,
J.Z. Groenew. et C.F. Hill) L. Lombard, M.J. Wingf. et Crous має пріоритет і прий
нята за основну для цього гриба.
Відомості про поширення збудника відмирання самшиту або “boxwood
blight” представлені в наукових публікаціях із США (Ivors, 2013; MalapiWight et al., 2014) та Британської Колумбії (Elmhirst, Auxier, Wegener, 2013).
Дослідження, проведені в серпні 2013 року на уражених Buxus sempervirens,
показали швидкий розвиток симптомів захворювання у штатах Делавер,
Меріленд, Нью-Джерсі й південно-східній частині Нью-Йорку (США), а
в жовтні 2011 року інформація про повну дефоліацію Buxus sempervirens
“Suffruticosa” і “Green Balloon” у горщиках діаметром 10 см надійшла з оптового розсадника в Чілівак, Британська Колумбія, Канада.
Улітку 2012 року C. pseudonaviculata була ідентифікована в природних насад
женнях гірканського самшиту (Buxus sempervirens subsp. hyrcana) у Каспійському
регіоні, що охоплює гірський Ельбрус у Північному Ірані (Mirabolfathy et al.,
2013). Значну дефоліацію різних видів і садових форм самшитів спостерігали в
розсадниках і декоративних насадженнях в Італії, Іспанії, Бельгії, Чехії, Хорватії,
у природних місцевиростаннях самшиту в Туреччині. Вважають, що на територію континентальної Європи гриб поширився з Великобританії під час увезення
садивного матеріалу (Crous, Groenewald, Hill, 2002; Crepel, Inghelbrecht, 2003;
Saracchi et al., 2008; Pintos et al., 2009; Cech, Diminic, Heungens, 2010; Akilli et
al., 2012; Šafránková, Holková, Kmoch, 2013; Lehtijärvi, Doğmuş-Lehtijärvi, Oskay,
2014). Поширення патогена в Кавказькому регіоні стало однією з причин масового відмирання самшиту колхідського (Buxus colchica) і на цей час є загроза пов
ної загибелі природних популяцій цього виду (Gorgiladze et al., 2011; Matsiakh,
2014). Зважаючи на значні спалахи та відмирання самшитів у Північній Європі,
у 2004 році C. buxicola доданий до списку EPPO (www.eppo.org/quarantine/
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quarantine.htm), але згодом був з нього вилучений (EPPO, 2008).
На території України самшит вічнозелений – Buxus sempervirens (народні
назви: бушпан, букшпан) здавна культивують як декоративну рослину. Самшит
широко використовують для озеленення та в декоративному садівництві, цінують за густу красиву крону, блискуче листя та здатність добре переносити
стрижку з метою створення живоплотів і бордюрів, а також садових фігур, які
довго зберігають форму.
Самшит вічнозелений є дуже цікавою рослиною в усіх відношеннях. Він є
тіневитривалим і дуже повільно росте. Товщина стовбура може збільшуватися
на 1 мм щороку, а річні кільця практично неможливо розпізнати неозброєним
оком. У віці 100 років самшит досягає 5-7 м заввишки за діаметра стовбура 1518 см (Нікітський ботанічний сад, Крим), а в 200 років діаметр стовбура може
сягати 40 см (Бахчисарай) (Жигалова, 2014). Відомо багато різноманітних форм
самшиту (“Angustifolia”, “Argenteo-variegata”, “Aureo-variegata”, “Pyramidalis”,
“Rotundifolia”, “Suffruticosa”). Культивують самшит по всій Україні, вирощують у розсадниках живцюванням, а також імпортують з Європи.
Матеріали та методика досліджень
Обстеження самшитів (B. sempervirens) проводили влітку 2015 року в державних і приватних комерційних розсадниках м. Львів та його околиць. Пагони
й листки з уражених рослин були відібрані в паперові пакети та перенесені до
лабораторії для подальших досліджень. Листки та частини пагонів інкубували
на зволоженому стерильному фільтрувальному папері в чашках Петрі (рис. 1А)
за температури 18 °С для стимулювання спороношення ймовірних патогенів
(Lehtijärvi, Doğmuş-Lehtijärvi, Oskay, 2014).
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Рис. 1. Методика ізоляції Cylindrocladium buxicola з відібраних зразків самшиту
вічнозеленого: А – викладання ураженого листя на зволожений стерильний
фільтрувальний папір; Б – стерилізація відібраних зразків. Фото І. Мацях.

Огляд колоній на чашках Петрі проводили щодня з допомогою мікроскопа
LEICA ICC50 HD. Міцелій грибів, які проростали на листках і пагонах, переноси173
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ли на 2% мальтозний агар (МЕА, Німеччина) з додаванням стрептоміцину. Крім
цього, для ізоляції C. buxicola безпосередньо з інфікованого рослинного матеріалу
використовували метод стерилізації: у 75% алкоголі – 30 секунд, у 0,5% гіпохлориті натрію – 1 хвилина, знову в 75% алкоголі – 30 секунд, після чого промивали
4 рази в чистій дистильованій воді (рис. 1Б). Добре просушені зразки викладали
на 2% мальтозний агар і картопляний агар (PDS) із додаванням стрептоміцину.
Через 4 дні, за температури 24 °С, отримані ізоляти були перенесені на чистий
мальтозний та картопляний агар для зберігання, подальшої діагностики й генетичних досліджень (Henricot, Culham, 2002; Šafránková, Holková, Kmoch, 2013).
Результати досліджень та їх обговорення
Під час обстеження розсадників Ботанічного саду НЛТУ України, ДП
“Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр” ознак ураження самшитів
не виявлено. На цих розсадниках для живцювання використовують здорові
рослини, які тривалий час культивували в нашому регіоні.
Іншою є ситуація у садових центрах, які торгують самшитами, імпортованими з країн Європи (Нідерланди, Польща, Німеччина). Ці рослини проходять
фітосанітарну експертизу згідно із Законом України “Про карантин рослин”,
постановою КМУ № 705 від 12 травня 2007 року та вимогами ДСТУ 335596. Однак, за результатами лабораторного аналізу, Calonectria pseudonaviculata
(анаморфа Cylindrocladium buxicola), інвазійний та карантинний для Європи
вид, був уперше ізольований з уражених пагонів і листків самшиту вічнозеленого на одному з приватних розсадників м. Львів (рис. 2).

A

Б

Рис. 2. Уражені саджанці самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens):
А – інфікований самшит з некрозами на пагонах і плямами на листках; Б – уражені
кулясті форми самшиту з ознаками відмирання на пагонах, окремі рослини практично
відмерли. Фото І. Мацях.
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За даними K. Ivors (2013) три основних види самшиту Buxus sempervirens,
B. microphylla і B. sinica var. insularis є найбільш сприйнятливими та чутливими до ураження C. buxicola. Низьку стійкість цих видів пояснюють їхніми
генетичними особливостями та морфологічною будовою, зокрема щільною й
компактною кроною з густим листям.
Морфологічні структури C. pseudonaviculata (анаморфа C. buxicola).
Міцелій гриба росте повільно, однак на мальтозному агарі його ріст пришвидшується у два рази, порівняно з картопляним агаром. Забарвлення міцелію в
центрі коричневе, змінює відтінки до краю колонії та формує облямівку білого
кольору. Поверхня колонії через 2-3 тижні вкривається повітряним пухнастим
міцелієм, а плодові тіла гриба починають формуватися через сім днів (рис. 3).
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Рис. 3. Міцелій Calonectria pseudonaviculata (анаморфа Cylindrocladium buxicola) на
МЕА агарі: А – 7-денна колонія гриба; Б – 3-тижнева колонія гриба; В – 2-місячна
колонія гриба. Фото І. Мацях.

На рослині-господарі гриб утворює плодові структури, так звані спородохії, які, зазвичай, видно на нижній стороні інфікованого листя і в чорних некрозах на стеблах. У спородохіях утворюється значна кількість конідієносців,
які нагадують кристали через гіаліновий колір. Спори (конідії) циліндричної
форми, прямі, односептовані, із закругленими кінцями, 42-68 × 4-6 мкм, у слизових скупченнях (рис. 4). Конідієносці складаються з ніжки зі стерильним
розширенням у вигляді бульбашки й фіалід.

A
Б
Рис. 4. Морфологічні структури анаморфи Cylindrocladium buxicola:
А – конідієносці; Б – циліндричні конідії. Фото І. Мацях.
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Симптоми інфікування. Інфекція починається з чорних плям на листках
самшитів. Через кілька днів усе вражене листя починає опадати та з’являються
чорні смуги (некрози) на молодих пагонах (рис. 5). Плями можуть зливатися
та покривати всю поверхню листкової пластинки. На ураженому стеблі формується багато темно-коричневих або чорних ран лінійної або ромбовидної
форми. Як правило, чорні некрози з’являються у нижній частині рослин і поширюються до вершини стебел. При цьому, на здоровій частині стебел можуть
продовжувати розвиватися нові пагони, корені залишаються здоровими і неушкодженими (Ivors, Lebude, 2011). Відмирання й дефоліація рослин з повною
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Рис. 5. Симптоми інфікування самшиту вічнозеленого Cylindrocladium buxicola:
А – формування чорних плям на листках; Б – біле спороношення збудника на нижній
стороні ураженого листя; В – чорні некрози на молодих пагонах; Г – загальний вигляд
пошкоджених самшитів. Фото І. Мацях.
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втратою листя відбувається дуже швидко за температури повітря 17-26 °С, знач
ної вологості та затінення. Біле спороношення збудника можна побачити на
нижній стороні ураженого листя. За умови високої вологості, білі нечіткі маси,
які формуються з великої кількості спор, іноді можна побачити на інфікованому стеблі чи листках неозброєним оком або з ручною лупою. Спороношення
не відбувається за несприятливих умов середовища (за недостатньої вологості
та дуже низької температури). Більшість самшитів розмножують вегетативно
живцями в укриттях з поліетиленової плівки для кращого укорінення. Живці
тут затінені. Такі умови сприяють розвитку хвороби, яка швидко передається
від рослини до рослини. Зовнішні тканини кори стебла інфікованих самшитів
можуть залишатися зеленими, однак такі пагони є чутливими до вторинних патогенів, які, у кінцевому підсумку, сприяють відмиранню рослини.
Біологія хвороби. Зимує міцелій у ранах та інфікованих тканинах, на
опалих листках чи у смітті, де може зберігати життєздатність принаймні
5 років. Крім цього, гриб може виживати у вигляді мікросклероціїв (щільної
маси спор і гіфів у тканинах рослини-господаря) і хламідоспор в інфікованих
листках (у ґрунті до 15 років) (рис. 6). Спори також можуть утворюватися із
хламідоспор як мікросклероції та мають здатність уражати інші рослинигосподарі (Ong et al., 2015).
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Б
Рис. 6. Формування зимуючих стадій Cylindrocladium buxicola в листках і на
поживному середовищі: А – опале інфіковане листя самшиту як джерело зимівлі
патогену; Б – формування мікросклероціїв на поверхні та по краю міцелію
(3,5-місячна культура на МЕА агарі). Фото І. Мацях.

Життєвий цикл хвороби може бути завершений протягом одного тижня
(рис. 7). Інфікування відбувається дуже швидко за сприятливих умов і за наявності вільної води. Спори поширюються водою (краплями дощу або під
час поливання). Проростання відбувається через 3 години після інокуляції
безпосередньо через кутикулу без формування апресоріїв (Douglas, 2012).
Конідієносці формуються через 7 днів (їх легко можна розпізнати неозброєним
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оком на уражених пагонах), дефоліація рослини відбувається за один тиждень
(Ong et al., 2015).

Рис. 7. Життєвий цикл розвитку Calonectria pseudonaviculata (пояснення – у тексті).
Фото І. Мацях.

На короткі відстані збудник відмирання самшиту поширюється дощем чи
вітром з каплями дощу. На довгі відстані гриб поширюється завдяки перевезенню інфікованого рослинного матеріалу. Крім цього, відвідувачі інфікованого розсаднику чи парку також можуть переносити спори гриба, які здатні
прилипати до взуття. Спори можуть прикріплюватися до садового інвентарю:
ножиць, газонокосарок, лопат тощо, не можна також виключати поширення
спор птахами й тваринами (Ong et al., 2015).
Виявлення C. pseudonaviculata у приватному декоративному розсаднику поблизу м. Львів свідчить про “прихований” характер поширення хвороби. Ненавмисне поширення цього збудника відбувається через рух (торгівлю) практично здорового рослинного матеріалу. У несприятливих для
гриба умовах характерні симптоми ураження не проявляються, маскуються.
Застосування фунгіцидів для покращення товарного вигляду рослин також
може пригнічувати дію гриба. Саме тому, навіть після тривалого транспортування, рослини виглядають здоровими. Однак з часом дія фунгіциду послаб
люється, збудник активізується й з’являються типові симптоми ураження.
Таке явище називається “Троянський кінь” (Ong et al., 2015). Експеримент,
який так і назвали “The Trojan Horse Experiment: Understanding Reservoirs
of Boxwood Blight Inoculum” був проведений з метою визначення здатності
резистентних сортів самшиту поширювати інфекцію (Ganci, Benson, Ivors,
2013). У результаті цього дослідження було підтверджено, що частково резистентні сорти самшиту можуть “передавати” збудника чутливим сортам
за сприятливих умов для розвитку гриба. Міжнародна торгівля рослинами
для зеленого господарства на сьогодні вважається основним шляхом проникнення та поширення чужорідних шкідників і збудників хвороб декоративних
рослин (Eschen Roques, Santini, 2014).
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Натепер немає жодного фунгіциду, який би міг повністю знищити гриба
C. pseudonaviculata, однак більшість протестованих хімічних препаратів інгібують спороношення та розвиток цього патогена. Однак, дослідження, проведені in vitro та на інфікованих самшитах, свідчать про те, що в декоративному
господарстві можна контролювати поширення інфекції, застосовуючи хімічну
обробку рослин (Henricot et al., 2008; Ong et al., 2015). Препарати “Опонент”,
“Опера” та “Сігнум” пригнічували ріст міцелію та інгібували розвиток конідій. Добрі результати показали ці комерційні препарати й у польових умовах.
Застосування тих чи інших препаратів можливе тільки після їх відповідної
сертифікації з вказівкою можливості обробки самшитів у розсадниках чи на
відкритих просторах в об’єктах озеленення (Henricot et al., 2008; Ivors, Lacey,
Ganci, 2013; Bush et al., 2014).
Висновки
Збудник відмирання та дефоліації самшиту Calonectria pseudonaviculatа
(анаморфа Cylindrocladium buxicola) уперше був ізольований з інфікованого
листя та пагонів самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens) у приватному
комерційному розсаднику м. Львів. Виявлення нового інвазійного виду для
України та карантинного для Європи на садивному матеріалі, отриманому із-за
кордону, свідчить, що торгівля декоративними рослинами в сучасному світі є
одним з основних шляхів поширення чужорідних видів грибів між країнами й
континентами.
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ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ О CALONECTRIA PSEUDONAVICULATA
(NECTRIACEAE, HYPOCREALES) НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
И.П. Мацях
Инвазивный в Европе вид Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. et C.F. Hill) L. Lombard,
M.J. Wingf. et Crous (анаморфа Cylindrocladium buxicola) впервые был изолирован из инфицированных листьев и побегов самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens) в частном коммерческом
питомнике около г. Львов. В этой работе проанализирована биология гриба, сделан морфологический анализ патогена, описаны симптомы инфицирования и пути вероятного распространения
вида. Обнаружение этого вида подтверждает то, что международная торговля декоративным посадочным материалом для озеленения является одним из главных путей проникновения чужеродных видов грибов на новые территории и на большие расстояния.
Ключевые слова: инвазивные виды, отмирание самшита, дефолиация, декоративные растения
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FIRST REPORT ON CALONECTRIA PSEUDONAVICULATA FINDING
(NECTRIACEAE, HYPOCREALES) IN UKRAINE
I.P. Matsiakh
Boxwood blights pathogen Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. et C.F. Hill)
L. Lombard, M.J. Wingf. et Crous (anamorpha Cylindrocladium buxicola) is widespread in many
countries including Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Italy, Netherlands,
Slovenia, Spain, Switzerland, Iran, Turkey (Crous, Groenewald, Hill, 2002; Crepel, Inghelbrecht, 2003;
Saracchi et al., 2008; Pintos et al., 2009; Cech, Diminic, Heungens, 2010; Akilli et al., 2012; Šafránková,
Holková, Kmoch, 2013; Lehtijärvi, Doğmuş-Lehtijärvi, Oskay, 2014). First published information
about the discovery of Cylindrocladium buxicola in Georgia was presented in 2011 (Gorgiladze et al.,
2011). C. pseudonaviculata (syn. C. buxicola) was included in the EPPO alert list (EPPO, 2004), but
has been subsequently removed (EPPO, 2008).
The research was conducted in summer 2015. The infected leaves and shoots of evergreen boxwood (Buxus sempervirens) were collected in a private commercial nursery near Lviv. Small pieces of
symptomatic tissues were surface-disinfected and incubated on moistened sterile filter paper in Petri
dishes at 18 °C to induce the pathogens sporulation (Lehtijärvi et al., 2014). Fresh-growing colonies on
Petri dishes were checked daily using a microscope LEICA ICC50 HD and transfected onto 2% Maltagar (MAS) (MEA, Germany) with streptomycin. Isolation of boxwood blight pathogen directly from
infected plant material was made using sterilization. After sterilization, samples were plated on the
surface of potato-dextrose agar (PDS) with streptomycin and 2% Malt-agar (MAS) with streptomycin
in a Petri dish. After 7 days growth on MAS and PDS at 24 °C obtained isolates were transferred onto
PDA and MEA in the Petri dish (Henricot, Culham, 2002; Šafránková, Holková, Kmoch, 2013).
Typical symptoms of boxwood blight including dark or light brown spots on the leaf surface and
then lesions which coalesce with a concentric pattern or zonate lines (yellow arrow) were detected
on boxwood plants. Infected leaves were turned brown or straw coloured and infected plants looked
“blighted”. Boxwood blight pathogen Calonectria pseudonaviculata (anamorph Cylindrocladium buxi
cola) was firstly isolated from the infected leaves and shoots of evergreen boxwood (Buxus sempervi
rens) in a private commercial nursery near Lviv.
The biology of the fungus, morphological analysis of the pathogen, assessment of infection symptoms and the ways of species distribution are described in this work. Detection of C. pseudonaviculata
in the private nursery is called “Trojan horse”. Consequently, the international trade of the decorative
planting material for landscaping is one of the main pathways of penetration of the alien species of
fungi to the new areas and for the long distances.
Key words: alien species, boxwood blight, defoliation, ornamental plants
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