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РЕФЕРАТ 

 Дипломная работа – 55 страниц, 8 таблиц, 53 источника. 

Цель дипломной работы - изучение фитопатогенных микромицетов на 

территории города Калинковичи.  

Материалом для исследования служили дикорастущие и культурные 

растения, пораженные фитопатогенными грибами и грибоподобными 

организмами, произрастающие на территории города Калинковичи. 

На территории города Калинковичи нами выявлено 35 видов 

фитопатогенных грибов и грибоподобных организмов, принадлежащих к 4 

отделам: Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota и Deuteromycota. Данные 

патогены паразитировали на 34 видах питающих растений из 18 семейств.  

Первое место по количеству видов и распространённости на данной 

территории занимает отдел Ascomycota, который составляет 42,8% от общего 

числа всех выявленных нами паразитов. 

Отдел Basidiomycota представлен на территории города 7 видами 

фитопатогенных грибов, что составляет 20% от общего числа фитопатогенов.  

Отдел Oomycota так же, как и Отдел Basidiomycota представлен на 

территории города 7 видами фитопатогенных грибов, что составляет 20% от 

общего числа фитопатогенов. 

Как самым малочисленным по числу видов, так и по 

распространённости на изучаемой нами территории оказался отдел 

Deuteromycota, что составляет всего 17,1% от общего числа фитопатогенов. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца - 55 старонак, 8 табліц, 53 крыніцы. 

Мэта дыпломнай работы - вывучэнне фітапатагенных мікраміцэтаў на 

тэрыторыі горада Калінкавічы. 

Матэрыялам для даследавання служылі дзікарослыя і культурныя 

расліны, здзіўленыя фітапатагенными грыбамі і грыбападобными арганізмамі, 

якія растуць на тэрыторыі горада Калінкавічы. 

На тэрыторыі горада Калінкавічы намі выяўлена 35 відаў 

фітапатагенных грыбоў і грыбападобных арганізмаў, якія належаць да 4 

аддзелаў: Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota і Deuteromycota. Дадзеныя 

патагены паразітавалі на 34 відах раслін з 18 сямейств. 

Першае месца па колькасці відаў і распаўсюджанасці на дадзенай 

тэрыторыі займае аддзел Ascomycota, які складае 42,8% ад агульнай колькасці 

ўсіх выяўленых намі паразітаў. 

Аддзел Basidiomycota прадстаўлены на тэрыторыі горада 7 відамі 

фітапатагенных грыбоў, што складае 20% ад агульнай колькасці 

фітапатагенаў. 

Аддзел Oomycota гэтак жа, як і аддзел Basidiomycota прадстаўлены на 

тэрыторыі горада 7 відамі фітапатагенных грыбоў, што складае 20% ад 

агульнай колькасці фітапатагенаў. 

Як самым малалікім па ліку відаў, так і па распаўсюджанасці на 

вывучаемай намі тэрыторыі быў аддзел Deuteromycota, што складае ўсяго 

17,1% ад агульнай колькасці фітапатагенаў. 

  



SUMMARY 

Diploma work - 55 pages, 8 tables, 53 sources. 

The purpose of the diploma work is the study of phytopathogenic 

micromycetes in the territory of the city Kalinkovichi. 

The material for the study was wild and cultivated plants affected by 

phytopathogenic fungi and mushroom-like organisms that grow in the city of 

Kalinkovichi. 

In Kalinkovichi, we identified 35 species of phytopathogenic fungi and 

mushroom-like organisms belonging to 4 departments: Oomycota, Ascomycota, 

Basidiomycota and Deuteromycota. These pathogens were parasitized on 34 species 

of feeding plants from 18 famile. 

The first place in terms of the number of species and prevalence in this area is 

occupied by the Ascomycota department, which is 42.8% of the total number of all 

parasites detected by us. 

The department of Basidiomycota is represented on the territory of the city by 

7 species of phytopathogenic fungi, which makes up 20% of the total number of 

phytopathogens. 

The Department of Oomycota as well as the Basidiomycota Department is 

represented in the city with 7 species of phytopathogenic fungi, which makes up 

20% of the total number of phytopathogens. 

As the smallest in the number of species, and in the prevalence in the area 

under study, the Deuteromycota department was found, which is only 17.1% of the 

total number of phytopathogens. 

 


