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АНОТАЦІЯ
Вуєк А. О. Хвороби гливи звичайної і обґрунтування заходів
обмеження їх розвитку в умовах культивування. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет
біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021.
Дисертаційна робота присвячена вивченню основних хвороб гливи
звичайної, уточненню їх симптомів, визначенню таксономічної належності
збудників.
У грибних господарствах досліджено поширення та розвиток хвороб
гливи звичайної на різних етапах виробничого процесу: на зерновому міцелію,
під час обростання міцелієм гливи субстратних блоків, у період плодоношення
та збору урожаю.
Виявлено 8 інфекційних хвороб, серед яких 5 грибних та 2 бактеріальні,
а також плодові тіла із симптомами вірусного ураження. Крім того широко
поширені

хвороби,

що

спричинюються

абіотичними

факторами

(неінфекційні).
У результаті проведених досліджень посадкового зернового міцелію із
різних господарств було обліковано 131 зразок, з яких 12,2% були
контаміновані різними видами мікроміцетів, що належать до родів:
Trichoderma Pers., Aspergillus P. Micheli, Penicillium Link, Rhizopus Ehrenb,
Fusarium Link, Mucor P. Micheli ex L.. На деяких зразках виявлені бактерії. Всі
ємності з плямами і ознаками прояву плісеневих грибів і бактерій після
відбору зразків для ідентифікації мікроміцетів вилучалися із підприємства і
утилізувалися.
При

обстеженні субстратних блоків у

грибівницях під

час

плодоношення та збору урожаю відмічено значну розповсюдженість хвороб,
що викликаються плісеневими грибами. Показники поширення та розвитку
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хвороб у різних підприємствах були неоднакові і залежали від

умов

культивування.
Так, на першій хвилі плодоношення гливи звичайної поширення зеленої
плісені було у межах від 21,2% до 32,4%, а розвиток хвороби становив від 7,9%
до 12,7%. Також на блоках із субстратом з’являлися апотеції

Peziza

ostracoderma Korf, що спричинює жовто-коричневу плісняву. Розвиток цієї
хвороби становив 9%, а поширення – 15,2%. Значної шкоди виробництву
завдає бактеріальна плямистість. У місці проведення досліджень її розвиток
становив 8%, а поширення 12%.
При оцінюванні стану субстратних блоків під час другої хвилі
плодоношення відмічено значну тенденцію розвитку плісняв. Так, розвиток
жовто-коричневої плісені досягав 11,4%, а поширення – 34,4%. Поширення
зеленої плісені становило 40,8%, що майже у два рази більше, ніж при першій
хвилі плодоношення. Показник розвитку був 13,9%, середній бал ураження
блоків – 2. При 4–х бальному ураженні субстрату триходермою не
спостерігалось утворення примордіїв, отже не формувалися плодові тіла.
Неінфекційні хвороби супроводжувалися появою таких симптомів:
знебарвлення або побіління шапинок, видовження ніжок, крихкість плодових
тіл, нерівномірний розвиток зростків, побіління шапинок із чорними плямами
по середині.
Встановлено, що поширення та розвиток плісеневих грибів залежить не
лише від умов культивування, складу субстрату, стерильності умов інокуляції,
якості посівного міцелію, а й від розміщення субстратних блоків у камерах для
плодоношення.
Найменшу кількість уражених субстратних блоків ми обліковували на 1
ярусі (втрати врожаю становили 1,4 – 3,1 кг), більшу – на другому (втрати
врожаю від 5,4 – 7,9 кг) і найбільшу – на 3-му ярусі (9,3 – 16,7 кг).
Досліджено

патогенний

комплекс

на

посівному

міцелію,

інокульованому субстраті та на блоках під час першої і другої хвиль
плодоношення. Серед виділених мікроорганізмів переважали конкуренти
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гливи за поживне середовище (Trichoderma, Penicillium, Aspergillus).
Найбільша частка належала роду Trichoderma (84 ізоляти). Відмічено також
значне поширення на грибних підприємствах мікроміцетів родів Aspergillus,
Mucor, Rhizopus, а також Alternaria, Neurospora.
Досліджено видовий склад найбільш поширених мікроміцетів роду
Trichoderma. Так, серед 84 ізолятів, виділених нами в грибівницях, де
вирощують гливу, 25 ізолятів (29,8%) належали до T. harzianum, 23 (27,4%) –
T. viride, 8 (9,5%) – T. citrinoviride, 4 (4,8%) – T. atroviride, 4 (4,8%) – T.
hamatum, 5 (6,0%) – Т. virens, 3 (3,6%) – T. koningii. Крім того 12 ізолятів
(14,3%) не віднесені до жодного виду (Trichoderma sp.).
З’ясовано основні типи взаємодії між Pleurotus ostreatus та грибами
родів Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus.
Визначено ефективність використання біологічного препарату Мікосан
В для пригнічення розвитку плісеневих грибів. Найменший ріст патогенів,
ущільнення їх колоній і затримка спороношення спостерігались при 5% та 10%
концентрації біофунгіцида; колонії патогена ставали більш щільними,
затримувався початок спороношення.
Досліджено можливість використання біологічно активних речовин з
антиоксидантними властивостями для покращення якості посівного матеріалу
у процесі його вирощування на агаризованих середовищах та зерновому
субстраті. Встановлено, що використання цих препаратів покращує ростові
характеристики міцелію гливи на агаризованих середовищах та зерні, а також
зменшує ураження субстрату патогенами.
Вперше досліджено вплив бензоксазолінонів (БОА) на ріст та розвиток
збудників зеленої плісені під час вирощування гливи звичайної.
Ключові слова: глива звичайна, хвороби, мікроміцети, поширення,
розвиток, блоки, плісені.
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ANNOTATION
Vuek A.O. Oyster mushroom diseases and substantiation of measures to
limit their development in the conditions of cultivation. - Qualifying research
work on the rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of
biological sciences on a specialty 06.01.11 "Phytopathology". National University
of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to the study of the main diseases of the common
oyster mushroom, to clarify their symptoms, identification of the taxonomic
affiliation of pathogens.
In mushroom farms, the spread and development of oyster mushroom diseases
at different stages of the production process have been studied: on grain mycelium,
during mycelial colonization of oyster substrate blocks, during fruiting and
harvesting.
On the grain mycelium, substrate and fruiting bodies of oyster mushroom we
found 8 infectious diseases, including 5 fungal and 2 bacterial, as well as fruiting
bodies with symptoms of viral infection. In addition, diseases caused by abiotic
factors (non-infectious) are widespread.
As a result of our studies of grain spawn from different farms, 131 samples
were taken, of which 12.2% were contaminated with various species of
micromycetes belonging to the genera: Trichoderma Pers., Aspergillus P. Micheli,
Penicillium Link, Rhizopus Ehrenb, Fusarium Link, Mucor P. Micheli ex L., as well
as apotecia (Peziza ostracoderma Korf.) Bacteria were detected in some samples.
All containers with mold and bacterial indications were removed from the facilities
and disposed after sampling to identify micromycetes.
Examination of substrate blocks in production facilities during fruiting and
harvesting showed a significant prevalence of diseases caused by fungi. Indicators
of the spread and development of diseases in different enterprises were different and
depended on the conditions of cultivation.
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Thus, in the first fruiting break, the spread of green mold ranged from 21.2%
to 32.4%, and the development of the disease ranged from 7.9% to 12.7%. During
this period, the apotecia Peziza ostracoderma appeared on the substrate blocks,
causing yellow-brown mold. The development of this disease was 9%, and the
spread - 15.2%. Bacterial spotting also causes significant damage to production. At
the research site, its development was 8% and the spread was 12%.
We noted a significant prevalence of molds development during the second
fruiting brake while assessing the condition of the substrate blocks. Thus, the
development of yellow-brown mold reached 11.4%, and the spread - 34.4%, the
average score of the blocks - 2. The spread of green mold was within 40.8%, which
is almost twice as much as in the first fruiting break and development rate - 13.9%.
Thus, the formation of primordia was not observed at 4-degree Trichoderma
infection of the substrate.
Non-infectious diseases were accompanied by following symptoms:
discoloration or whitening of the caps, elongation of the stems, fragility of the
fruiting bodies, uneven development of fruitbody agglomerations, whitening of the
caps with black spots in the middle.
It is established, that the distribution and development of molds depends not
only on the cultivation conditions, substrate composition, sterility during
inoculation, spawn quality, but also on the placement of substrate blocks in the
fruiting chambers.
We counted the smallest number of infected substrate blocks on the 1st layer
(yield losses were 1,4 – 3,1 kg), the largest - on the second (yield losses from 5,4 –
7,9 kg) and the largest - on the 3rd layer (9,3 – 16,7 kg).
The pathogenic complex was established on the spawn, inoculated substrate
and on the substrate blocks during the first and second fruiting breaks. Among the
isolated microorganisms, oyster mushrooms competed for the nutrient medium
(Trichoderma, Penicillium, Aspergillus). The largest number belonged to the genus
Trichoderma (84 isolates). There is also a significant spread of fungal micromycetes
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such as Aspergillus, Mucor, Rhizopus, and Neurospora Shear & B.O. Dodge,
Alternaria Nees.
The species composition of the green mold agents (genus Trichoderma) has
been studied. Thus, among the 84 isolates from cultivation facilities, 25 isolates
(29.8%) belonged to T. harzianum, 23 (27.4%) - T. viride, 8 (9.5%) – T.
citrinoviride, 4 (4.8%) - T. atroviride, 4 (4.8%) - T. hamatum, 5 (6.0%) - T. virens,
3 (3.6%) - T. koningii. Also, 12 isolates (14.3%) could not be attributed to any
species (Trichoderma sp.).
For the first time the main types of interaction between Pleurotus ostreatus
and fungi of the genera Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus
were studied.
The effectiveness of using the Mikosan B biofungicide to inhibit the
development of molds was determined. The lowest growth of pathogens,
compaction of their colonies and delayed sporulation were observed at 5% and 10%
concentration of the biofungicide; colonies of the pathogen became denser,
sporulation was delayed.
The possibility of using biologically active substances with antioxidant
properties to improve the quality of spawn in the process of its cultivation on agar
media and grain substrate was investigated. It was found that the use of these drugs
improves the growth characteristics of the mycelium of oyster mushrooms on agar
media and grains, as well as reduces the damage to the substrate by pathogens.
The effect of benzoxazolinones (BOA) on the growth and development of
green mold pathogens during the cultivation of oyster mushroom was first studied.
Key words: oyster mushroom, diseases, micromycetes, distribution,
development, blocks, molds.
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грибів та заходи щодо обмеження їх розвитку. Рекомендації для підприємств
України з вирощування культивованих грибів. К.: НАУ. 2007. 27 с.
(Здобувачем написано текст зі співавтором стосовно хвороб їстівних грибів
та заходів захисту).
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Методичні вказівки:
15.

Кирик М. М., Вуєк А. О., Дерменко О. П. Хвороби їстівних

культивованих грибів. Методичні вказівки для студентів зі спеціальності
6.090105 – "Захист рослин". К.: ЦП "Компринт". 2014. 35 с. (Здобувачем
написано методичні вказівки зі співавторами).
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Обґрунтування вибору теми досліджень. Вирішення проблеми
одержання безпечних і незабруднених плодових тіл їстівних грибів можливе
за рахунок їх штучного культивування. Наприклад, увесь цикл вирощування
гливи – від посіву міцелію до закінчення збору першої хвилі плодоношення –
складає 30-35 днів, а урожайність – 16–18% від маси субстрату (брикету), що
вважається економічно вигідним. Крім того, культивовані гриби містять
багато білка (до 30%), жиру (до 5–6%), незамінних амінокислот, вітамінів та
інших цінних органічних сполук (Вдовенко С.А. та ін., 1984; Барсукова Т.Н.
та ін., 1989; Болотских А.С., Вольфовский В.Д., 1997; Вдовенко С.А., 2011;
Rodríguez Estrada A.E., Pecchia J., 2017). Незалежно від ґрунтових чи
кліматичних умов їх можна вирощувати цілий рік.
Але проблема виробництва достатньої кількості високоякісної грибної
продукції пов’язана не лише зі складним технологічним процесом, а й із
патогенними та конкурентними мікроорганізмами (Fletcher J.T. at al., 1989;
Бисько Н., Билай В., 2010; Тишенков А.Д., 2010). Так, процес культивування
гливи звичайної складається з таких технологічних етапів: підготовка
субстрату, посів міцелію, ріст міцелію в субстраті, утворення плодових тіл,
плодоношення, збір урожаю, підготовка приміщення до нового циклу. На
кожному з них потрібно суворо дотримуватися епідеміологічного режиму
(Бисько Н., Дудка И., 1987; Бисько Н., Билай В., 1992; Захаренко, 2009).
На підприємствах, які лише починають роботу з вирощування гливи
звичайної, інфекційний фон, як правило, дуже низький. Тому ураження
субстрату конкурентними плісеневими грибами майже не спостерігається.
Відповідно урожайність культивованих грибів буде досить високою. Проте з
часом інфекційний фон досягає критичного рівня, значно знижується середня
врожайність їстівних грибів. Втрати урожаю при цьому складають 10–30%
(Якушенко В.В., 2005; Сафрай А.И., 2006; Francisco J. Gea at al., 2019). У
зв’язку із масовим ураженням грибів патогенами різної етіології відомі
випадки банкрутства відповідних підприємств.
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За результатами проведеного нами аналізу вітчизняної та зарубіжної
спеціалізованої літератури можна зробити висновок про недостатнє вивчення,
а інколи – суперечливу інформацію щодо діагностики, етіології, поширення
хвороб гливи звичайної та заходів обмеження їх розвитку. З огляду на це
проведення таких досліджень та розробка рекомендацій є вкрай важливими і
актуальними.
За оцінками аналітиків, світовий ринок грибів буде зростати в
середньому на 9,5% щороку. Сприяє цьому зростаючий попит на органічні
продукти, ріст ролі супермаркетів, а також підвищення рівня інформованості
про здоровий спосіб життя серед споживачів. Найпопулярнішими грибами у
світі залишаються печериці, глива і шиї-таке. Єдиний фактор, який дещо
стримує зростання ринку – це короткий термін зберігання грибів. Найбільшим
ринком вважається Європа, на другому місці — Азіатсько-Тихоокеанський
регіон.
Сумарне виробництво грибів у нашій державі складає 55–60 тис. т на рік
або 1,3 кг на людину (у Європі – 3 кг).
Культивовані гриби в Україні представлені переважно кількома видами
(із 40, що вирощуються у світі): печерицею двоспоровою (Agaricus bisporus
(J.E. Lange) Imbach) (до 50% загального обсягу виробництва) і гливою
звичайною (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) – 40–45% усього виробництва
їстівних грибів. Останнім часом у нашій країні культивують й інші важливі
їстівні види шапинкових грибів, насамперед шиї-таке (Lentinula edodes (Berk.)
Pegler), що характеризується лікарськими властивостями, і опеньок зимовий
(Flammulina velutipes (Curtis) Singer).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі фітопатології ім. академіка
В.Ф.

Пересипкіна

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України у відповідності до наукових досліджень за
темою: «Роль факультативних і сапротрофних паразитів в етіології
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патологічного процесу рослин, біологічне обґрунтування заходів обмеження
їх розвитку» (номер державної реєстрації 0103U003420, 2003–2008 рр.).
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – дослідити та вивчити
поширення, розвиток і шкідливість основних хвороб, а також шляхи
обмеження їх розвитку в умовах інтенсивного культивування гливи звичайної.
Дослідити видовий склад збудників.
Для досягнення даної мети було поставлено наступні задачі:
- вивчити поширення, розвиток та шкідливість основних хвороб гливи
звичайної;
- уточнити діагності ознаки та динаміку розвитку найбільш шкідливих
хвороб;
- встановити видовий склад патогенних та конкурентних мікроміцетів
на різних етапах вирощування гливи;
- вивчити взаємодію збудників хвороб із гливою звичайною;
- встановити вплив найважливіших елементів технології вирощування
гливи на появу та розвиток хвороб;
- обґрунтувати заходи обмеження розвитку основних хвороб гливи
звичайної.
Об’єкт дослідження – патологічний процес грибів P.ostreatus уражених
збудниками хвороб.
Предмет дослідження – фактори, що впливають на розвиток хвороб,
обґрунтування заходів обмеження їх розвитку; взаємодія між патогенами та
гливою.
Методи

дослідження: спеціальні (мікологічні, фітопатологічні,

світлової мікроскопії, спектрофотометричні); загальнонаукові (системний
підхід, спостереження, аналіз, синтез); бібліографічний пошук. Математичностатистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів.
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Вперше в Україні описано комплекс мікроміцетів грибів, вилучених з
різних субстратів (зернового міцелію, субстратних блоків під час першої та
другої хвиль плодоношення). Він включає 229 ізоляти, що належать до 10
родів, 6 класів, 3 відділів грибів.
Вперше досліджено поширення та розвиток основних хвороб гливи
(P. ostreatus): зелена пліснява, жовто-коричнева пліснява, бактеріальна
плямистість. Проведена оцінка якості зернового міцелію, ідентифіковано
патогенні мікроміцети, що належать до 5 родів грибів та бактерії.
З'ясовано основні типи взаємодії між P. ostreatus та грибами родів
Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cladobotrium.
Вперше досліджено in vitro вплив біологічного препарату Мікосан В на
ріст колоній збудників зеленої плісені. При цьому не відмічено негативного
впливу препарату на ріст та розвиток міцелію P. оstreatus.
Розроблено спосіб визначення інтенсивності ураження бактеріальною
плямистістю плодових тіл

гливи звичайної (пат.

31415 Україна:

MПК7А01G1/00; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7). Одержано патент на корисну
модель: спосіб визначення

впливу вологості повітря на ріст колоній

мікроорганізмів пат. 37253 Україна: MПК7С12Q3/00; опубл. 25.11.2008, Бюл.
№ 22).
Уточнено симптоми прояву плісеневих грибів на всіх етапах розвитку
культивованого гриба.
Вперше в Україні досліджено використання біологічно активних
речовин з антиоксидантними властивостями для покращення якості посівного
матеріалу у процесі його вирощування на агаризованих середовищах та
зерновому субстраті. Встановлено, що використання цих речовин покращує
ростові характеристики міцелію гливи на агаризованих середовищах та зерні,
а також зменшує ураження зерна патогенами.
Одержані результати слугують фундаментальними знаннями для
запобігання розвитку та їх поширення основних хвороб гливи звичайної.
Практичне значення одержаних результатів.
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Результати дисертації мають теоретичне та практичне значення. Дані
одержані про шкідливість, розвиток та поширення, діагностичні ознаки
основних хвороб гливи звичайної, вплив умов культивування гливи на їх
розвиток, обґрунтування заходів обмеження поширення можуть бути
використані у грибних господарствах при плануванні технологічних процесів
вирощування гливи та фахівцями із захисту рослин для діагностики хвороб,
профілактики поширення та розвитку.
Результати вивчення видового складу збудників найбільш поширених
хвороб можуть бути використані селекціонерами для встановлення оцінки
штамів та сортів гливи. Матеріали дисертації будуть цінними для вивчення
хвороб їстівних грибів у навчальному процесі.
Розроблено та опубліковано у співавторстві:
- методичні рекомендації для підприємств України з вирощування
культивованих грибів: «Основні хвороби культивованих грибів та заходи
щодо обмеження їх розвитку» (К.: НАУ. 2007. 27 с.).
- програму вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців
ОКР «бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин» у вищих навчальних
закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та
продовольства України (шифр за ОПП ПП 03.04): «Хвороби їстівних грибів»
(К.: Агроосвіта. 2013. 17с.).
- методичні вказівки для студентів зі спеціальності 6.090105 – "Захист
рослин": «Хвороби їстівних культивованих грибів» (К.:ЦП “Компринт”. 2014.
35с.).
Результати дисертації з 2013 року впроваджено у навчальний процес під
час викладання дисципліни «Хвороби їстівних грибів» для студентів
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на кафедрі фітопатології ім.
акад. В. Ф. Пересипкіна Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто опрацьовано
літературні джерела за темою дисертації. Спільно з науковим керівником
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визначено мету та способи її вирішення, здійснено постановку проблеми,
розроблено науковий напрям досліджень, висунуто робочі гіпотези та
обґрунтовано методологію експериментів. Наукові результати отримано
автором особисто та у співавторстві. Здобувачем здійснено збір матеріалу під
час виробничих досліджень та його опрацювання в лабораторних умовах,
виконано запланований обсяг

експериментальних робіт,

проведено

статистичне опрацювання одержаних результатів та їх інтерпретацію.
Проведено спільні дослідження молекулярної ідентифікації мікобіоти

з

компанією Lambert Spawn (США).
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались
і обговорювались на: Першій міжнародній спеціалізованій науковопрактичній конференції «Грибна індустрія – 2006» (м. Київ, 2006 р.);
Конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та
аспірантів Національного аграрного університету (м. Київ, 2007 р.);
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
иммунитета и защиты сельскохозяйственных культур от болезней и
вредителей» (м. Одесса, 2007 р.); 13-ой Международной Пущинской школыконференции молодых ученых «Биология – наука ХХI века» (м. Пущино,
Росія, 2009 р.); Науково-практичній конференції НПП і аспірантів НДІ
агротехнологій та якості продукції рослинництва (м. Київ, 2010 р.).
Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається з анотацій,
вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
Загальний її обсяг викладено на 171 сторінках. Робота містить 46 рисунки та
29 таблиць. Список використаних джерел налічує 227 найменувань, у тому
числі 97 латиницею.

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
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1.1. Основні елементи технології вирощування їстівних грибів
Технологія вирощування їстівних грибів постійно вдосконалюється з
метою зменшення собівартості виробництва і зростання продуктивності
(Бисько Н.А., Дудка И.А., 1987; Асосков В.В., Григорьева В.Г., 1995;
Болотских А.С., Вольфовский В.Д., 1997; Гарибова Л. В., 2005; Sánchez C.,
2010; Вдовенко С.А., 2011; Rodríguez Estrada A. E., Pecchia J., 2017). У
класичній технології виокремлюють три основних процеси:
- приготування субстрату;
- вирощування міцелію з наступною інокуляцією;
- вирощування плодових тіл.
При цьому виробничий комплекс включає 1-2 цехи і власне камеру
вирощування: цех приготування субстрату, цех приготування покривного
матеріалу (для печериці) або інокуляційна (для гливи), камери для росту
міцелію (для гливи) та вирощування грибів (Нестругин Н.А., Блатнов А.А.,
1982; Дудка И.А. та ін., 1984; Бисько Н.А., Дудка И.А., 1987; Вдовенко С. А,
2010).
Кожне приміщення має відповідати певним вимогам. Так, цех
приготування субстрату – це закрите приміщення ангарного типу з окремими
майданчиками для зволоження і розм’якшення соломи та ферментації маси
субстрату в буртах. Цех повинен бути обладнаний системою опалення для
забезпечення температури не нижче 10°С, вентиляцією з 5–разовим обміном
повітря за 1 год., системою поливу з водовідведенням, каналізацією.
Цех приготування покривного матеріалу – закрите приміщення,
обладнане системою опалення, вентиляції, водопостачання, каналізацією.
Температура в цеху – не нижче 15°С, з 2–разовим повітрообміном за 1 год. У
цеху передбачають майданчики для складування і зберігання вихідних
компонентів, розміщення засобів механізації.
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Камери вирощування грибів – основні споруди у грибівництві. Вони
об’єднують безпосередньо блок камер вирощування, блок приміщень для
термічної обробки субстрату, а також побутові, допоміжні і підсобні
приміщення.
Об’єм приміщення повинен використовуватися максимально, тому в
ньому розміщують 3–4–х ярусні стелажі, на які вкладають субстрат, або
безпосередньо блоки розміщують одним над одним. Між стелажами або рядом
блоків залишають прохід не менше 0,8 м.
Приготування субстрату. Призначення і якість компосту (для
печериці) залежать від фази його приготування (Раптунович Е.С., Федоров
Н.И., 1994; Рубцов А,А., Рубцова И.А., 2006;). Виробничники виділяють три
ключові фази:
«Фаза 1» – перша фаза приготування компосту – створення суміші
різних компонентів для забезпечення доступного поживного середовища для
грибів та пастеризація і кондиціонування компосту (середня тривалість – 7
діб);
«Фаза 2» – друга стадія приготування компосту – нанесення покривного
матеріалу
«Фаза 3» – проростання міцелію у субстраті та наступне плодоношення
(середня тривалість – 14 діб);
На якість і продуктивність субстрату впливає його походження.
Наприклад, для вирощування печериці він може бути натуральним (на основі
соломистого кінського гною), напівсинтетичним (на основі соломи злакових
культур з додаванням кінського гною) або синтетичним (на основі соломи
злакових культур з додаванням органічних азотовмісних матеріалів (курячий
послід та ін.). Обов’язковим компонентом для всіх видів субстрату є садовий
гіпс (алебастр).
У технології приготування субстрату ретельно контролюють три
важливі етапи:
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- попередню підготовку соломи (анаеробна фаза): зволоження до 75–
80% на спеціальному майданчику субстратного цеху, розм’якшення
(наприклад, колісним трактором), внесення добавок (курячий послід,
мінеральні добрива), перемішування;
- ферментацію (аеробна фаза);
- термічну обробка субстрату (пастеризація або кондиціювання).
Готовий до пастеризації субстрат повинен мати однорідну структуру,
солому темно–коричневого кольору, добре пружинити, при скручуванні
джгута важко рватися, при стисканні в кулаку з виділенням рідини між
пальцями, вологість 70–75%, вміст загального азоту 1,5–2,0%, різкий запах
аміаку, рН водної суспензії біля 8,0 (СОУ 01.1-37-258:2005, СОУ 01.1-37432:2006).
Пастеризація субстрату. Готовий субстрат перевозять до камер
вирощування грибів і заповнюють ним стелажі (однозональна система) або в
тунель для пастеризації (багатозональна система) (Бисько Н.А., 1986).
За однозональної системи витрата субстрату становить 100–120 кг/м2
стелажу. Після завантаження камеру вентилюють протягом 10–15 хв.,
ретельно очищують, промивають стіни і підлогу.
Мета пастеризації – знищення конкурентних мікроорганізмів і
підвищення якості субстрату в період кондиціювання. Процес пастеризації
включає розігрівання субстрату за допомогою подачі насиченого пару
низького тиску при повній рециркуляції повітря до 58–60°С і витримування
його при цій температурі протягом 6–8 год. Вологість повітря в цей період має
складати біля 100%, температура – в межах 57–58°С.
Після завершення пастеризації субстрат охолоджують вентиляцією до
55–56°С протягом 12–16 год., у подальшому його витримують протягом 5–8
діб, поступово знижуючи температуру до 48–50°С. Добове зниження
температури субстрату при нормальному процесі кондиціювання повинно
складати 1–1,5°С (Colak M.., 2004).
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Про активність мікробіологічних процесів у субстраті свідчить різниця
температури субстрату і повітря камери, яка повинна складати 10–15°С.
Незалежно від його складу готовий до посіву міцелію субстрат повинен
мати вологість 66–68%, муаровий колір з блакитно–білими плямами
актиноміцетів, не клейкий, солома повинна бути тусклою, короткою, темно–
коричневого кольору, рН водної суспензії – біля 7,5, вміст загального азоту (на
суху речовину) – 1,8–2,3%, без гнійного або аміачного запаху.
У процесі росту і розвитку їстівні гриби виділяють кислі продукти
метаболізму (СО2), тому для їх нейтралізації потрібен слаболужний субстрат
(Rocha Vieira F., Nogueira de Andrade M.C., 2016).
Після закінчення періоду кондиціювання субстрат охолоджують до 25–
27°С протягом доби за допомогою посиленої вентиляції свіжим повітрям і
приступають до посіву міцелію.
Посів міцелію. Посівним матеріалом при культивуванні їстівних грибів
є міцелій, який вирощується у спеціалізованих лабораторіях у стерильних
умовах, як правило, на зерновій основі (ДСТУ 7316:2013; Раптунович Е.С.,
Федоров Н.И., 1994). Це дозволяє механізувати посів міцелію у субстрат.
Цей процес проводять після охолодження субстрату до 25–27°С
(Якушенко В.В., 2006). При вищій температурі міцелій втрачає активність, а
при температурі 32–35°С – гине.
Витрата міцелію гливи при посіві складає 1,8–5% від маси субстрату,
норма висіву – 350–400 г або 0,5–0,7 л/м2 стелажа. Міцелій перемішують з
субстратом, поверхню вирівнюють і ущільнюють.
Отже, вирощування їстівних грибів передбачає не лише дотримання
параметрів технологічних процесів (температура, вологість, освітлення, склад
повітря тощо), а й суворий контроль мікробіологічних процесів під час робіт
у цехах і камерах вирощування. Це визначає продуктивність і якість плодових
тіл та кількість можливих циклів вирощування. Тому важливо вчасно виявляти
джерела конкурентних і патогенних для їстівних грибів мікроорганізмів з
метою контролю їх поширення.
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1.2. Хвороби печериці двоспорової та гливи звичайної грибної етіології
Частота виявлення патогенів у грибівництві в різні роки неоднакова.
Так, у 1950–1960 рр. у світі найчастіше діагностували мокру гниль печериці,
згодом у 1960–1980 рр. домінувала суха гниль, а в 1990–х рр. найбільшої
шкоди завдавала зелена пліснява (Singh A.U., Sharma K., 2016). Нині, коли
виробництво їстівних грибів значно зростає, на субстратах, посівному міцелії
і плодових тілах ідентифікуються різні види мікрофлори (Волощук Н.М. та ін.,
2010;Захаренко О., 2007).
Умовно всі мікроміцети в культурі їстівних грибів можна поділити на
дві групи: патогени (мікопаразити – гриби, що паразитують на грибах) і
конкурентні плісняви (сапротрофи). Перші розвиваються безпосередньо на
плодових тілах і міцелію їстівних грибів. Вони погіршують якість продукції,
спричиняють недобір урожаю або відмирання грибів. До патогенів належать
збудники мокрої і сухої гнилей, павутинистої і зеленої плісняв, «волохатої
ніжки» печериці (Сычев П.А., Шапошник Ю.А., 1982; Якушенко В.В., 2005;
Тишенков А.Д., Карпов Ф.Ф., 2005).
До конкурентних мікроорганізмів належать види: Scopulariopsis Bainier,
Papulaspora Preuss, Chromelosporium Corda, Sporendonema Desm., Chaetomium
Kunze, Chrysosporium Corda, Doratomyces Corda, Trichoderma, Aspergillus,
Penicillium, Neurospora, а також Coprinus. Це більш чисельна група грибів, що
здатна розвиватися у субстраті, виділяти метаболіти, конкурувати з
культивованими грибами за джерела живлення, воду і середовище,
пригнічуючи нормальний ріст і розвиток посівного міцелію (Сычев П.А.,
Шапошник Ю.А., 1982; Смирнов А.Г., 2005; Шульга О.В., 2006; Сафрай А.И.,
2014). Вони спричиняють різні плісняви.
Як правило, патогени проявляються на певних етапах розвитку грибів
або хвилях плодоношення, а конкурентні плісені пристосовані до видів
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субстрату. У зв’язку з цим сапротрофні гриби поділяють на три основні групи
(Гарибова Л.В., Макевнина О.Ю., 2000; Григанський А.П. та ін, 2002):
1) плісеневі гриби, що поширені переважно у компості, спричиняють
оливково–зелену, жовту і оранжеву плісняви; сюди відносять також чорнильні
гриби–гнойовики;
2) плісеневі, які поширені переважно у покривному ґрунті у вигляді
жовто–коричневої плісняви;
3) плісеневі гриби, що розвиваються у компості і покривному ґрунті:
спричиняють білу і коричневу гіпсові плісняви, зелену, пурпурову, димчасту
плісняви, а також слизову плісняву і несправжній трюфель.
Якісний міцелій їстівних грибів швидко колонізує субстрат і пригнічує
розвиток всіх конкурентних мікроорганізмів (Зайченко Т.О. та ін., 2017). Для
швидкого обростання субстрату дуже важливо рівномірно розподілити в
ньому міцелій гливи. На відміну від печериці, найвища урожайність цього
культивованого гриба можлива лише на стерильному субстраті.
1.2.1. Хвороби, що спричиняються мікопаразитами
Мокра гниль (м’яка або біла гниль, мікогоноз, «wet bubble»).
Збудник – спеціалізований паразит плодових тіл печериці –

Mycogon

perniciosa (Magnus) Delacr. Це мікофільний гриб, який у природних умовах
зазвичай розвивається у ґрунті, особливо в лісі, поблизу грибниць і плодових
тіл шапинкових грибів, на яких паразитує (Билай В.И., 1989; Горовой Л.Ф.,
1990). Може тривалий час живитися сапротрофно гумусом і рослинними
рештками. При наявності міцелію і плодових тіл він переходить до
паразитизму.
Хвороба проявляється через 10–14 днів після зараження і розвивається
протягом 4–5 днів. Уражені печериці міцно «сидять» у шарі покривного
матеріалу, мають аномальну форму недиференційовану на ніжку і шапинку,
можуть зростатися по кілька штук. Встановлено, що M. perniciosa стимулює
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розвиток і плодоношення печериці, що при інфікуванні паразитом настає у два
рази швидше і при цьому втричі збільшується кількість плодових тіл. Тому
уражені гриби значно випереджають за швидкістю росту здорові і добре
помітні на їх фоні. Але практичного застосування ця особливість патогенезу
мокрої гнилі не знайшла ( Алексеева К.Л., 2005; Zelda Pieterse, 2005; Бисько
Н., Билай В., 2010).
Якщо ураження відбулося у більш пізні стадії формування їстівних
грибів, то мокра гниль розвивається біля основи шапинки, вкриваючи її
нижній бік нальотом спороношення. На початкових стадіях розвитку хвороби
плодові тіла зберігають гладеньку поверхню, щільну консистенцію, біле
забарвлення і приємний типовий грибний запах. Але через 2–3 дні уражені
плодові тіла збільшуються у розмірах, поверхня їх стає бугристою і
вкривається легким білим нальотом, який поступово темнішає. На
завершальній стадії розвитку хвороби плодові тіла набувають безформного
вигляду діаметром до 8–10 см, стають водянистими і загнивають з виділенням
специфічного (гнилісного) запаху. На їх поверхні з’являються коричневі
краплі ексудату з великою кількістю конідій збудника хвороби. Останній
формує два типи спор – конідії і хламідоспори.
На верхівках мутовчасто розгалужених конідієносців розвиваються
дрібні, безбарвні, одноклітинні конідії. Вони слугують у перезараженні
культивованих грибів і морфологічно схожі на конідії Verticillium fungicola
(«вертицилоїдного» типу), що інколи породжує помилкову думку про
розвиток сухої гнилі слідом за білою. Насправді ці гриби є антагоністами і
одночасно не розвиваються на одному плодовому тілі.
Хламідоспори розвиваються на нерозгалужених гілочках міцелію і
складаються з двох округлих клітин. Верхня клітина темніша, товстостінна і
шипувата. Потемніння міцелію на поверхні уражених плодових тіл свідчить
про початок розвитку хламідоспор. Вони призначені для збереження гриба у
несприятливих умовах, стійкі до висихання, можуть тривалий час знаходитися
у ґрунті в стані спокою. Хламідоспори проростають лише при наявності
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міцелію або плодових тіл печериці, особливо на ранніх стадіях її розвитку
(Алексеева К.Л., 2005).
Печериця найлегше уражується на ранніх стадіях розвитку плодових тіл
– при формуванні тяжів і міцеліальних вузлів у покривному ґрунті. Саме через
них відбувається первинне ураження грибом M. рerniciosa.
Шкідливість мікогонозу дуже велика – недобір урожаю може складати
50–100%. Все залежить від часу ураження, інтенсивності розвитку хвороби і
заходів щодо її обмеження. Джерела інфекції – уражений покривний ґрунт і
відпрацьований субстрат з хламідоспорами збудника хвороби, які здатні
зберігатися 8–10 років.
Хвороба поширюється конідіями і міцелієм патогену за допомогою
води, повітря, субстрату, комах, людей, обладнання, пилу. Конідії
проростають протягом кількох годин у краплинній волозі. З посівним міцелієм
захворювання не поширюється.
Суха гниль (вертицильоз, «dry bubble»). Збудник – Verticillium
fungicola var. fungicola (Preuss) Hassebr. (Lecanicillium fungicola var. fungicola
(Preuss) Zare & W. Gams). В окремих випадках у США хворобу спричинюють
види V. psalliota Treschew і V. fungicola var. aleophilum W. Gams & Zaayen
(Сафрай А.И., 2010). Уражуються лише плодові тіла їстівних грибів.
Симптоми проявлення хвороби залежать від стадії ураження. На ранніх
стадіях («булавочна голівка») плодові тіла розвиваються у формі цибулини,
коли ніжка товстіша за шапинку або у вигляді недиференційованої грибної
маси («пузирів») діаметром до 2 см ( Смирнов А.Г., 2005; Бисько Н., Билай В.,
2010).
Якщо зараження відбулося на більш пізніх стадіях, то у грибів
формується дуже вигнута ніжка і нерівна шапинка. Такі плодові тіла
вкриваються тонким брудно–білим нальотом міцелію і конідіального
спороношення збудника хвороби. При цьому вони залишаються сухими і не
загнивають. Уражені клітини печериці зупиняють ріст, а смужки поверхневої
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тканини на вигнутих ніжках відриваються і закручуються (Нугаева Н., 2001).
Ці симптоми ще називають «заяча губа».
Інколи на шапинках сформованих грибів з’являються невеличкі здуття
або блакитно–сірі плями діаметром 1–2 см, часто оточені жовтим або
блакитно–сірим ореолом. Патоген також може спричинювати появу темно–
коричневих плям на шапинках, зовні дуже схожих на бактеріальну
плямистість. Проте при розвитку сухої гнилі плями не мають чіткої межі,
часто вкриваються білим нальотом і глибше проникають у шапинку,
утворюючи некротичні виразки. Натомість бактеріальні плями темніші,
блискучі, на поверхні шапинки розвиваються неглибоко.
За інформацією Сафрай А.И. (2010), у процесі розвитку сухої гнилі
симптоми хвороби іноді можуть бути подібними до симптомів мокрої гнилі,
тому їх потрібно чітко виявляти і визначати (табл. 1.1).
Конідії V. fungicola var. fungicola одноклітинні, розміром 2–3 мкм.
Оптимальна температура для розвитку патогену складає 20–25˚С. Від моменту
ураження до появи симптомів у вигляді викривлення і всихання плодових тіл
проходить 10 днів, а плями на шапинках з’являються вже через 3–4 дні.
Протягом 2–3 тижнів хвороба може повністю знищити урожай культивованих
грибів (Григанський А.П., 2007).
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристика симптомів сухої і мокрої гнилей печериці
Симптоми
Велика безформна маса плодових тіл
Мала безформна маса плодових тіл
Жовто–коричневі краплі ексудату
Бородавчасті утворення
Міцелій на поверхні покривного ґрунту
Плямистість шапинки
Ураження пластинок плодового тіла
Ураження ніжки

Суха гниль
+
++++
+
+++
–
+++
–
++

Мокра гниль
++++
++
+++
+
++
+
++
+

Примітка: «++++» – зустрічається майже завжди, «+++» – зустрічається часто, «++» –
інколи зустрічається, «+» – зустрічається дуже рідко, «–» – не зустрічається
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Збудник поширюється повітрям, кліщами, мухами, робітниками. Конідії
формуються у пучках, вкритих полісахаридною клейкою речовиною, тому
легко прикріплюються до часточок пилу, комах або рук працівників. Джерела
інфекції – конідії і міцелій у залишках покривного ґрунт.
Павутиниста пліснява (борошниста роса, «cobweb mould»). Збудник
– Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz.; синонім: Dactylium
dendroides (Bull.) Fr. (Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul.). На
печериці хворобу спричинює також вид C. mycophilum (Oudem.) W. Gams &
Hooz., при ураженні яким у камерах відчувається специфічний запах камфори
( Билай В.И., 1989; Нугаева Н., 2001;).
При забезпеченні стерильності субстрату хвороба може проявитися
лише на останніх (другій–третій) хвилях плодоношення печериці. Якщо ж
джерелом інфекції був покривний ґрунт, то павутиниста пліснява розвивається
вже на стадії «булавочної голівки» перед першою хвилею плодоношення. На
відміну від збудників мокрої і сухої гнилей, C. dendroides розвивається також
на покривному ґрунті (McKay G.J., та ін, 1999; Бисько Н., Билай В., 2010;
Сафрай А.И., 2011; Geels F. P. та ін., 2012).
Патоген швидко колонізує уражене плодове тіло, обплітаючи його білою
тонкою павутинкою (звідси і назва хвороби), а при високих показниках
температури і вологості повітря розростається також по поверхні ґрунту.
Молоді гриби, що виходять на поверхню з ураженого покривного ґрунту,
часто вже вкриті міцелієм збудника хвороби, тому швидко втрачають
природний колір і відмирають. Уражені в пізніших стадіях плодові тіла стають
коричневими і загнивають. Павутиниста пліснява проявляється також на
зрізаних ніжках печериці, звідки патоген поширюється по ґрунту. У субстраті
C. dendroides може тривалий час розвиватися без видимих ознак хвороби,
оскільки міцелій патогена дуже схожий на міцелій печериці. Але з часом він
тоншає і набуває рожево–червоного або жовтого відтінків (Нугаева Н., 2001;
Григанський А.П., 2007).
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Конідії гриба жовтуваті, овальні, 3–4 клітинні, розміром 20×5 мкм,
формуються на верхівках розгалужених гілочок міцелію. Назва роду Dactylium
походить від грецького слова daktylos – палець, що характеризує форму
галуження конідієносця. Оптимальними умовами для розвитку хвороби є
температура 25°С, відносна вологість повітря 90–95% і наявність крапельної
вологи. Джерела інфекції – конідії і міцелій збудника хвороби на уражених
рештках плодових тіл і залишках покривного ґрунту.
Зелена пліснява (триходерма, «green moulds»). Збудники – гриби роду
Trichoderma, зокрема T.

harzianum Rifai (Hypocrea vinosa Cooke).

Патогенними є також види T. atroviride Bissett (Th3), Tr. aggressivum f.
europaeum Samuels & W. Gams (Th2), T. aggressivum f. aggressivum Samuels &
W. Gams (Sharma S.R., Vijay B., 1996; Ospina–Giraldo M.D., 1999; Yu. S.H.,
2002; Александрова А.А. та ін., 2004; Park M. S.та ін.,2004; László Kredics та
ін., 2009; Билай В., 2010; Blaszczyk L. та ін., 2013; Innocenti G. та ін., 2015).
Вони здатні продукувати токсини, антибіотики і ферменти, що руйнують
клітинну мембрану (Сычев П.А., Шапошник Ю.А., 1982; Горленко М.В. та ін.,
1982; Огарков Б.Н., Балбашевская Н.А., 2006; Kredics L., 2006).
Цикл розвитку грибів роду Trichoderma починається з аскоспор.
Проростаючи, вони утворюють первинний міцелій, який є головною стадією
живлення цих грибів (Титова Ю.А. та ін., 2002; Woo S.L. та ін., 2004).
Вегетативний міцелій триходерми білого кольору, подібний до міцелію
печериці і тому не виявляється у період його проростання у компості. Згодом
(через 2–5 днів) значні площі компосту, на яких розвивався міцелій
мікопаразита, стають зеленими у результаті утворення на ньому великої
кількості конідій Trichoderma spp. Останні округлі (3–5 мкм), одноклітинні,
темно–зелені, зібрані у

ланцюжки. Вид T.

harzianum

вважається

найпатогеннішим, оскільки характеризується швидким ростом міцелію, що
дозволяє конкурувати за поживні речовини, більш тривалою вегетативною
фазою і високою оптимальною температурою для росту (27˚С).

32

У дослідженнях Шульги О.В. (2006) збудники зеленої плісняви були
досить небезпечними для компосту, посівного міцелію і плодових тіл їстівних
грибів. У культурі печериці симптоми хвороби можуть не проявлятися
протягом перших 10–35 днів культивування.
На уражених плодових тілах з’являються плями діаметром до 5 мм, вони
світло–коричневі, спочатку з чіткою межею. Проте повністю зарослий
міцелієм печериці компост не уражується триходермою (зокрема, штамом
Th2). Білий павутинистий, а згодом зелений міцелій грибів роду Trichoderma
з’являється й на покривному ґрунті на перших хвилях плодоношення (Fletcher
J. T. та ін., 1986; Castle A. та ін., 1998; Григанський А.П., 2007; Hatvani L. та
ін., 2011; Blaszczyk L. та ін., 2017). Вид T. harzianum може спричинити недобір
урожаю печериці від 60 до 95%.
Слід враховувати, що оптимальні параметри культивування печериці
відповідають оптимальним умовам розвитку триходерми. Стимулює цей
процес присутність міцелію печериці, температура 24–30°С, відносна
вологість повітря вище 90%, доступ світла, співвідношення вуглецю до азоту
у компості C:N=22:1 і рН 5,0–7,0. При рН вище 7,0 і концентрації вуглекислого
газу у субстраті більше 10% ріст міцелію Trichoderma spp. дуже пригнічується
(для порівняння: оптимальний діапазон рН субстрату для розвитку гливи
складає 8,0–9,0; міцелій припиняє ріст при концентрації СО 2 більше 25%).
Коли поживні речовини компосту лімітовані, патоген здійснює лізис гіф
їстівних грибів, продукуючи екстрацелюлярні (неклітинні) ферменти
(зокрема, глюканази) (Iwalokun B.A. та ін., 2007).
Хвороба поширюється конідіями збудників хвороби за допомогою
потоків повітря, бризів води при поливах, обслуговуючого персоналу,
заспореного інструменту, мух, мишей, кліщів. У мішках і блоках компосту, де
температура часто досить висока, кількість конідій Trichoderma spp. може
досягати 1 млн. шт. на 1 г субстрату. Концентрація спор у подальшому
визначатиме швидкість та інтенсивність розвитку плісняви (Hatvani L. та ін.,
2012).
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Недобір урожаю пропорційний площі інфікування компосту, оскільки
на ньому можуть взагалі не утворюватися плодові тіла. Але якщо вони
з’являються, то вкриваються плямами і деформуються. Джерела інфекції
триходерми – компост, покривний ґрунт (при вирощуванні печериці), субстрат
(при вирощуванні гливи, шиї–таке, опенька зимового та ін.), дерев’яні
конструкції.
1.2.2. Хвороби, спричинені конкурентними мікроорганізмами
Біла гіпсова пліснява («white plaster mould»). Збудник – Scopulariopsis
fimicola (Costantin & Matr.) Vuill., синонім: Oospora fimicola (Costantin & Matr.)
Cub. & Megliola. Гіпсова пліснява розвивається у компості і переходить на
покривний ґрунт, призводячи до повного пригнічення міцелію печериці
(Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010). На поверхні
ґрунту з’являються білі пластівчасті плями пухнастого міцелію плісняви.
Згодом, у результаті дозрівання спор, центр зони ураження стає
порошкоподібним, що нагадує розсипаний гіпс. Після дозрівання спори
стають рожевими, а потім – світло–бурими.
Пліснява часто проявляється після пастеризації компосту у вигляді
білих, трохи піднятих плям. Через кілька днів вони стають плоскими і
схожими на будівельний гіпс. Розвитку білої гіпсовки сприяє високий рівень
рН компосту (вище 8,2). Джерела інфекції – компост і уражені дерев’яні
конструкції (ящики, стелажі) у камерах вирощування грибів.
Коричнева гіпсова пліснява («brown plaster mould»). Збудник –
Papulaspora byssina Hotson. Проявляється на поверхні компосту до
проростання міцелію культивованих грибів у вигляді білого густого нальоту
(Fletcher J. T. та ін., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010). Діаметр зони
ураження досягає 20–30 см. Згодом середина колонії забарвлюється у жовтий,
а потім – у бронзово-коричневий колір, наліт стає порошистим і нагадує
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розсипаний пісок. При розтиранні міцелію коричневої гіпсової плісняви
виділяється характерний солодкуватий запах.
З компосту пліснява проростає у покривний ґрунт, утворюючи на його
поверхні наліт, що нагадує міцелій печериці. Згодом плями міцелію
коричневої плісняви зникають, а на їх місці залишаються жовті клубочки,
подібні до піщинок. Розвитку коричневої гіпсовки сприяє недотримання умов
і тривалості ферментації або пастеризації компосту, що призводить до
порушення його структури, зокрема перезволоження, надлишку азоту. Часто
розвивається разом з грибами роду Coprinus. Джерело інфекції – уражений
компост.
Жовто–коричнева пліснява («cinnamon mould»).

Збудник –

Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf (Peziza ostracoderma
Korf). На покривному ґрунті перед першою хвилею плодоношення печериці
або на соломі при вирощуванні гливи з’являються сіро–білі плями, центр яких
з часом стає жовто–коричневим. Після цього утворюються маленькі жовто–
коричневі, желатиноподібні, блюдцевидні структури до 1 см у діаметрі. Вони
не завдають великої шкоди майбутньому урожаю, але велика їх кількість
суттєво зменшує вміст поживних речовин у компості або субстраті. Розвитку
хвороби сприяє висока температура і вологість повітря 90–95%. Джерела
інфекції – уражений покривний ґрунт при вирощуванні печериці або субстрат
при вирощуванні гливи. Спори збудника хвороби можуть спричинювати
алергічні реакції у людей (Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай
В.Т.,2005, 2010; Григанський А.П., 2007).
Пурпурова пліснява (пліснява «губна помада», «lipstick mould»).
Збудник – Sporendonema purpurascens (Bonord.) E.W. Mason & S. Hughes. На
поверхні покривного ґрунту або компосту з’являється тонкий білий міцелій,
що формує колонії, схожі на кристалики льоду. Згодом сіро–білі ворсисті
кульки набувають яскраво–рожевого або пурпурового забарвлення (Fletcher
J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т., 2010). Плодоношення печериці
припиняється або дуже уповільнюється, що призводить до значних втрат

35

урожаю. Розвитку цієї плісняви сприяє надмірна щільність і перезволоження
компосту, високий вміст у ньому азоту. Джерела інфекції – уражений
покривний ґрунт і компост.
Оливково–зелена пліснява («olive–green mould»). Збудники – гриби
роду Chaetomium, переважно C. olivaceum Cooke & Ellis. У компості на ранніх
стадіях розвитку міцелію печериці з’являється подібний до нього ніжний
сірувато–білий міцелій Chaetomium spp. У покривному ґрунті міцелій плісняви
не розвивається (Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т., 2010). Через
14 днів на компості, соломі та інших елементах субстрату збудник плісняви
формує округлі оливково–зелені перитеції з шорсткою і голчастою поверхнею.
Їх діаметр становить 0,1–0,2 мм, у масі вони видимі неозброєним оком. З часом
перитеції стають темно–коричневі, уражений компост чорніє з виділенням
тухлого запаху, міцелій їстівних грибів зникає або дуже пригнічується
продуктами метаболізму плісняви.
Проявляється переважно на неправильно підготовленому компості.
Розвитку оливково–зеленої плісняви сприяє надмірне збагачення компосту
азотистими

добавками,

недостатня

вентиляція

(анаеробні

умови),

перезволоження компосту, концентрація кисню менше 16% і температура
вище 62°С протягом фази ІІ компостування (пастеризація і кондиціювання;
фаза І – спонтанна ферментація у буртах). Часто ці плісняві гриби
розвиваються у місцях, де культивовані гриби не здатні розвиватися через
високий вміст аміаку (Сафрай, А.И., 2006). Втрати врожаю культивованих
грибів досягають 50% (або до 3–4 кг/м2). Джерела інфекції – солома і
відпрацьований компост.
Жовта

пліснява («mat diseases», «confetti diseases» або «yellow

mould»). Збудник – Myceliophthora lutea Costantin; синоніми: Chrysosporium
luteum (Costantin) J.W. Carmich., Chr. merdarium (Ehrenb.) J.W. Carmich.,
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.). Перші симптоми плісняви можуть
з’явитися через 2 тижні після посіву міцелію печериці на межі компосту і
покривного ґрунту. На початкових стадіях росту міцелій збудника жовтої
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плісняви нагадує міцелій печериці. Згодом, по мірі дозрівання конідій,
спостерігається розвиток жовто міцелію з ворсистими структурами на
поверхні компосту і пліснявим запахом (Fletcher J.T. et al., 1986;Бисько Н.А.,
Билай В.Т., 2005, 2010). Це призводить до зникнення міцелію печериці з
покривного ґрунту і відмирання багатьох молодих грибів на стадії «булавочної
голівки». Дозрівають лише окремі гриби з низькою якістю плодових тіл.
Розвитку жовтої плісняви сприяє низька температура у період
пастеризації при проведенні фази 2 ферментації компосту, надлишок аміаку,
перезволожений і щільний компост. Джерела інфекції – компост, покривний
ґрунт, субстрат після плодоношення печериці, уражені дерев’яні конструкції
у камерах плодоношення.
Димчаста пліснява. Збудники – гриби роду Penicillium Link. Одна з
найнебезпечніших конкурентних плісняв, що уражує шампіньйони вже на
першій хвилі плодоношення. Плодові тіла часто формуються лише по краях
полиць стелажів ( Сафрай А.И., 2014). Вони дрібні, легкі, швидко
розкриваються, мають потовщену (роздуту) ніжку і плоску шапинку. Компост
руйнується, має неприємний пліснявий запах. При дотику до нього
здіймається хмара, схожа на дим, що складається зі спор плісняви. На поверхні
покривного ґрунту, де гриби відсутні, розвиваються інші плісняви, переважно
коричнева. Оптимальна температура для розвитку гриба складає 28–31°С, а
для його спороношення – 19°С.
Шкідливість плісняви проявляється в недоборі до 80% і більше урожаю.
Особливо небезпечно, коли спори гриба присутні в компості в момент посіву
міцелію шампіньйона. Джерела інфекції – покривний ґрунт, солома для
компосту.
Контролювати димчасту плісняву складно, оскільки спори її збудника у
період пастеризації знищуються лише при високій концентрації аміаку (не
менше 450 ppm, або 0,045%) і температурі 58–59°С протягом трьох годин (для
порівняння: ГДК NH3 в атмосферному повітрі 0,00003%, у виробничих
приміщеннях – 0,003%) (Тишенков А.Д., 2010).
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Оранжева пліснява (нейроспора). Збудники – гриби роду Neurospora.
Спори цієї плісняви поширені повсюдно в ґрунті і на рослинних рештках.
Проте оранжева пліснява має низьку конкурентоздатність і в навколишньому
середовищі її ріст пригнічується природною бактеріальною і грибною
мікрофлорою (Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010;
Григанський А.П., 2007). Тому під час вирощування гливи нейроспора
проявляється переважно на стерильних субстратах.
За таких умов швидкість росту оранжевої плісняви у кілька разів
перевищує швидкість росту інших плісняв (наприклад, триходерми у 3–4
рази). Увесь субстратний блок може бути ураженим протягом 2–3 днів, а нове
спороношення збудника плісняви з’являється вже на 4–5 день, як правило, в
місцях перфорацій. Джерело інфекції – природне середовище, порушення
технології пастеризації субстрату (високотермічна обробка), що призвело до
його стерильності. Оптимальним варіантом є короткочасна (2–4 год. при 65–
75˚С) термічна обробка зволоженої сировини або тривала м’яка пастеризація
(60–65˚С протягом 10–24 год.).
«Чорні вінички» («black whisker mould»). Збудник – Doratomyces
microsporus (Sacc.) F.J. Morton & G. Sm. Назва хвороби пов’язана з появою на
поверхні субстрату щетинок від темно–сірого до чорного кольорів. Розвиток
плісняви проявляється переважно на незбалансованому за органічним складом
компості, зокрема при наявності певних вуглеводів. Часто гриб D. microsporus
розвивається разом з грибами роду Chaetomium, оскільки всі вони
характеризуються целюлозолітичними властивостями і зазвичай заселяють
субстрати рослинного походження, зокрема солому, яка є складовою компосту
для вирощування їстівних грибів (Бисько Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010).
Сильний розвиток плісняви надає компосту сіро–чорного кольору через
велику кількість конідій гриба. Останні легко порошать і здатні спричинювати
алергічні реакції у

людей. Пліснява «чорні мітелочки» проявляє

антагоністичну дію до міцелію культивованих грибів, тому втрати врожаю
можуть буди дуже великими.
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Чорнильні гриби–гнойовики («ink cap fungi»). Збудники – гриби роду
Coprinus: С. cinereus (Schaeff.) Gray, C. congregatus (Bull.) Fr. Постійно
супроводжують їстівні гриби на компостному субстраті (на целюлозі), куди
заселяються у період ферментації або після пастеризації. Спочатку з’являється
білий пухнастий міцелій, а згодом утворюються плодові тіла. Поява грибів–
гнойовиків свідчить про надлишок аміаку (азоту) в компості або порушення
параметрів його пастеризації (оптимальний варіант – 46–57˚С протягом 3–4
діб). Джерело інфекції – компост(Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай
В.Т., 2005, 2010; Григанський А.П.,2007).
Несправжній трюфель («false truffle»). Збудник – ґрунтовий гриб
Diehliomyces microsporus (Diehl & E.B. Lamb.) Gilkey; синонім: Pseudobalsamia
microspora Diehl & E.B. Lamb. При ураженні компосту розростається кремово–
білий міцелій D. microsporus, який спочатку подібний до міцелію печериці, але
з часом перетворюється у товсті жовті шнури. Після цього формуються
плодові тіла, що за формою нагадують трюфель або ядра горіха грецького. У
місцях розвитку несправжнього трюфеля плодові тіла печериці не
формуються. Компост у цьому місці чорний, вологий і має специфічний запах
хлору (Бисько Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010; Geels F. P. та ін., 2012). На
плодових тілах грибів несправжній трюфель не паразитує.
На межі компосту і покривного ґрунту всередині щільного міцелію
несправжнього трюфеля можна виявити кулясті (діаметром 1–4 см), спочатку
жовті, а згодом кремові або коричневі структури – аскокарпи, в яких
формуються аскоспори. Вони округлі, дрібні (діаметром 5

мкм),

вивільняються із зруйнованих аскокарпів через 3–4 тижні і здатні уражувати
нові ділянки субстрату.
Оптимальна температура для проростання спор складає 30˚С, проте вони
здатні проростати вже при 14–16˚С і не втрачати життєздатність при 80˚С
протягом 2–х годин (при 70˚С – 12 годин). Розвитку несправжнього трюфеля
сприяє присутність міцелію печериці і рН компосту менше 7,5.
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Якщо ураження відбулося перед розростанням міцелію печериці або в
цей період, то втрати урожаю можуть досягати 75%. Встановлено, що 10 спор
D. microsporus на 1 м2 площі вирощування можуть призвести до недобору 30%
урожаю грибів. Джерела інфекції – аскоспори у компості і покривному ґрунті,
де вони зберігаються тривалий час. Збудник поширюється спорами за
допомогою часточок пилу або бризків води.
Для обмеження розвитку хвороби важливо, щоб температура компосту
у період розростання міцелію печериці не перевищувала 21–24˚С. У разі
виявлення несправжнього трюфеля на стадії плодоношення температуру
компосту знижують до 16˚С.
Слизова пліснява (слизовик). Збудник – плазмодіальний слизовик
Physarum polycephalum Schwein., гриб з ознаками примітивної форми
інтелекту. Більшу частину свого життєвого циклу P. polycephalum перебуває у
вегетативній формі плазмодію. Останній має яскраво–жовте забарвлення і
може виростати до розмірів 30 см у діаметрі, здатний до амебоїдного руху.
Цитоплазма P. polycephalum постійно рухається, змінюючи напрямок
приблизно щохвилини. Якщо поблизу плазмодія є окремі джерела живлення,
він формує сітку протоплазматичних трубочок, що їх сполучають (Бисько
Н.А., Билай В.Т., 2005, 2010).
P. polycephalum росте у вологих темних місцях, уникає світла. Живиться
шляхом фагоцитозу бактеріями, грибами, також виділяє у середовище
ферменти для розкладання відмерлих органічних речовин. За наявності
достатньої кількості живильного субстрату плазмодій постійно розростається,
а за несприятливих умов може затвердівати, перетворюючись у склероцій,
який здатен витримувати нагрівання до температури 70–80°С.
Нестача живлення і світло стимулюють утворення спорангіїв висотою
приблизно 2 мм, що розміщуються гронами. У спорангіях в результаті мейозу
утворюються гаплоїдні клітини з щільною оболонкою. Спори вивільнюються
в навколишнє середовище.
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При наявності вологи спори проростають у амебоподібні міксамеби або
джгутикові клітини, які деякий час активно живляться і можуть ділитись, у
разі висихання перетворюються у спочиваючі цисти. Міксамеби або
джгутикові клітини різних типів спарювання зливаються між собою
(плазмогамія), після чого зливаються і їхні ядра (каріогамія). Це примітивна
форма статевого процесу, внаслідок якого утворюється диплоїдна зигота. Із
останньої розвивається новий плазмодій. Слизовик здатен повністю
зруйнувати плодові тіла культивованих грибів (спричинити їх розкладання).
Джерела інфекції – уражений компост, субстрат або покривний ґрунт.

1.3. Бактеріальні хвороби
Бактеріальна плямистість (бура або іржава, або виразкова
плямистість, «bacterial spots», або «brown blotch»). Збудники – бактерії виду
Pseudomonas, зокреме Pseudomonas tolaasii Paine., рідше – Pseudomonas
gingeri. P. tolaasii – це природний мікроорганізм торфу, анаеробна, грам–
негативна, паличкоподібна бактерія (0,5–1,2 мкм) з апікальними джгутиками
(Бухало А.С. та ін., 1988). Уражує всі культивовані гриби (Tsukamoto T., та ін.,
1998).
Хвороба часто проявляється наприкінці циклу вирощування у вигляді
дрібних, блискучих, жовто–бурих або коричневих виразкових плям на
поверхні шапинок і ніжках молодих або зрілих плодових тіл. Згодом плями
набувають шоколадного відтінку. На печериці можливий прояв бактеріозу у
вигляді бурої (іржавої) плямистості, вологої на дотик (Бисько Н.А. та ін., 1983;
Бисько Н.А. та ін., 1986; Fletcher J.T. et al., 1986; Бисько Н.А., Билай В.Т.,
1995).
У результаті висихання та розтріскування виразок у період розвитку
плодових тіл шапинки набувають асиметричної форми (Григанський А.П.,
Гончаренко Н.А., 2005).
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Вважається, що основну роль у розвитку плямистості відіграє
поверхневий клітинний шар шапинки гриба (товщиною до 3 мм), оскільки
інокуляція Ps. tolaasii на поверхню поперечного розрізу печериці не
спричинює

ураження

гриба.

Бактеріальна

плямистість

інтенсивно

розвивається на зволоженій поверхні і в місцях дотику плодових тіл. За
сприятливих умов хвороба може набути масового розвитку за декілька годин.
Щорічні загальні втрати врожаю грибів від хвороби можуть становити 10%, а
під час епіфітотій досягати 100%. Джерела інфекції – уражені плодові тіла і
посівний міцелій їстівних грибів.
Бактеріальна гниль плодових тіл («bacterial rot»). Хворобу
спричинюють бактерії виду Pseudomonas, у т.ч. Ps. tolaasii. Уражені плодові
тіла стають м’якими, втрачають пружність і ослизнюються. Вони не придатні
до вживання. Бактеріальна гниль розвивається на грибах як під час росту, так
і після їх збору та під час зберігання. Так, одне уражене плодове тіло здатне за
1–2 доби зіпсувати до 3 кг здорових грибів, що знаходяться з ним в одній
упаковці.
Оптимальна температура повітря для розвитку бактеріальних хвороб
складає 18–20°С при високій вологості повітря (вище 85%), але ріст Ps. tolaasii
спостерігається навіть при 4°С. Це пояснює високу шкідливість гнилі навіть
під час зберігання грибів у холоді. Недобір урожаю грибів від бактеріальної
гнилі під час їх вирощування складає в середньому 1,5 кг/м 2 (Григанський
А.П., Гончаренко Н.А., 2005; ). Джерела інфекції – уражені плодові тіла і
посівний міцелій їстівних грибів.
Контролювати розвиток патогенних бактерій у культурі їстівних грибів
на економічно безпечному рівні можна лише профілактичними заходами
захисту: вологість повітря не повинна перевищувати 90%; регулярно
знищувати комах–переносників (грибні мушки і комарі); посилювати
вентиляцію при зміні температури повітря з метою недопущення утворення
конденсату; не поливати гриби під час формування примордіїв; запобігати
поширенню інфекції працівниками, інструментом, органічним матеріалом;
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видаляти уражені плодові тіла (Тишенков А.Д., 2010). Для поливу покривного
ґрунту використовують хлоровану воду (гіпохлорит натрію або кальцію): з
метою профілактики вміст хлору повинен складати 50 ppm, а для захисту
грибів – 150–200 ppm.
1.4. Вірусні хвороби
Вірусні хвороби культивованих грибів вперше виявлені у 1950 році
(Fletcher J.T.

et al., 1986). В останні роки вони стали дуже поширеними у

промисловому грибівництві. Типовими ознаками вірозів їстівних грибів є
видовження ніжки плодових тіл, формування маленьких деформованих
шапинок, коричневі довгасті плями на ніжках, водянисті ніжки, побуріння та
всихання шапинок грибів (Іванова Т.В., 2011). Уражений посівний міцелій
практично не розвивається у плодові тіла.
Деякі симптоми вірусних хвороб подібні до наслідків недостатньої
вентиляції або підвищеної температури у камерах вирощування – утворення
маленьких шапинок на довгих ніжках. Часто вірусні хвороби грибів
протікають безсимптомно, призводячи до зменшення врожаю та якості грибів
(Fletcher J.T. et al., 1986; Іванова Т.В., Мельничук М.Д., 2006).
Для діагностики та ідентифікації вірусів застосовують метод
електронної мікроскопії (наприклад, електронний трансмісійний мікроскоп
ЭМВ–3А) і метод виділення та ідентифікації длРНК (імунноферментний
метод). Нині відомо біля 5 типів вірусних частинок, залежно від їх розмірів і
форми. Найнебезпечнішим серед них є La France (LFIV або LIV) і вірус X. La
France – це ізометричний вірус з розміром віріону 35–36 нм. Вірус X, або
Mushroom Virus X (MVX), має характерний дволанцюговий РНК–геномом
(длРНК) грибів (Іванова Т.В., 2011).
Печериці уражуються вірусами різної морфології. Умовно їх можна
розділити на паличкоподібні, бациловидні та сферичні. При цьому розмір
паличкоподібного вірусу близько 17×270 нм, бациловидного в основному

43

19×50 нм, а сферичного – 25–45 нм. Цікаво, що бациловидний вірус за своєю
морфологією схожий з вірусом мозаїки люцерни, але не має з ним серологічної
спорідненості.
У плодових тілах печериці українськими вченими виявлено вірус
паличкоподібної форми довжиною 150–295 нм і діаметром майже 18 нм. Цей
патоген знижував урожайність грибів у 1,5–3 рази. В Україні в умовах
природних біоценозів та промислового виробництва грибів виділені також
віруси розміром біля 32 нм, 18×52 нм та 18×150–295 нм. Слід зазначити, що в
деяких дослідженнях сферичними та бациловидними вірусами не вдавалося
інфікувати вищі рослини.
Із плодових тіл гливи ізольовано два віруси – OMIV–1 і OMIV–2. Це
сферичні віруси розміром 0,03 мкм у діаметрі. Патогенні віруси порушують
формування плодових тіл, ніжка стає вкороченою, шапинка тоншою, друзи –
безформними.
Вірусні хвороби не тільки знижують урожайність грибів, а й призводять
до повного відмирання міцелію (Волощук Н.М. та ін., 2010). Доведено, що при
вірозах плодові тіла змінюються морфологічно, втрачаючи при цьому свої
смакові якості, мають менший термін зберігання і нерідко стають
небезпечними для вживання. Джерела інфекції – уражений міцелій і спори
культивованих уражених грибів (для печериці, щодо гливи – не досліджено).
Проти вірусних хвороб можливі лише профілактичні заходи: для посіву
використовують перевірений здоровий міцелій, уражені плодові тіла їстівних
грибів видаляють до початку їх спороношення.

1.5. Неінфекційні хвороби
Зовнішній вигляд плодових тіл їстівних грибів дуже залежить від умов
їх вирощування (Дудка И.А. та ін., 1978; Иванов А.И., Гарибова Л.В., 1989;
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Раптунович Е.С., Федоров Н.И., 1994; Рубцов А,А., Рубцова И.А., 2006).
Наприклад, плодоношення гливи (перехід від вегетативної до генеративної
стадії) стимулюється зміною кліматичних умов, а саме: подачею свіжого
повітря, що призводить до зниження температури з 22–24° до 13–15°С
(холодний шок), рівня СО2 – до 900–1100 ppm та збільшенням відносної
вологості повітря до 92–95%.
Тишенков А.Д. (2009) виділяє такі ключові показники якості плодових
тіл гливи (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Вимоги до фізико–хімічних та органолептичних показників плодових тіл
гливи
Показники
Характеристика і норми
Гриби цілі, чисті, здорові, пружні. Друза (зросток
Зовнішній вигляд
плодових тіл) підрізана без залишків субстрату
Забарвлення поверхні Властиве ботанічним штамам (сортам) – біле,
шапинки
кремове, коричневе, сірувате, жовте або рожеве
Смак і запах
Характерний для свіжих грибів гливи
Технічна, плодові тіла чітко розрізняються, краї
Стиглість
шапинок дещо загнуті
Діаметр шапинки
3–100 мм
Довжина ніжки
Не обмежується
Діаметр друзи
Не обмежується
Вологість плодових тіл 90%
Вплив

температури. Різкі

перепади

температурного режиму

призводять до появи зон знебарвлення шапинок або блакитного їх відтінку
(Тишенков А.Д., 2009). Підвищення температури у період плодоношення
гливи вище 15°С призводить до посвітління шапинок. За таких умов гриби
ростуть надто швидко, тому стають тонкими і крихкими, хоча їх поживна
цінність зберігається.
Вплив вологості повітря. При недостатній вологості або різких її
перепадах змінюється забарвлення шапинок, на гливі з’являються зони білого
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або жовтого відтінків (Тишенков А.Д., 2009). Плодові тіла виглядають
старими.
Пересушування поверхні шапинок недостатнім зволоженням або
сильними потоками сухого повітря призводить до їх розтріскування і появи на
поверхні «крокодилової шкіри». Порушення водного балансу грибів, коли
поглинання і насичення водою домінує над її втратою, може призвести до
«плачу» грибів. На їх поверхні з’являються краплі прозорої рідини. Причиною
виникнення «плачу» може бути порушення режиму поливів, неоптимальна
вологість покривного ґрунту, температура компосту, інші параметри клімату,
що впливають на водний обмін грибів. В основному це явище властиве
крупним плодовим тілам перед збором урожаю і не має масового характеру.
Після збору ніжки таких грибів часто змінюють забарвлення, стають
коричневими і навіть чорними.
Вплив органічного складу субстрату. Для отримання доброго врожаю
гливи у субстраті повинно бути 0,7–0,8% азоту. Додавання у субстрат соєвого
борошна, висівок, соломи бобових культур забезпечує міцелій гриба
доступним білковим і вуглеводним живленням. Проте надлишок азоту
негативно впливає на урожайність і якість плодових тіл. У результаті
розщеплення рослинного білка мікроорганізмами із субстрату виділяється
надлишковий аміачний азот, а глива дуже чутлива до іонів амонію. Це
призводить до неприродного жовтуватого забарвлення плодових тіл з чорними
плямами у місцях відмирання клітин (Тишенков А.Д., 2009; Матершев В.Г.,
2009).
Для оптимальної аерації і швидкого розвитку міцелію гливи у
субстратних блоках щільність брикетів повинна складати 0,4–0,6 кг/л (із
зростанням маси блоків їх щільність повинна зменшуватися). Стандартний
розмір брикету 35×60×20 см, його маса – біля 20 кг (0,5 кг/л). Для покращення
газообміну на брикеті, як правило, роблять 16–18 перфорацій, площа яких
складає 1% поверхні, або використовують плівку з мікроперфораціями.

46

Вплив вуглекислого газу. Як відомо, в атмосферному повітрі міститься
78,1% азоту, 21,0% кисню, 0,03% вуглекислого газу (або 0,0003 частини або
300 ppm або 300 мл (см3)/м3), решта – інші гази. СО2 утворюється при
окисленні в біологічних процесах і при згоранні палива. Зелені рослини,
використовуючи СО2 в процесі фотосинтезу, поглинають його набагато
більше, ніж продукують. Їстівні гриби, навпаки, виділяють СО 2 протягом
усього циклу вирощування, а використовують його в дуже незначних
кількостях. Тому в закритих камерах відбувається постійне накопичення СО2
і зростання його концентрації (Тишенков А.Д., 2010). У середньому в період
інкубації буде виділятися 70–100 г СО2/1 год./1 т субстрату.
Оптимальний рівень СО2 у повітрі камери залежить від фази
культивування. У період вегетативного росту міцелію гливи високий рівень
СО2 відіграє позитивну роль, оскільки стимулює цей процес. Міцелій гливи
припиняє свій ріст лише при дуже високій концентрації СО 2 у субстраті (вище
25%). Тому в період обростання субстрату приміщення вентилюють
мінімально, підтримуючи невисоку вологість повітря (65–70%) і досить
високий рівень вуглекислого газу в камері (3000–6000 ppm).
При надлишку вуглекислого газу у період плодоношення (більше 700–
800 ppm) ніжки грибів видовжуються, стають грубими і жорсткими, а
співвідношення «шапинка/ніжка» зменшується на 30%.
Інтенсивність виділення вуглекислого газу міцелієм гливи прямо
залежить від температури субстрату – із її зростанням на 1˚С виділення СО2
збільшується на 20%. Тому в теплу пору року виділення СО 2 може в 1,5–2,0
рази перевищувати таке порівняно з холодним періодом. Відповідно, подача
свіжого повітря у зимовий період може бути на рівні 100–150 м3/год. На 1 т
субстрату, а в теплу пору – до 200–300 м3/год. Найвищий рівень виділення СО2
спостерігається на 1–й хвилі плодоношення, дещо менше – на 2–й. Нестачу
свіжого повітря при підвищеному рівні СО 2 може дещо компенсувати
природне освітлення.
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1.6. Вимоги до проведення заходів захисту їстівних грибів від хвороб
Система санітарно–захисних заходів при вирощуванні їстівних грибів
базується на контролі чисельності шкідливих організмів і утриманні їх на
економічно безпечному рівні з мінімальним використанням хімічних засобів.
Для цього в першу чергу необхідно суворо виконувати правила гігієни під час
усіх технологічних операцій (Гарибова Л.В., Макевнина О.Ю., 2000;
Алексеева К.Л., 2005; Бисько Н., Билай В., 2010). Виходячи з цього, система
заходів захисту у грибівництві включає організаційно–господарські,
санітарно–гігієнічні, технологічні і хімічні заходи.
Організаційно–господарські заходи. До них належить правильне
планування виробництва грибів. У працях дослідників-практиків (Нурметов
Р.Д., Девочкина Н.Л., 2010) особлива увага звертається на такі технологічні
аспекти:
- не рекомендується розміщувати комплекси біля постійних джерел
інфекції і шкідників, наприклад, поблизу тваринницьких ферм або теплиць, де
часто застосовують біопрепарати фунгіцидної дії на основі штамів грибів роду
Trichoderma;
- санітарно–захисна зона для камер вирощування повинна становити не
менше 100 м;
- цех з камерами плодоношення розміщують так, щоб домінуючі вітри
дули з напряму субстратного цеху, а не навпаки;
- субстратний цех розподіляють на чисту і брудну зони, розміщуючи
його в окремому приміщенні на відстані не менше 100 м від камер
вирощування;
- технологічні операції планують так, щоб спочатку виконувалися
«чисті» роботи, а потім «брудні»; в такому ж напрямку здійснюють
переміщення людей і техніки;
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- приміщення для вирощування грибів повинно бути теплоізольованим
для попередження утворення конденсату, в якому розвиваються конкурентні
мікроорганізми;
- приміщення і камери повинні герметично закриватися для запобігання
їхнього перезараження; підлога має бути гладенькою зі стоком в каналізацію
для зручності її миття;
- всмоктування свіжого повітря у камери вирощування здійснюють з
напрямку домінуючих вітрів, а вихлопні отвори і зони вивантаження
відпрацьованого субстрату обладнують з протилежного боку.
Санітарно–гігієнічні

заходи

направлені

на

підтримання

мікробіологічної чистоти на виробничій території та навколо неї. Ряд
дослідників (Kaneko S., 1983; Нурметов Р.Д., Девочкина Н.Л., 2010) виділяють
ключові з них:
- регулярний мікробіологічний контроль чистоти повітря і обладнання
у камерах вирощування (залежить від видового складу мікроорганізмів, але
критичними показниками є 180 КУО/м3 і 100 КУО/м2 відповідно) із записами
у відповідних журналах.
- за кожним робітником закріплюється особистий інвентар, спецодяг і
спецвзуття;
- одяг робітників постійно підтримується у чистому стані, щоденно
змінюється, а прання його здійснюють при температурі не нижче 90˚С;
- перед входом у камеру культивування кладуть гумовий килимок,
просочений одним із дезінфектантів (0,5–1% розчин віроциду, 2%–й розчин
формаліну, 1%–й розчин хлораміну, 1%–й розчин хлорного вапна, 3%–й
перекис водню, 0,1–0,3% розчин (за активним хлором) дісоліду та ін.);
- не допускають утворення пилу під час будь–яких робіт, усе сміття
видаляють з території ферми, регулярно знищують бур’яни навколо неї;
- оборотну тару для збору грибів після кожного використання спочатку
миють, а потім дезінфікують у спеціальній кімнаті; як правило, для цього
використовують гіпохлорит натрію (NaClO, 95,2% активного хлору),
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промисловий препарат «Білизна» (7–8% хлору), які розчиняють у теплій воді
(не вище 25˚С) до концентрації хлору 300–350 ppm або інші дезінфектанти;
- піддони, на які встановлюють ящики, обов’язково повинні бути лише
пластмасовими (не дерев’яними), щоб їх можна було легко помити і
продезінфікувати;
- відходи після збору плодових тіл збирають в окрему спеціальну тару
і видаляють за межі камери;
- після кожного циклу культивування камери вирощування очищають
(миють і дезінфікують), відпрацьований субстрат видаляють за межі грибної
ферми.
Технологічні

заходи

передбачають

забезпечення оптимальних

параметрів на всіх етапах культивування їстівних грибів. Відомі вчені в галузі
вирощування грибів (Fletcher J. T. та ін., 1986; Бисько Н. А., Дудка И. А.,1987;
Тишенков А.Д., 2009; Rocha Vieira F. та ін., 2016) сформулювали ключові з них
(табл. 1.3–1.4).
Таблиця 1.3
Потреба печериці двоспорової в умовах вирощування залежно від

ріст міцелію у субстраті

21–23

2. Нанесення покривного
матеріалу, ріст міцелію у

12–14 22–24

20–22

покривному матеріалі
3. Плодоутворення

Концентрація СО2,
%

12–14 24–26

Відносна вологість
повітря, %

Температура
повітря, °С

1. Посів і вегетативний

Температура
субстрату, °С

Фаза росту і розвитку

Тривалість фази,
дні

фази росту і розвитку гриба

Необхідність
провітрювання

У випадку
90–

1,5–

95

2,0

підвищення
температури
субстрату
більше 27–28°С

2–4

18–20

15–17

50
2–4 кратний

85–

4. Плодоношення, збір
урожаю

40–45 15–17

15–17

90

обмін повітря на

Не
більше
0,1

1 год. з метою
зниження
температури і
вмісту СО2

Глива потребує освітлення у період формування і росту плодових тіл, які
здатні утворюватися лише на вертикальній поверхні. Натомість печериця не
потребує освітлення, а пряме сонячне світло навіть спричинює розтріскування
шкірки шапинки.
Таблиця 1.4
Потреба гливи звичайної в умовах вирощування залежно від фази

Концентрація СО2,
%

4.
Плодоношення,
збір урожаю

Температура
повітря, °С

1. Вегетативний
ріст міцелію у
субстраті
2. Стимуляція
плодоутворення
3.
Плодоутворення

Температура
субстрату, °С

Фаза росту і
розвитку

Тривалість фази,
дні

росту і розвитку гриба

Необхідність
провітрювання

10–
15

22–
28

20–
22

90–95

0,5–
2,0

У випадку підвищення
температури субстрату
більше 28°С

3–4

7–10

0–5

–

–

2–3

14–
28

14–
23

85–90

14–
28

85–90 +
освітлення 100–
200 лк/год.
протягом 7–12
год./добу

30–
45

Дотримання

14–
28

Відносна
вологість повітря,
%

–

2–4 кратний обмін
Не
повітря на 1 год. з
більше метою зниження
0,05
температури і вмісту
СО2

технології приготування компосту.

Тривалість

пастеризації субстрату для вирощування гливи з метою знищення спор
триходерми повинна тривати не менше 24–36 год. при температурі 60–65°С
(Нурметов Р.Д., Девочкина Н.Л., 2010). Високотемпературна обробка
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субстрату паром в субстратних машинах при температурі біля 100°С протягом
1,5 год. (ксеротермічна технологія) повністю звільняє його від збудників
зеленої плісняви. Але на практиці субстрат часто готують у тунелях (тунельна
технологія), де пастеризацію проводять при температурі ~65°С протягом 8–10
год (Тишенков А.Д., 2012).
Плодові тіла гливи на 90% складаються з води. У період плодоношення
на 1 кг грибів із субстрату поглинається і випаровується 1,5–1,8 л води. Тому
достатня кількість води у ньому – необхідна умова високої продуктивності
грибів. Залежно від складу компосту (його вологоємності) і способу
підготовки, оптимальна вологість субстрату складає 65–75%. Наявність
вільної води сприяє розвитку конкурентних мікроорганізмів. Для посилення
випаровування води з субстратного блоку збільшують площу перфорацій до
2–4% від поверхні блоку.
Забезпечення оптимальних кліматичних умов. Для більшості
пліснявих грибів оптимальна температура розвитку складає 20–35°С, а
відносна вологість повітря – 70–100%. Так, субстрат уражується триходермою
переважно у фазу інкубації гливи, коли його температура зростає до 30°С
завдяки метаболітичній активності міцелію їстівного гриба (Яковлев А.Ю. та
ін., 2010). Саме при такій температурі швидко росте міцелій грибів роду
Trichoderma (Шульга О.В., 2006; Hatvani L. та ін., 2011).
Оптимальний ріст міцелію гливи спостерігається при вологості
субстрату 60–70% і значно пригнічується при вологості 80% і вище. Натомість
максимальний ріст міцелію збудників триходерми відбувається при високій
вологості субстрату (80% і вище).
Тому під час вирощування гливи рекомендується у фазу інкубації
підтримувати низьку вологість повітря (55–65%), а у фазу плодоношення –
низьку температуру (10–17°С) і таким чином не створювати оптимальних умов
у камері культивування для розвитку плісняв (Тишенков А.Д., 2010) (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Оптимальні параметри умов для розвитку пліснявих грибів (П)
і гливи у фази інкубації (В1) та плодоношення (В2)
Низька вологість повітря дозволяє також випаровуватися надлишковій
воді, яка утворюється у результаті розкладання субстрату міцелієм гливи.
У культиваційних спорудах вирощування печериці відразу після
нанесення покривного ґрунту вологість повітря повинна складати не більше
95%, а температура – не вище 24˚С. При виявленні інфекції павутинистої
плісняви відносну вологість повітря доцільно підтримувати на рівні нижче
90%, а температуру – менше 20°С.
Контроль системи зволоження і кондиціювання повітря. Недостатня
вентиляція не дозволяє видалити надлишок вуглекислого газу, що призводить
до видовження ніжок і формування неякісних плодових тіл (Тишенков А.Д.,
2009). Полив здійснюють лише після видалення уражених плодових тіл грибів.
Система поливу і зволоження не повинна створювати конденсат у камерах
вирощування грибів. У камерах вирощування і тунелях пастеризації для
попередження потрапляння спор патогенних і конкурентних грибів
встановлюють фільтри «тонкого» (мікробіологічного) очищення повітря
(діаметр пор – 2 мкм).
Регулярні обстеження плодових тіл з метою виявлення патогенної
інфекції. Уражені плодові тіла є вторинним джерелом інфекції, тому їх вчасно
(до появи спороношення збудників) потрібно знезаразити і видалити
(Раптунович Е.С., Федоров Н.И., 1994; Рубцов А,А., Рубцова И.А., 2006). Для

53

цього уражені ділянки накривають вологою серветкою, вимикають вентилятор
і обробляють сіллю, содою або іншою лужною речовиною. Потім хворі
плодові тіла накривають пластиковим ковпаком, вдавлюючи його у покривний
матеріал для обмеження поширення мікопатогенів при поливах і видаляють
гумовими рукавицями у відро з дезінфектантом. Найкраще, коли локалізацією
уражених плодових тіл займаються спеціально підготовлені працівники (так
звана санітарна ланка).
Контроль шкідників їстівних грибів. Відомо, що мухи, грибні комарі,
кліщі, нематоди і навіть гризуни не лише пошкоджують плодові тіла, а й здатні
поширювати збудників багатьох хвороб їстівних грибів (Fletcher J.T., Gaze
R.H., 2008; Geels F.P. та ін., 2012). Наприклад, кліщі Tyrofagus spp. живляться
конідіями і міцелієм Verticillium fungicola var. fungicola, червоні перцеві кліщі
(Siteropsis mesembrina) – міцелієм і конідіями триходерми.
Збір урожаю проводять послідовно – від нового до старого.
Забороняється одночасно зрізати здорові і уражені плодові тіла.
Зібраний урожай рекомендується складати в одноразові картонні ящики,
що унеможливлює ураження готової продукції збудниками хвороб (зокрема
зеленою пліснявою і сухою гниллю) та кліщами. Крім того, зникає
необхідність в спеціальній кімнаті для миття і зберігання оборотної тари,
зменшуються витрати на дезінфікуючі засоби і роботу (Сафрай А.И., 2012).
Вчасне видалення відпрацьованого субстрату як основного джерела
інфекції (Fletcher J.T. та ін., 1986; Нурметов Р.Д., Девочкина Н.Л., 2010). У
сильно уражених камерах після збору урожаю компост спочатку запарюють
при температурі 70˚С протягом 10–12 год. (або 80˚С протягом 4 год.), а потім
видаляють. Важливо, щоб така температура була в усій масі компосту. При
виявленні жовтої плісняви або вірусних хвороб запарювання проводять
негайно.
Вирощування стійких штамів їстівних грибів. Білі штами печериці
проявляють високу сприйнятливість до триходерми, лускаті – середню
стійкість, а коричневі штами – високу стійкість проти цієї хвороби. Порівняно
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з печерицею, глива проявляє вищу стійкість проти мокрої і сухої гнилей та
павутинистої плісняви (Иванов А.И., Гарибова Л.В., 1989) (табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Ступінь стійкості різних видів їстівних грибів проти плісняв у
компості (субстраті)
Вид гриба
Ступінь стійкості
Обґрунтування
Печериця
Середня
Продукує антибіотики
Глива звичайна
Висока
Швидкий ріст міцелію
Шіі–таке
Слабка стійкість
Дуже повільний ріст міцелію
Для посіву рекомендується використовувати лише здоровий міцелій, без
будь–яких ознак інфекційних хвороб.
За даними «Державного реєстру сортів …» (2021), головними
виробниками і постачальниками міцелію їстівних грибів в Україні є компанії
Amycel, Sylvan, Mikogen, ItalSpawn, Spyra, Euromycel.
Хімічні заходи. Проблема захисту їстівних грибів від хвороб, як уже
зазначалося, дуже актуальна. І питання тут не лише в наявності препаратів.
Наприклад, С. А. Єгоренко (2005) серед основних проблем застосування
фунгіцидів під час вирощування їстівних грибів називає:
- відсутність фунгіцидів, дозволених до використання у грибівництві в
Україні (станом на 2021 рік, за даними «Державного реєстру пестицидів …»);
- у системі «культивований гриб – патогенний гриб» важко впливати
лише на один компонент цієї системи, оскільки обидва її представники є
грибами;
- усі фунгіциди пригнічують розвиток як патогенних, так і їстівних
грибів;
- неможливість обробки фунгіцидами покривного ґрунту як основного
джерела інфекції, оскільки потрібно зберегти його основну мікрофлору –
міцелій їстівних грибів;
- фунгіциди акумулюються у плодових тілах їстівних грибів.
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Проте в спеціалізованій літературі наводяться результати застосування
фунгіцидів під час вирощування їстівних грибів, переважно печериці (Сафрай
А.И., 2006; Нурметов Р.Д., Девочкина Н.Л., 2010).
Н. Нугаєва (2001) проти основних хвороб печериці рекомендує
проводити дезінфекцію покривного ґрунту після його нанесення 2%–м
розчином 40%–го формаліну (2 л/100 л води/100 м2 поверхні).
У дослідженнях О.Шульги (2006), ріст і розвиток більшості штамів
Trichoderma spp. у чистій культурі (за винятком штамів Т1 і Т4 Tr. harzianum)
повністю пригнічувався при застосуванні бензимідазольних фунгіцидів
Фундазол, 50% з.п. (беноміл) і Дерозал, 50% к.с. (карбендазим) у концентрації
10 мг/л. При цьому не було відмічено негативного впливу препаратів на ріст і
розвиток міцелію штамів і сортів гриба шиї–таке.
На думку А.Тишенкова (2005), для обмеження розвитку триходерми на
гливі у субстрат можна вносити Фундазол з розрахунку 100–200 г/т.
Якщо на фермі з’явилася інфекція зеленої плісняви, то, за даними А.
Сафрай (2006), міцелій печериці перед посівом також можна обробити
Фундазолом, попередньо змішавши його з крейдою, а вже потім – з міцелієм.
Автор рекомендує використовувати 12 г фунгіциду/1 кг крейди/30 л міцелію.
При обробці міцелію Agaricus bisporus фунгіцидами карбендазим і
беноміл (1,15 г у перерахунку на масу міцелію у тонні компосту) найвищу
ефективність (84%) проти зеленої плісняви (біотип Th2) проявляв перший з
них. При прямому ж їх внесенні у компост (70 г/т) під час інокуляції
карбендазим і беноміл мали майже однакову ефективність (70%). При цих
концентраціях залишки фунгіцидів у грибах не перевищували встановлені
норми (США, Велика Британія).
Також проводяться дослідження щодо ефективності та безпечності
використання проти основних хвороб їстівних грибів препарату Вівандо, к.с.
(метрафенон, 500 г/л), біопрепарату на основі штамів Pseudomonas
chlororaphis та ін.
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Отже, за результатами аналізу вітчизняної та зарубіжної спеціалізованої
літератури можна зробити висновок про недостатнє вивчення, а інколи –
суперечливу інформацію щодо діагностики, етіології, поширення хвороб
гливи звичайної та заходів обмеження їх розвитку. З огляду на це проведення
таких досліджень та розробка рекомендацій є вкрай важливими і актуальними.
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РОЗДІЛ 2
УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови проведення досліджень
Лабораторні дослідження виконували в Національному університеті
біоресурсів і природокористування України в сертифікованій проблемній
науково-дослідній лабораторії «Мікології та фітопатології» кафедри
фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи та відбір
зразків проводили у підприємствах з вирощування гливи протягом 2006–2009
і 2012–2013 років: ТОВ «Мікени» Миронівський район Київської області; ПП
«О. Юрченко» м. Переяслав-Хмельницький; ТОВ «Міцел» СМТ Немішаєве;
ТОВ «Флорида» м. Ірпінь; ПП «Клименко» с. Требухів Броварського району
Київської області.
Виробничі умови на грибних підприємствах були не однаковими і
змінювались залежно від багатьох чинників: складу та способу стерилізації
субстрату, кількості та різноманіття домішок, якості посівного міцелію,
температури, вологості, освітлення, вентиляції, розміру субстратних блоків та
способу поливу.
На підприємстві «Мікени», що знаходиться в Миронівському районі
Київської області грибні приміщення розділені між двома селами. Всі
виробничі процеси до появи плодоношення здійснюються на частині
підприємства, що знаходиться в с. Вікторівка. Після обростання субстрату
міцелієм блоки для плодоношення перевозили у сусіднє село Зеленьки. Гливу
вирощували інтенсивним способом за промисловою технологією у
стаціонарних приміщеннях. Як субстрат використовували пшеничну солому
врожаїв 2006–2008 років, зволожену до 75%. Вміст домішок складав від 3 до
15%. Пастеризували субстрат у тунелі розмірами 40×3×3,5 м партіями по 15
тон протягом чотирьох діб. Фаза розігріву до 65°С субстрату тривала 11 –12
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годин, далі цю температуру витримували 12 годин, після чого субстрат
поступово охолоджували до температури 25°С. Маса субстратних ємностей
становила 10,0±2,0 кг, розміри: 70–80 см довжиною і до 50 см шириною. Як
ємності для вирощування використовували поліетиленові мішки. У випадку
зав’язування плодових тіл під плівкою її надрізали, щоб запобігти деформації
плодових тіл та втратам врожаю. Набивка субстрату у мішки тривала 6-8 годин
з використанням набивної машини Hoving виробництва Голландії. Кількість
інокулюму складала від 2 до 5% від маси субстрату у мішку залежно від штаму
гливи звичайної. Після засіву субстрату блоки інкубували у приміщенні з
температурою близько 20–22°С, відносною вологістю повітря 70% без
освітлення.
Після закінчення обростання субстрату мішки перевозили до сусіднього
селища Зеленьки (відстань між селами 4 км) з метою дотримання виробничої
гігієни, де проводили заключний етап плодоношення та збору врожаю.
Вигонку плодових тіл проводили при температурі повітря 16°С, відносній
вологості 97% та освітленні 100–200 Lx, де й отримували врожай протягом
наступних 5–21 діб. Субстратні ємності були розміщені у три яруси стінкою
висотою до 2 метрів, з проходами між рядами 110 см. Збирали першу та другу
хвилі плодоношення, рідше третю.
У господарстві ПП «Клименко» умови культивування були наступними:
пастеризація до 60℃ протягом 6 годин, далі утримання при такій температурі
до 12 годин і охолодження поступове до 25℃ протягом 3-х діб. Для
формування субстратних ємностей використовували 70–75% соломи та 2530% домішок. Сформовані блоки розміщували в один ярус у приміщенні, де
проходило заростання міцелієм гливи субстрату, яке в подальшому
використовували для плодоношення і збору грибів.
Температура під час інкубації становила 21 –23℃, відносна вологість
повітря до 80%, без вентиляції та освітлення. Далі для стимулювання
плодоношення проводили активну вентиляцію, підтримували температуру від
15до 17℃ та 90–95% вологості, освітлення – 150 Lx протягом 10 годин.
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2.2. Матеріали та об’єкти досліджень
Матеріалом для досліджень служили 5 штамів гливи звичайної
P. оstreatus. Список досліджених штамів гливи звичайної та країна
походження наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Перелік досліджуваних штамів гливи звичайної
Штам
Виробник
Країна походження
Н-35
Coruna
Hungary
К-12
Sylvan
France
Polmycel 107
Polmycel
Poland
P-77
Italspawn
Italy
1.2175
LF Lambert Spawn
USA
Об’єктом досліджень були хвороби гливи звичайної, які викликаються
різними видами мікроміцетів і бактерій, вилучених у ході наших досліджень
в чисту культуру із зернового міцелію, субстратних блоків та плодових тіл
гливи звичайної. За час досліджень виділено 267 ізолятів грибів та бактерій
разом (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Кількість виділених ізолятів мікроорганізмів з різних субстратів
Рід
Кількість
Походження
мікроорганізмів ізолятів
Trichoderma spp.
84
зерновий міцелій, субстрат, плодові тілі
Neurospora spp.
8
субстрат
Penicillium spp.
29
субстрат, плодові тілі
Mucor spp.
14
зерновий міцелій, субстрат
Coprinus spp.
18
субстрат
Pseudomonas spp.
13
плодові тіла
Aspergillus spp.
30
субстрат, плодові тіла
Fusarium spp.
8
зерновий міцелій, субстрат
Alternaria spp.
5
субстрат
Rhizopus spp.
14
зерновий міцелій, субстрат
Peziza spp.
19
субстрат
Bacillus spp.
7
субстрат
Не визначені
18
зерновий міцелій, субстрат
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2.3. Експериментальні дослідження у грибних підприємствах
Обстеження грибівниць з вирощування гливи звичайної проводили
протягом 2006–2009 та 2012–2013 років.
Моніторинг повітря на забрудненість спорами мікроміцетів на грибних
підприємствах здійснювали в основних приміщеннях для вирощування гливи:
лабораторія, інкубаційна, приміщення для плодоношення. Чашки Петрі з
поживним середовищем (КГА) розкладали в 5 секторах приміщення (по кутах
та у центрі), відкривали кришку. Через 20 хвилин обережно закриваючи
кришки, їх забирали ( рис. 2.1).

в.з.

а

столи

холодильник

Лабораторія ТОВ “Мікени” с.
Вікторівка Миронівський район

бокс

Рис. 2.1 Схема відбору проб повітря
Далі досліджувані чашки із культурами інкубували в термостаті при
+25℃ протягом 14 діб (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Ріст мікобіоти повітря на середовищі КГА (5 доба, +25℃)
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Облік ураженості субстрату і плодових тіл хворобами. Симптоми
хвороб встановлювали візуально на зерновому міцелію, субстраті та плодових
тілах гливи звичайної під час першої та другої хвиль плодоношення
безпосередньо на підприємствах. Проводили опис, фотографування хвороб та
нетипових симптомів прояву. Відбирали зразки на кожному етапі
вирощування гливи звичайної: на зерновому міцелію, під час інокуляції та
інкубації, в період формування плодових тіл та збору урожаю.
Попередньо здійснювали загальний огляд камери вирощування грибів
для оцінки інфекційного (санітарного) стану приміщень, виявлення вогнищ
інфекції, які можуть стати джерелом ураження для незаражених субстратів,
окомірне встановлення домінуючих видів антагоністів тощо.
Методика

оцінки

ураження

субстрату

антагоністичними

мікроорганізмами полягає у визначенні інфікованої площі. Як правило,
наявність антагоністів на поверхні субстрату свідчить про ураженість всього
його об’єму. Інфекція може бути представлена одним видом плісеневих грибів
або бути змішаною (Григанський А.П., 2007).
Кількість субстратних блоків, необхідних для здійснення обліку
ураження грибами-антагоністами, залежить від загального об’єму субстрату
(табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Кількість субстратних блоків, необхідних для обліку
( за Григанським А.П. та ін., 2002)
Загальна кількість
субстратних блоків, шт.
Кількість субстратних
блоків, необхідних для
обліку, шт.

До 50

50–
100

100–
500

500–
1000

Більше
1000

Усі

20

50

70

100

Для встановлення поширення основних плісеневих та бактеріальних
хвороб гливи звичайної використовували формулу, що використовується в
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фітопатології для визначення розповсюдження хвороби, пристосовану в
дослідженнях при грибному культивуванні (Билай В.И. та ін., 1982):
P=

n  100
N

,

де Р – розповсюдження хвороби, %;
N – загальна кількість блоків (у випадку плісневих хвороб) та
плодових тіл (для бактеріальних), шт.;
n – кількість уражених блоків та плодових тіл у пробах, шт.
Шкідливість хвороб при інтенсивному культивуванні гливи визначали
шляхом регулярних обстежень блоків. Регулярно спостерігали та відмічали
появу ознак хвороб та ступінь їх розвитку, візуально оцінювали їх вплив на
обростання субтрату міцелієм (етап обростання) або на утворення плодових
тіл (на 1-й та 2-й хвилі), підраховували недобір врожаю в залежності від
інтенсивності розвитку хвороби.
Розвиток хвороб визначали за формулою:
Rx =

де

 (a  b)  100 ,
NK

Rx – розвиток хвороби, %;

 (a  b)  100 – сума добутку кількості уражених блоків на відповідний
бал ураження (ступінь ураження);
N – загальна кількість облікованих блоків (здорових та уражених), шт.;
К – вищий бал шкали обліку.
Ступінь ураження субстратних блоків плісеневими грибами визначали
на першій та другій хвилях плодоношення візуально за 5-бальною шкалою,
запропонованою А.П. Григанським, М.М. Кириком, Н.А. Гончаренко (2002
р.), де: 0 – ураження відсутнє, бал 1 – уражено

1-5% площі (об’єму)

субстрату, бал 2 – уражено 6-25% площі, бал 3 – 26-50%, бал 4 – більше 50%
(рис. 2.3).
Обліки проводили з обох боків вздовж рядів блоків. Ступінь ураження
визначали окремо у вертикальних рядах. Це дає можливість виявити вогнища
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інфекції,

які

можуть

бути

наслідком

неправильного

планування

культиваційного приміщення або порушенням окремих технологічних
операцій.

0

1

2

3

4

Рис. 2.3. Шкала визначення ступеня ураження субстратних блоків
плісеневими грибами
Для визначення ураженості плодових тіл бактеріальними хворобами
модифікували шкалу інтенсивності ураження рослин грибними організмами
(Билай В.И. та ін., 1982). Дана шкала виражається у відсотках, або ж у балах,
для чого використовується спеціальна 4-х бальна шкала. Для обліку ураження
гливи звичайної існуюча шкала не підходить, оскільки вона орієнтована на
визначення інтенсивності ураження рослин патогенними грибами і не може
використовуватись для культивованих грибів. Тому нами було запропоновано
удосконалену модель з урахуванням особливостей розвитку грибів, симптомів
хвороб та інтенсивність ураження (Спосіб визначення

інтенсивності

ураження бактеріальною плямистістю плодових тіл гливи звичайної: пат.
31415 Україна: MПК7А01G1/00; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. 10 с.)
Отже інтенсивність ураження бактеріальною плямистістю гливи
звичайної, що включає визначення площі їх ураження, вплив хвороби на
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формування і розвиток плодових тіл грибів, особливості прояву і фактичну
інтенсивність ураження шапинки або ніжки враховували за розробленою нами
5 бальною шкалою (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Шкала обліку ураження плодових тіл гливи звичайної бактеріальною
плямистістю

0

Ступінь
ураження
Відсутнє

1

До 5%

2

До 15%

3

До 25%

4

26-50%

5

>51%

Бал

Симптоми та інтенсивність ураження
Відсутнє
На шапинці поодинокі іржаво-коричневі плями. Вони
займають до 5% загальної поверхні шапинки
плодового тіла. Примордії розвиваються без змін.
Іржаво-коричневі та коричневі плями із облямівкою.
Уражено від 6% до 15% шапинки плодового тіла. Ріст
та розвиток примордій дещо уповільнений.
Плями займають до 25% плодового тіла. Примордії
культивованого гриба коричневого кольору, розвиток
уповільнюється.
Примордії червоно-коричневого кольору, їх ріст не
спостерігається. Розвинуті плодові тіла більше 25%
поверхні уражені бактеріями.
Маленькі плодові тіла темно коричневого кольору, не
розвинуті. Дорослі плодові тіла меншого розміру ніж
не уражені гриби.

Плодові тіла, уражені в незначному ступені (бал 1), придатні для
реалізації у свіжому та консервованому вигляді. Плодові тіла зі ступенем
ураження бактеріальною плямистістю, що відповідає балу 2, можуть бути
використані для переробки в сухому вигляді. Плодові тіла з найвищим
ступенем ураження (бал 4, 5) підлягають знищенню.
Прояв хвороби обліковували як на початкових стадіях формування
плодових тіл, так і при подальшому їх розвитку. Обліковували на перших та
других хвилях плодоношення по 100 плодових тіл, що росли на блоках у
різних місцях приміщення.
Втрати (недобір) врожаю від хвороб обчислювали за формулою:
G=(A–a)*100/A,
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де: А – врожай неуражених блоків,
а – врожай уражених блоків.
При дослідженні впливу температури і вологості під час обростання
міцелієм гливи субстратних блоків вивчали вплив оптимальної температури
приміщення та підвищеної на появу і розвиток конкурентних та патогенних
організмів.
2.4. Методи досліджень
У лабораторних умовах ми проводили дослідження з перевірки якості
посівного міцелію P. оstreatus.
Визначали наступні показники: енергію обростання міцелію, швидкість
його росту, кислотність, вологість, наявність уражених ділянок, запах та колір.
Для встановлення швидкості росту міцелія на агаризованому середовищі
гливи з кожного досліджуваного зразка зернового міцелію відбирали з 5 місць
по одній зернині і культивували в чашках Петрі на КГА при +25℃ протягом
15 діб в

4-х повторностях. Вимірювали діаметр колонії в двох взаємо

перпендикулярних напрямках. Відмічали швидкість росту міцелію, щільність
колонії та забарвлення. Також при наявності уражених ділянок на посівному
міцелію відбирали зразки для подальшого культивування та встановлення
видової належності шкідливого мікроорганізму.
Для встановлення енергії обростання з кожної партії зернового міцелію
відбирали по 100 зернин, висівали на поживне середовище у чашки Петрі по
10 зернин в 4-х повторностях. Далі проводили підрахунок співвідношення
кількості оброслих міцелієм зернівок до не оброслих.
Кислотність субстратів визначали за допомогою рН метра в 4повторностях. До 20 мл води вносили 5 грам зерна, збовтували і через 15
хвилин проводили відповідні підрахунки.
Вологість зернового міцелію вимірювали за допомогою вологоміру
"Mettler Toledo".
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При виявленні

уражених ділянок на зерновому міцелію виділяли

патогени методом розведення у пробірках. Із ділянки, що мали коричневе
забарвлення та кислий запах, вилучали зразки для подальшого культивування
на м’ясо-пептонному агарі (для виділення бактерій)
Ріст і морфологію чистих культур патогенних та конкурентних
мікроміцетів вивчали на агаризованому поживному середовищі картопляноглюкозному відварі (КГА) і м’ясо-пептонному агарі (МПА) – для бактерій.
Досліджувані культури мікроміцетів інокулювали на агар в центр чашки
Петрі блоками діаметром 7 мм. Повторність дослідів –трьох-чотирьохкратна.
Культури, інокульовані на середовище, вирощували в лабораторних умовах
при температурі 26℃ протягом 15 діб. Кожні 2-3 дні вимірювали діаметр
колоній в трьох напрямках. Визначали також висоту колоній в сантиметрах,
щільність колоній за трибальною шкалою (1 – рідка, 2 – середня, 3 – щільна).
На основі одержаних даних обраховували ростовий коефіцієнт (РК) (Бухало
А.,1982)
Ідентифікацію

вилучених

видів

мікроміцетів

проводили

за

морфологією мікроструктур: будовою міцелію, спороношенням, будовою
конідієносців,

забарвленням

колоній,

використовуючи

визначники

вітчизняних та іноземних авторів (Rifai M. A..,1969; Пидопличко Н.М., 1978;
Билай В.И., 1989; Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н., 2005).
Частоту трапляння виду розраховували за формулою: С = А100/В, де: С
– частота трапляння, %; А – кількість зразків, у яких виявлено даний вид; В –
загальна

кількість

досліджених зразків.

Якщо

частота

трапляння

мікроскопічних грибів становить більше 50%, то ці види є домінуючими; 30–
50% – ті, що часто трапляються; трапляння на рівні 10% і менше – рідкісні
види.
Систематичну структуру патогенних та конкурентних мікроміцетів
гливи звичайної встановлювали за класифікаційною системою згідно з базою
даних Index Fungorum (The Index Fungorum). Для вивчення морфолого-
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культуральних властивостей користувались світловими мікроскопами:
“Olympus-CX40” і МБД-6.
Ідентифікація

молекулярно-біологічними методами

збудників

хвороб гливи.
Зразки із змішаною інфекцією і ті, які не вдалося визначити із
застосуванням традиційних ідентифікаційних ключів мікроскопічно (6% від
кількості опрацьованих зразків), ми ідентифікували методом PCR- аналізу за
допомогою ITS послідовностей. ДНК виділяли із культур, вирощених на
середовищі КГА, методом CTAB за Gerrits van den Ende & De Hoog (1999).
Отримані результати порівнювали з послідовностями бази даних NCBI
Nucleotide, використовуючи модифікацію пошукової системи Internet BLAST.
Ці дослідження проводили спільно з доцентом кафедри фітопатології
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Григанським А.П., нині – співробітником біотехнологічної компанії UES Inc.,
Дейтон, Огайо, США.
Взаємодію збудників хвороб та P. оstreatus різних штамів (сортів)
вивчали in vitro при сумісному вирощуванні в чашках Петрі протягом 28 діб
при температурі 25°С. З краю кожної колонії інокулюму вирізали стерильним
лабораторним свердлом агарові диски діаметром 5 мм. Далі в чашку Петрі з 5
денною культурою P. ostreatus

переносили по одному диску з колонії

збудника і розміщували їх один напроти іншого на відстані близько 40 мм.
Підготовлений матеріал витримували у термостатах при температурі 25-26°С
за відсутності освітлення. Спостереження проводили щоденно. Відмічали
швидкість росту колоній, зміну забарвлення, появу спороношення,
пригнічення або лізис культур, не специфічний ріст колоній (рис. 2.5).
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Рис 2.5. Ріст гливи та збудників хвороб в парній культурі (+25℃)
Вплив біологічного препарату Мікосан В на ріст та розвиток
патогенів вивчали на чашках Петрі, у яких до поживного середовища КГА
додавали розчин Мікосану В в концентраціях 1%, 5%, 10%. Контролем були
чашки з поживним середовищем без додавання Мікосану В. Дослідження
проводили у 4-повторностях. Поживне середовище розливали в чашки Петрі
по 20 мл в кожну. Далі інокулювали середовище патогеном та інкубували
протягом 14 діб у термостатах при температурі 25°С за відсутності освітлення.
Спостереження за ростом проводили кожен день візуально. Розмір визначали
за середнім значенням трьох вимірів колоній. Контролем служили чисті
культури різних штамів гливи звичайної та патогенних мікроорганізмів на
поживних середовищах без додавання препарату.
Для

дослідження

впливу

речовин

з

антиоксидантними

властивостями на ріст колоній гливи звичайної були використані такі
речовини: АК (аскорбінова кислота), вітамін Е (токоферол), ДМСО
(диметилсульфоксид), CaCl2 (кальцію хлорид). Відповідну їх кількість
додавали до КГА для створення певної концентрації і стерилізували. Після
цього живильне середовище розливали в чашки Петрі. Аскорбінову кислоту
додавали до поживного середовища після стерилізації. Досліджувану
культуру висівали в центр чашки й інкубували при температурі 25℃ в
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термостаті. Всі дослідження були проведені у трьох повторностях. Контролем
були чашки з поживним середовищем без додавання антиоксидантів.
Досліджували показники: морфологічні (висота, щільність, форма
міцелію та колоній) та фізіологічні (швидкість лінійного росту колоній).
Досліди на чашках Петрі проводили у трикратній повторності. Радіус росту
колонії грибів на агаризованому середовищі з антиоксидантами вимірювали
на 3, 5, та 7-у добу після інокуляції.
Радіус колонії в момент заміру визначали як середнє арифметичне
величини замірів, виконаних у перпендикулярних напрямках. Потім
розраховували швидкість росту колонії гриба за весь період дослідження за
формулою:
Кr=Δr/Δt, де
Кr – радіальна швидкість росту колонії;
Δr – приріст радіуса колонії;
Δt – час.
Аналіз посівного матеріалу на бактеріальне та грибне ураження
проводили візуально, включаючи світлову мікроскопію, а також висів на
живильне середовища – МПА та КГА.
При вивченні впливу бензоксазолінонів (БОА) на ріст колоній збудників
зеленої плісені досліджували на 3 видах грибів роду Trichoderma: T. viride, T.
harzianum, T. koningi, що виділені із підприємств, де культивували гливу. Далі
визначали їх здатність розвиватись при внесенні у поживне середовище
Чапека різних концентрацій ( 50, 100 і 250 μМ) BOA.
Статистичну обробку експериментальних даних проводили за
методикою Б.О. Доспєхова (1985) з використанням прикладного пакету
Statistica 6.0. Для отриманих результатів розраховували середнє арифметичне
та помилку середнього арифметичного.

70

РОЗДІЛ 3
ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ХВОРОБ ГЛИВИ
ЗВИЧАЙНОЇ
Грибівництво України розвивається зростаючими темпами. Кількість
грибних підприємств з кожним роком збільшується на 10-15%. Більшість
нових грибівниць характеризується

незначним інфекційним фоном та

періодичними спалахами різних хвороб. Слід відзначити, що на більш старих
підприємствах поширення патогенів набагато більше, ніж на нових
грибівницях. Кількісне співвідношення патогенів на кожному підприємстві
також відрізняється і є унікальним залежно від умов вирощування грибів
(Григанський А.П., 2006).
Відомо, що від складу субстрату та умов культивування значною мірою
залежить здатність культивованого гриба, що культивується до колонізації
субстрату, ростові параметри, швидкість та інтенсивність плодоношення,
продуктивність та харчові властивості плодових тіл P. ostreatus (Бисько Н.,
Дудка И.,1987; Шалашова Н., 2007; Власенко, 2018).
Але проблема виробництва достатньої кількості високоякісної грибної
продукції пов’язана не лише зі складним технологічним процесом, а й із
патогенними та конкурентними мікроорганізмами (Komon-Zelazowska, 2007;
Hatvani, 2007). Так, процес культивування гливи звичайної складається з таких
технологічних етапів: підготовка субстрату, посів міцелію, ріст міцелію в
субстраті, утворення плодових тіл, плодоношення, збір урожаю, підготовка
приміщення до нового циклу. На кожному з них потрібно суворо
дотримуватися епідеміологічного режиму (Бисько Н., Дудка И., 1987;
Захаренко, 2009; Дудка И., Бисько Н., Билай В., 1992).
Нашим завданням було дослідити хвороби на зерновому міцелію
викликані різними мікроміцетами та бактеріями, а також встановити їх
поширення та розвиток на підприємствах. Для цього відбирали зразки з
ознаками ураження на різних етапах культивування гливи звичайної.
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3.1. Поширення хвороб на зерновому міцелію
Одним із основних факторів, що визначає високу врожайність плодових
тіл при інтенсивному способі вирощування є якість і вірно підібрана доза
внесення посівного міцелію (Бисько Н.А., Дудка И.А., 1987).
Посівний міцелій гливи звичайної (грибниця, інокулянт) представляє
собою вегетативну стадію культивованого виду, що вирощений на спеціальній
основі - зерні злакових культур (пшениця, просо, овес, жито, ячмінь),
соняшниковому лушпинні, соломі, тирсі та інших рослинних відходах.
Водночас з підбором субстрату і його підготовкою, дотриманням
технологічних умов культивування грибів, якість посівного міцелію відіграє
певну роль в отриманні урожаю плодових тіл за різних способів їх
вирощування. У зв’язку з цим

посівний міцелій повинен відповідати

основним вимогам: бути приготовленим з використанням високоврожайного,
відселектованого штаму; мати високу життєздатність, тобто швидко
приживатися у субстраті і активно в ньому розростатися, давати плодові тіла
високої якості, рясне і компактне плодоношення; бути вільним від грибних,
бактеріальних і вірусних хвороб, характеризуватися хорошими товарними
якостями (Фомина В.И. та ін., 1993).
Якісний

зерновий міцелій

повинен бути

білого

кольору

і

характеризуватися приємним грибним запахом. Поява на ньому плям різного
забарвлення свідчить про недотримання стерильних умов під час його
приготування або ж при транспортуванні уже готового матеріалу. За появи
грибної або бактеріальної інфекції ємності із зараженим зерновим міцелієм
відбирають і утилізують. Поліетиленові пакети з біофільтром вдруге не
використовують.
Інколи в процесі зберігання грибниця набуває жовтого відтінку і
з’являється коричнева рідина (ексудат), що є результатом розчинення у воді
продуктів життєдіяльності (метаболітів) гливи (рис. 3.1).
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Як відмічає Н.Б. Шалашова (2007), причинами появи жовтого
посадкового міцелію і утворення надмірного ексудату є висока температура
або різкі перепади під час зберігання.

Рис. 3.1. Пожовтіння міцелію гливи звичайної
(штам Н-35, «Мікени» Миронівський р-н Київської обл., 2008 р., оригінал)
Поява кислого запаху свідчить про бактеріальне ураження грибниці в
результаті перегріву міцелію при транспортуванні або в процесі невірного
зберігання.
На всіх підприємствах проводять контроль якості продукції
посадкового

матеріалу,

що

включає:

органолептичну

оцінку,

мікробіологічний контроль якості, контроль енергії проростання та контроль
збереження характеристики сорту.
У активного життєздатного міцелію рН складає 6,4-6,7, а у зіпсованого і
не придатного до використання величина рН ˂6,0 (Фомина В.И. та ін., 1993).
Здійснюється також контроль за терміном зберіганням зернового
міцелію. Так, за температури 0 – 2℃ впродовж 4 місяців, 3–5℃ –3 місяці, від
6–12℃ – до 1 місяця.
У результаті проведених нами досліджень посадкового зернового
міцелію із підприємства «Мікени» нами було обстежено 45 зразків, з яких
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17,8% були контаміновані різними видами мікроміцетів (Fusarium, Mucor,
Penicillium, Trichoderma) (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Наявність мікроміцетів на зерновому міцелію в різних грибівницях
(2007–2009 рр. та 2012–2013 рр.)
Підприємство

Уражено
Кількість
зразків
облікованих
зразків, шт. шт.
%

Наявність мікроорганізмів на
уражених зразках:
роди мікроміцетів

бактерії

ТОВ «Мікени»

45

8

Fusarium,
17,8 Penicillium, Mucor,
Trichoderma

ПП «О.Юрченко»

34

2

5,9

ПП «В. Тютьков»

24

3

12,5 Fusarium, Mucor

ТОВ «Міцел»

28

3

10,7

Penicillium, Rhizopus
Aspergillus

-

НІР05

–

–

5,4

–

–

Rhizopus, Penicillium

+
+

На деяких зразках були виявлені також бактерії. Всі ємності з плямами
та ознаками прояву плісеневих грибів і бактерій після відбору зразків для
ідентифікації мікроміцетів вилучалися із підприємства і утилізувалися.
При обстеженні ємностей із

зерновим міцелієм господарства

ПП «В. Тютьков» було уражено 12,5 % зразків та виділено мікроміцети:
Fusarium spp., Mucor spp. і бактерії.
У меншому ступені було відмічено зараження у господарствах
ПП «О.Юрченка» та ТОВ «Міцел»: кількість уражених зразків складала 5,9%
та 10,7%. Видовий склад мікроміцетів при цьому також відрізнявся і був
представлений переважно грибами родів Rhizopus, Penicillium.
У подальшому для встановлення якості посадкового матеріалу ми
проводили органолептичну оцінку посадкового матеріалу (щільність
обростання міцелієм зерна, запах продукції, відмічали появу та забарвлення
плям). Здійснювали мікробіологічний контроль якості міцелію на наявність
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мікрофлори, проводили контроль енергії обростання посадкового міцелію
гливи (рис. 3.2), визначали кислотність та вологість (табл. 3.3–3.6).

Рис 3.2. Енергія обростання посадкового міцелію гливи на зернівках
пшениці (штам К-12, 2009 р.)
При здійсненні контролю якості продукції зернового міцелію нами було
встановлено, що на підприємствах для вирощування гливи використовували
якісний посадковий матеріал (рис. 3.3), але деякі партії не відповідали
зазначеній якості.

Рис. 3.3. Якісний посадковий матеріал
(штами НК-35 та Polmycel 107, ТОВ «Мікени», 2009 р.)
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Заражений посівний міцелій свідчить про недостатню стерилізацію
субстрату, бокса, посівного інструменту, інкубаційної, недотримання правил
стерильності при посівах і про можливість зараження вихідної культури
(Фомина В.И. та ін., 1993).
Для встановлення причини появи сторонньої мікробіоти у зразках
зернового міцелію нами проводилися дослідження повітря на наявність
мікроміцетів у тих господарствах, які виготовляли зерновий міцелій
самостійно, маючи відповідну лабораторію (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Проби повітря у різних приміщеннях лабораторії
(ТОВ «Мікени», 2007 – 2009 рр.)
Так, при дослідженні повітря на наявність спор мікроорганізмів у
лабораторії нами встановлено, що кількість спор була критичною. Найбільшу
кількість колоній ми спостерігали на чашках розташованих у варочній кімнаті:
29 колоній мікроміцетів та 16 колоній бактерій. Біля входу у лабораторію
кількість колоній сягала 19 мікроміцетів та 7 бактерій (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Середня кількість колоній мікроміцетів (М) і бактерій (Б) у різних
місцях відбору (ТОВ «Мікени», 2007-2009 рр.)
Двері
Автоклав
Варочна
№
обстежень
М, шт.
Б, шт. М, шт.
Б, шт.
М, шт. Б, шт.
1
23
8
11
16
29
19
2
16
5
17
5
31
14
3
18
9
7
13
28
16
4
28
7
5
12
31
14
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Отже, одержані дані свідчать про те, що умови у даній лабораторії були
не стерильними, що в свою чергу призводить до швидкої контамінації
мікроміцетами зернового міцелію. Найбільш поширеними видами були гриби
родів Fusarium, Penicillium та бактерії.
В іншому господарстві ПП «В. Тютьков» лише одна партія не
відповідала стандартам якості зернового міцелію (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Результати контролю якості посадкового матеріалу ПП «В. Тютьков»
( 2007–2009 рр., 2012 р.)
№
Енергія Швидкість Наявність
Волопароброс- росту на 3 сторонньої рН гість, Колір та запах
тії тання, % добу, см
мікобіоти
%
сірувато-білий,
1
98
1,56
відсутня 6,81 53,31
грибний
2
99
1,43
відсутня 6,75 55,46 білий, грибний
сірувато-білий,
3
97
1,40
відсутня 6,73 55,64
грибний
жовтуватий,
4
87
1,11
наявна
6,21 54,80
грибний
біло-жовтий,
5
99
1,32
відсутня 6,82 53,81
грибний
біло-жовтий,
6
98
1,58
відсутня 6,72 54,32
грибний
сірувато7
95
1,43
відсутня 6,64 54,76
жовтий,
грибний
біло-жовтий,
8
98
1,55
відсутня 6,75 54,16
грибний
НІР05
2,3
0,12
–
0,11 0,51
–
Енергія обростання у відібраних зразках становила 87% і швидкість
росту міцелію складала лише 1,11 см на 3 добу культивування. На даних
зразках були виявлені також плісеневі гриби. Всі інші досліджувані партії
відповідали стандартам якості: енергія обростання була в межах 95–99%,
швидкість росту на 4 добу становила від 1,4 до 1,6 см; кислотність– від 6,6 до
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6,9; вологість зерна з міцелієм була в нормі і коливалась в межах 53,31 до
55,64%.
На підприємстві в м. Переяслав-Хмельницький ПП «О. Юрченко» (табл.
3.4) 4 партії не відповідали стандартам якості.
Таблиця 3.4
Контроль якості посадкового матеріалу у ПП «О. Юрченко»
(м. Переяслав-Хмельницький, 2007–2009 рр.)
№
Енергія Швидкість Наявність
паробросросту на 3 сторонньої
тії тання, % добу, см
мікобіоти

рН

Вологість,
%

1

52

0,65

наявна

6,21 52,21

2

92

1,32

відсутня

6,60 54,91

3

51

0,81

наявна

6,04 51,30

4

75

1,10

відсутня

6,37 49,83

5

56

0,72

наявна

6,15 54,16

6

81

0,80

наявна

6,34 53,98

7

93

1,20

відсутня

6,70 55,12

8

89

1,15

відсутня

6,68 54,31

9

95

1,43

відсутня

6,53 53,40

10

79

1,10

відсутня

6,49 54,70

11
НІР05

92
3,6

1,42
0,23

відсутня
–

6,62 55,47
0,15 1,65

Колір та запах
жовтий з
водянистими
плямами
сірувато-жовтий,
грибний
білий з плямами,
плісеневий
жовтий, кислий
жовтий з
водянистими
плямами
сірувато-жовтий,
коричневі
вкраплення
білий, грибний
сірувато-білий,
грибний
білий, грибний
білий з жовтими
ділянками,
грибний
білий, грибний
–

Щільність та енергія обростання були низькими і складала від 51 до 75%,
що в подальшому для використання даного зернового міцелію призвело б до
значного розповсюдження плісеневих мікроміцетів і повільної колонізації
субстрату (Шалашова Н.Б., 2007). Велика кількість уражених зразків
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пояснюється тим, що у цьому підприємстві використовували посадковий
міцелій, який неодноразово пересівали, внаслідок чого він з часом втратив
свою якість:

продуктивність, конкурентоспроможність, стійкість до

несприятливих умов, здатність формувати примордії, структуру і габітус
плодових тіл.
Аналогічні результати були одержані при експертизі партій зернового
міцелію в грибному господарстві «Мікени» Миронівського р-ну Київської
обл., у якому лише дві партії не відповідали стандартам (табл. 3.5.)

Таблиця 3.5
Результати контролю якості посадкового матеріалу у підприємстві
«Мікени» (Миронівський р-н, Київська обл., 2007–2009 рр.)

1

Енергія
обростання,
%
2

1

89

2
3

93
98

4

97

5

65

6

74

7

98

8

100

9

94

10

98

№
партії

Швидкість
Наявність
Вололінійного
сторонньої рН гість, Колір та запах
росту на 3
мікобіоти
%
добу, см
3
4
5
6
7
біло-сірий,
1,19
наявна
6,29 53,21
грибний
1,42
відсутня 6,63 54,34 білий, грибний
1,54
відсутня 6,78 55,3 білий, грибний
сірувато1,53
відсутня 6,77 56,10
жовтий,
грибний
жовтуватий,
0,83
наявна
6,22 49,89
кислий
білий з
коричневими
1,21
наявна
6,31 52,90
ділянками,
кислий
1,51
відсутня 6,67 54,90 білий, грибний
сіро-білий,
1,48
відсутня 6,81 55,32
грибний
біло-жовтий,
1,34
наявна
6,33 54,70
грибний
1,55
відсутня 6,68 55,30 білий, грибний
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Продовження табл. 3.5
3
4
5

1

2

11

94

1,34

відсутня

6,81 55,41

12

98

1,47

відсутня

6,59 53,10

13

96

1,25

відсутня

6,62 53,78

14

48

0,48

наявна

6,19 55,60

НІР05

3,2

0,18

–

0,40

6

1,09

7
сіро-білий,
грибний
біло-жовтий,
грибний
білий, грибний
жовтий з
водянистими
плямами,
кислий
–

Так, енергія обростання в уражених зразках становила лише 65 та 74%.
Вони були колонізовані плісеневими мікроміцетами та бактеріями, мали
жовтуватий відтінок, коричневі вкраплення і кислий грибний запах (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Ураження зернового міцелію бактеріальною інфекцією
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
На підприємстві ТОВ «Міцел», що знаходиться в смт. Немішаєве 3 партії
мали низьку якість (табл. 3.6). Так, партія №5 була уражена колоніями
плісеневих грибів та бактеріями, а енергія обростання складала лише 78%.
Партія №6: енергія обростання – 89%, але на даних зразках при проведенні
мікробіологічного аналізу нами було виділено 2 колонії плісеневих грибів. У
партії №7 нами було виявлено 4 колонії мікроміцетів, хоча показник енергії
обростання був досить високий і складав 93%. На нашу думку, причинами
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появи мікроміцетів на зерновому міцелію в господарстві є недотримання норм
транспортування.
Таблиця 3.6
Результати визначення якості посівного матеріалу ТОВ «Міцел»
(смт. Немішаєве, Київська обл., 2007–2009 рр.)
Швидкість
Наявність
лінійного
сторонньої рН
росту на 3
мікобіоти
добу, см

№
партії

Енергія
обростання, %

Вологість,
%

1

98

1,54

відсутня

6,72 56,31

2
3
4

97
95
98

1,36
1,59
1,32

відсутня
відсутня
відсутня

6,78 55,76
6,59 55,71
6,61 54,37

5

78

1,29

наявна

6,27 54,16

6

89

1,35

наявна

6,57 51,70

7

93

1,52

наявна

6,45 52,32

8
НІР05

99
3,8

1,61
0,11

відсутня
–

6,57 55,84
0,35 2,10

Колір і запах
біло-сірий,
грибний
білий, грибний
білий, грибний
білий, грибний
біло-жовтий з
коричневими
та темними
плямами,
кислий
білий, грибний
білий з
темними
ділянками,
грибний
білий, грибний
–

Отже, однією із головних умов одержання високого врожаю їстівних
грибів є наявність якісного посівного матеріалу міцелію, яким повинен
швидко обростати субстрат, зазвичай він характеризується стійкістю до
хвороб.
Слід відмітити, що під час інкубації міцелій розростається нерівномірно,
тому передбачено в цей період 1–2 разове струшування зерна. З'явлення на
посівному міцелію плям (чорних, зелених, оранжевих) свідчить про
недотримання стерильних умов. За появи навіть однієї колонії плям
бактеріальної або грибної інфекції ємності із зерновим міцелії обов’язково
відділяли від загальної маси та утилізували, що призводить до економічних
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втрат на підприємстві. Саме тому дотримання всіх умов стерильності під час
приготування та зберігання зернового міцелію є першочерговим.
3.2. Динаміка розвитку та поширення хвороб на субстратних блоках під
час інкубації та плодоношення
Вирощування грибів – це ретельно спланований і контрольований
процес, метою якого є отримання максимального урожаю грибів. Успішне
культивування

залежить від багатьох взаємопов’язаних біотичних та

абіотичних факторів. Тому хвороби і шкідники часто є причинами значних
втрат урожаю грибів (Билай В., 2010).
Більшість досліджених та описаних різними авторами хвороб
культивованих грибів відмічено при вирощуванні печериці: мікогон, суха
гниль, павутиниста гниль, іржава плямистість та ін. (Нугаева Н., 2001; Бисько
Н. А., Билай В. Т., 2005, Алексеева К.Л., 2005; Сафрай А.И., 2006; Григанський
А. П., 2007; Билай В., 2010).
Виробництво гливи характеризується невеликим ураженням плодових
тіл хворобами грибного походження, що можна пояснити особливостями
біології цього культивованого гриба та його антибіотичними властивостями
(Григанський А. П., 2007; Patel Y. та ін., 2012; Smolskaite, L. та ін., 2015;
Зайченко Т. О., 2017). У роботах А.Д. Тищенкова різних років відмічено, що
при культивуванні грибів роду Pleurotus найбільше зустрічається бактеріальна
плямистість плодових тіл. Але останнім часом все частіше дослідники
відмічають появу збудників хвороб характерних для печериці (Тищенков А.Д.,
2010). Низка авторів зазначає, що найбільшої шкоди грибним господарствам
завдають плісеневі гриби. Так, значне нагромадження та поширення зеленої
плісені під час культивування P. ostreatus відмічено у Південній Кореї (Park
et al. 2004), Італії (Woo et al. 2004), Угорщині (Hatvani et al., 2006) та Румунії
(Kredics et al., 2006), що може свідчити про глобальну загрозу. Збудники, що
викликають дану плісняву в основному належать до видів T. pleurotum, T.
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pleuroticola та T. harzianum (Blaszczyk L, 2013, Hatvani L, 2007). Захворювання
P. ostreatus зеленою пліснявою призводить до серйозних втрат врожаю та
величезних економічних збитків (Sobieralski K., 2012).
З метою вивчення поширення та розвитку хвороб гливи звичайної нами
були проведені обстеження грибівниць протягом 2006–2009 і 2012–2013 років
у

ТОВ «Мікени» та підприємстві ПП «Клименко», а також в інших

господарствах (ПП «О. Юрченко», ТОВ «Флорида», ТОВ «Міцел»).
Виникає багато суперечливих питань, щодо опису даних хвороб. Деякі
автори подають назви хвороб, але вказують, що їх збудники є лише
конкурентами із гливою за поживне середовище. Однак вони також завдають
великих економічних втрат підприємствам. Тому, ми відносимо до хвороб
субстрату та плодових тіл гливи звичайної навіть ті, збудники яких ведуть
переважно сапротрофний спосіб життя.
У результаті проведених нами досліджень на гливі звичайній було
виявлено 8 інфекційних хвороб, серед яких 5 грибних, 2 бактеріальні. Також
нами були виявленні плодові тіла із симптомами вірусного ураження. Крім
того, у багатьох випадках формувалися плодові тіла із симптомами
неінфекційних захвороювань. У таблиці 3.7 наведені збудники хвороб, які
найчастіше зустрічались на плодових тілах та субстраті при вирощуванні
гливи звичайної.
Шкідливі мікроміцети умовно можна поділити на дві групи: патогени та
конкуренти. Так, до грибів, що здатні розвиватись безпосередньо на плодових
тілах та міцелію культивованого гриба, належать мікроміцети роду
Trichoderma.
Також нами були виявлені плодові тіла із зеленою плісенню, збудниками
яких були гриби роду Penicillium. Незважаючи на те, що деякі види
Trichoderma вважають мікофільними, багато представників роду є
сапротрофами. До конкурентів гливи можна віднести також гриби роду
Coprinus, Neurospora, Penicillium, Peziza. Вони конкурують із міцелієм гливи
за поживні речовини, воду, простір, і таким чином перешкоджають росту
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культивованого гриба. Бактеріальні хвороби представлені двома збудниками:
Pseudomonas spp. – бактеріальна плямистість плодових тіл та Bacillus sp. –
бактеріальне ураження субстрату. У культиваційних приміщеннях нами були
знайдені також плодові тіла гливи з симптомами вірусного ураження кількість
яких становила один-два десятки на 40 тонн субстрату.
Таблиця 3.7
Хвороби гливи звичайної, виявлені на різних субстратах
(ТОВ «Мікени», ТОВ «Флорида», ПП «Клименко», ПП «О.Юрченко», ТОВ
«Міцел», 2007–2013 рр.)
Місце прояву
(об’єкт ураження)
Trichoderma spp.
субстрат, плодові тіла
Зелена пліснява
Aspergillus spp.
субстрат
Penicillium spp.
субстрат, плодові тіла
Чорнильні гриби–гнойовики
Coprinus spp.
субстрат
Бактеріальна плямистість
Pseudomonas tolaasii
плодові тіла
Оранжева пліснява
Neurospora spp.
субстрат
Fusarium spp.
Rhizopus spp.
субстрат
Плісняви субстрату
Alternaria spp.
Mucor spp.
Бактеріальне ураження
Bacillus spp.
субстрат
субстрату
Жовто-коричнева пліснява
Peziza ostracoderma
субстрат
Вірусні
не ідентифіковано
плодові тіла
Неінфекційні
плодові тіла
Назва хвороби

Збудник

Таким чином, результати досліджень, проведених у господарствах, де
вирощувалася глива звичайна були різними і залежали від багатьох чинників:
режимів термічної обробки субстрату та його складу, умов культивування,
дотримання стерильності під час інокуляції, якості використаного посівного
міцелію, професійності персоналу та ін.
При обстеженні субстратних блоків під час першої та другої хвиль
плодоношення у підприємстві ТОВ «Мікени» найбільшого поширення набула
лише зелена плісень (табл. 3.8). Так, у 2007 році розвиток цієї хвороби
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становив 9,3%, а поширення – 27,1%. У 2008 році показник поширення був
майже в два рази більший ніж попереднього року і складав 40,2%. І лише у
2009 році при дотриманні майже всіх виробничих процесів у нормі та при
заміні субстрату та штаму гливи показник розвитку зеленої плісені складав
лише 3,7%. У роки досліджень ми обліковували також субстратні блоки із
чорнильними грибами-гнойовиками (поширення складало від 0,5 до 2,1%).
Таблиця 3.8
Поширення (Р) і розвиток (R) хвороб гливи звичайної у ТОВ «Мікени»
(2007–2009 рр.)
Хвороба
Зелена плісень
Чорнильні гриби–
гнойовики
Бактеріальна
плямистість
Оранжева плісень
Бактеріальне
ураження субстрату
Жовто-коричнева
плісень
НІР05

2007 рік
Р, %
R, %
27,1
9,3

2008 рік
Р, % R, %
40,2
12,2

2009 рік
Р, % R, %
10,8
3,7

-

-

2,1

0,9

0,5

-

12,1

6,3

1,4

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,8

10,5

12,4

3,8

5,2

1,7

4,2

2,8

2,6

2,1

1,3

1,6

поодинокі
випадки
поодинокі
випадки

Виходячи із досліджень, наведених у таблиці 3.8, найбільшого
поширення набула зелена та жовто-коричнева плісняви.
У даному господарстві проводили пастеризацію субстрату; вміст
домішок складав від 3 до 15%. Але поряд з цим були допущені технологічні
помилки, що в свою чергу призвело до значного нагромадження та поширення
зеленої плісняви. Нами встановлено, що температура субстрату була вище
оптимальної і сприяла до зниженню розвитку грибниці та її відмиранню.
Інтенсивне обростання субстрату міцелієм проходить за оптимальної
(28-30°С) температури субстрату. За літературними даними (Тишенков, 2009;
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Вдовенко, 2011) при вищій або нижчій температурі від оптимальної швидкість
росту міцелія

зменшується, а час обростання субстрату зростає. Низькі

температури стримують обростання субстрату, який заселяється плісеневими
грибами. Інкубація субстрату міцелієм гливи триває 10 – 15 днів, а у випадку
зниження температури – до 21 дня і більше.
Міцелій гриба під час росту виділяє велику кількість тепла. Різниця між
внутрішньою температурою субстрату в блоці і температурою повітря може
становити 8 °С, а інколи і більше. Швидке підвищення температури всередині
субстрату спостерігається в перший тиждень інкубації міцелію, далі
відбувається поступове її зниження (Бисько Н.А., Дудка И.А, 1987; Захаренко
О., 2007; Григанський А.П., 2007; Тишенков А., 2009; Дерменко О.П., 2014).
У наших дослідженнях температура в камері становила від 21 до 25°С.
Оптимальною температурою вважається 21-22℃. При даній температурі після
внесення міцелію у субстрат вже на третій день температура всередині блоків
становила 26 градусів, далі (5 та 6 день) субстрат повністю колонізувався
міцелієм гливи, а температура всередині блоків була в межах 29 – 30 градусів.
Далі відбувалось нарощування маси блоків міцелієм та поступове пониження
температури до 21°С (рис. 3.6).
Температура субстрату, °С
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Рис. 3.6. Динаміка температури у субстраті при вирощуванні гливи
Але при підвищеній температурі в камері (22 – 25°С), що ми
спостерігали у підприємстві призвело до стрімкого підвищення температури у
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блоці. Це в свою чергу обумовило зниження розвитку грибниці та її
відмирання. Так, на 3 день температура субстрату була в межах 28-30°С, а з 5
по 7 день становила від 35 до майже 40 градусів, що є критичною
температурою для росту та розвитку міцелію. У господарстві намагалися
зменшити температуру шляхом збільшення вентиляції, але це лише частково
допомогло у вирішенні даної проблеми. У цей період спостерігали зупинку
росту та відмирання субстрату особливо в центрі блоку та в місцях дотику
один до одного. Відбраковані субстратні ємності були вилучені та утилізовані,
оскільки подальше їх використання було економічно не вигідним і призводило
до значного нагромадження інфекційного фону в культиваційних камерах для
вирощування гливи (табл. 3.9). Із даної партії було утилізовано 53%
субстратних блоків.
Таблиця 3.9
Втрати врожаю в результаті підвищення температури у субтраті
(ТОВ «Мікени», 2007 рік)
К-сть
К-сть
№
Температура
Вибракувані
Втрати
блоків, вибракуваних
0
закладки в камері, С
блоки, %
урожаю, кг
шт.
блоків, шт.
1.04
25
250
132
53
303,6
2.07
22
320
3
0,9
6,9
9.11
21
326
0
0
0
НІР05
–
–
–
–
5,4
Але слід зазначити, що даний випадок був виключенням і в подальшому
за температурою у камері та всередині блоків постійно

слідкували і

дотримувались технологічних норм. Після закінчення обростання субстрату
проводили заключний етап плодоношення та збору урожаю.
Протягом 2007 – 2009 років нами проводилися обліки в період першої та
другої хвиль плодоношення. Адже врожайність під час першої хвилі складає
від 65 до 75 % від усього врожаю, тому доцільно проводити обліки на всіх
хвилях. У деяких господарствах збирають врожай і з третьої хвилі
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плодоношення, але відсоток продуктивності субстратних блоків є дуже
низьким.
Так, при обстеженні блоків у господарстві «Мікени» на першій хвилі
плодоношення поширення зеленої плісені становило 21,2%, показник
розвитку хвороби досягав 7,9% (рис. 3.7). У цей період на блоках із субстратом
з’являлись

також апотеції конкурента – Peziza ostracoderma. Розвиток

коричневої плісені становив 9,0%, а поширення – 15,2%.
21,2%

15,2%
12,0%
9,0%

7,9%

Зелена пліснява

Жовто-коричнева пліснява

Поширення, %

8,0%

Бактеріальна плямистість

Розвиток, %

Рис. 3.7. Поширення та розвиток хвороб в період першої хвилі
плодоношення (ТОВ «Мікени», 2007–2009 рр.)
Значної

шкоди

виробництву

спричиняла

також

бактеріальна

плямистість. У місці проведення досліджень її розвиток становив 8%,
поширення – 12%. Плодові тіла гливи із бактеріальним ураженням можливо
реалізувати на ринках лише за ціною собівартості.
При оцінюванні стану субстратних блоків на другій хвилі плодоношення
ми відмічали значну тенденцію розвитку плісеней (рис. 3.8).
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13,9%
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Поширення, %

10,0%

7,2%

Бактеріальна плямистість

Розвиток, %

Рис. 3.8. Поширення та розвиток хвороб гливи звичайної під час другої
хвилі плодоношення (ТОВ «Мікени», 2007–2009 рр.)
Так, показник розвитку коричневої плісені досягав 11,4%, а поширення
становило 34,4%, середній бал ураження блоків – 2. Поширення зеленої
плісені було в межах 40,8%, що майже у два рази більше, ніж при першій хвилі
плодоношення та показник розвитку був 13,9%. Слід зауважити, що при 4–х
бальному ураженні субстрату триходермою не спостерігалось утворення
примордіїв. Такі блоки вилучали. В середньому бал ураження варіював у
межах від 2-х до 3-х. Варто відзначити, що показник розвитку бактеріальної
хвороби у другій хвилі становив 7,2%, що на 0,8% менше, ніж при першій
хвилі плодоношення. Поширення захворювання становило 10,0%.
У господарстві ПП «Клименко» умови культивування були наступними:
пастеризація – до +60℃ протягом 6 годин, далі – утримання при такій
температурі до 12 годин і охолодження поступове до +25℃ протягом 3-х діб.
Для формування субстратних блоків використовували 70–75% соломи та 25–
30% домішок. Сформовані блоки розміщували в один ярус у приміщенні, де
проходило заростання міцелієм гливи субстрату; у подальшому їх
використовували для плодоношення і збору грибів.
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При проведенні обстежень у грибному господарстві ПП «Клименко» у
селі Требухів Броварського району Київської області було встановлено, що
найбільшого поширення набула зелена плісень. Адже у даному господарстві
використовували для формування субстратних ємностей до 30% домішок, що
в більшості складались із лушпиння соняшнику. А це в свою чергу сприяло
значному поширенню зеленої плісені.
При обстеженні субстратних блоків гливи під час першої хвилі
плодоношення нами встановлено, що поширення зеленої плісені було в межах
32,4%, а розвиток хвороби становив 12,7% (рис. 3.9).
32,4%

29,3%

12,7%

Зелена пліснява
Поширення, %

Неінфекційні хвороби
Розвиток, %

Рис. 3.9. Поширення та розвиток хвороб гливи звичайної в період першої
хвилі плодоношення в ПП «Клименко» (2008—2009 рр.)
Поширення неінфекційних хвороб, таких як здеформовані або нетипові
на вигляд плодові тіла, складало у період першої хвилі плодоношення 29,3%.
Дані плодові тіла не реалізувались свіжими, тому використовували їх лише для
консервування у подрібненому вигляді або в якості харчової добавки у вигляді
порошку.
У період другої хвилі плодоношення поширення зеленої плісені
складало 48,4%, а розвиток хвороби – 18,6% (рис. 3.10). Поширення
неінфекційних хвороб становило 18,6%, що на 10,7% менше від показника

90

поширення на першій хвилі. Розвиток хвороб супроводжувався значним
недобором товарної продукції.
48,4%

18,6%

Поширення, %
Зелена пліснява

18,5%

Розвиток, %
Неінфекційні хвороби

Рис. 3.10. Поширення та розвиток хвороб гливи звичайної на другій
хвилі плодоношення в ПП «Клименко» (2008–2009 рр.)
У даному господарстві ми відмічали також плодові тіла із видовженою,
грубою та жорсткою ніжкою, співвідношення шапинка/ніжка зменшувалося
на 30% (рис.3.11). Даний тип прояву належить до неінфекційних хвороб і
проявляється лише при надлишку вуглекислого газу у період плодоношення
(більше 700-800 ppm). Інтенсивність виділення вуглекислого газу міцелієм
гливи прямо залежить від температури субстрату. Із її зростанням на 1˚С
виділення СО2 збільшується на 20% (Тишенков А.Д., 2010).

Рис. 3.11. Симптоми прояву неінфекційних хвороб гливи звичайної
(ПП «Клименко», 2007–2009 рр.)
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Слід відмітити, що в теплу пору року виділення СО2 може в 1,5-2,0 рази
відбуватися більш інтенсивно, порівняно з холодним періодом. Тому подача
свіжого повітря у зимовий період може бути на рівні 100-150 м3/год. на 1 т
субстрату, а в теплу пору – до 200-300 м3/год. Найвищий рівень виділення СО2
спостерігається під час першої хвилі плодоношення, дещо менше в період
другої. Нестачу свіжого повітря при підвищеному рівні СО 2 може дещо
компенсувати природне освітлення (Тишенков А.Д., 2010).
Нами встановлено, що поширення та розвиток плісневих грибів
залежить не лише від умов культивування, складу субстрату, стерильності
умов інокуляції, якості посівного міцелію а й від розміщення субстратних
блоків (так звана ярусність блоків) у приміщеннях для плодоношення.
Так, на 1-му ярусі (тобто блоках, що розміщувались найвище на
стелажах) було виявлено найменше уражених блоків – 3,6% (табл. 3.10). Це
пояснюється тим, що на верхівці стелажа найкраща циркуляція повітря, що
уповільнює розвиток плісневих грибів, а також під час обприскування блоків
споровий матеріал потрапляє на нижній ярус.
Таблиця 3.10
Вплив розташування субстратних блоків на ураження їх хворобами у
період першої хвилі плодоношення (ТОВ «Мікени», 2007 – 2009 рр.)
Показники

3 ярус

2 ярус

1 ярус

НІР05

Поширення хвороб, %

27,1

10,4

3,6

2,4

Розвиток хвороб, %

9,3

3,9

1,4

1,2

Втрати врожаю, кг

16,7

7,9

3,1

2,6

На другому ярусі поширення хвороб складало 10,4%. Втрата врожаю на
даному ярусі становила 3,1 кг грибів. Найбільшу кількість ураженого
субстрату ми спостерігали на 3 ярусі – 27,1%. Збільшення уражених блоків на
2 та 3 ярусах пояснюється надмірним зволоженням, що призводить до стікання
краплин із верхніх мішків на нижні.
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Далі наступає перерва у плодоношенні, яка триває декілька днів. У
період першої хвилі збирається до 65 – 75% урожаю грибів від загальної
кількості і відповідно до 25 – 35% під час другої хвилі.
У

результаті досліджень, проведених у

період другої хвилі

плодоношення встановлено, що поширення та розвиток хвороб значно зросло
(табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Вплив розташування субстратних блоків на ураження їх хворобами у
період другої хвилі плодоношення (ТОВ «Мікени», 2007 – 2009 рр.)
Показники

3 ярус

2 ярус

1 ярус

НІР05

Поширення хвороб, %

34,6

14,6

4,4

1,5

Розвиток хвороб, %

13,4

6,6

1,8

0,9

Втрати врожаю, кг

9,3

5,4

1,4

1,3

Так, у третьому ярусі субстратні блоки на 34,6% були уражені
мікроміцетами, а розвиток хвороб складав 13,4%. Найменшу кількість
ураженого субстрату виявляли на першому ярусі – 4,4%, а показник розвитку
мікроміцетів становив 1,8%.
Хоча поширення та розвиток хвороб під час другої хвилі плодоношення
зросло майже у двічі у порівнянні із першою хвилею, але враховуючи, що в
період першої хвилі збирають 65-75% урожаю то більш шкідливою
вважається саме ураження хворобами під час першої.
Загалом під час культивування грибів протягом року з чотирьох партій
втрати могли становити від 2 до 58% (табл. 3.12) Найбільші втрати на
підприємстві ми відмічали у літні періоди вирощування гливи звичайної. Так
найменшу кількість уражених блоків спостерігали у 2009 році: поширення
хвороб складало лише 10,9% а розвиток – 4,5%. Втрати врожаю сягали лише
2,3 % від загальної кількості, що не вплинуло на прибуток.
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Таблиця 3.12
Втрати урожаю гливи протягом процесу культивування гриба
(ТОВ «Мікени», 2007 – 2009 рр.)
№ партії

Показники
Поширення хвороб, %
1 (січень-лютий)
Розвиток хвороб, %
Втрати врожаю, %
Поширення хвороб, %
2 (квітень-травень) Розвиток хвороб, %
Втрати врожаю, %
Поширення хвороб, %
3 (липень-серпень) Розвиток хвороб, %
Втрати врожаю, %
Поширення хвороб, %
4 (жовтеньРозвиток хвороб, %
листопад)
Втрати врожаю, %
Втрати врожаю, в середньому за рік,%

2007
25,7
13,5
11,7
34,9
21,5
16,2
68,3
39,7
57,8
36,7
14,4
14,3
25,0

2008
27,4
12,3
10,4
29,2
19,1
13,5
35,6
19,8
14,9
31,8
14,1
11,5
12,6

2009
10,9
4,5
2,3
12, 4
5,7
4,8
22,3
14,3
7,8
18,7
8,4
6,3
5,3

НІР05
1,6
1,7
1,5
1,9
1,8
2,1
2,2
1,8
1,3
1,5
0,9
1,2
2,3

Найбільшу кількість уражених субстратних блоків та плодових тіл ми
обліковували у господарстві в період літнього вирощування. Поширення
хвороб було в межах 68,3% із розвитком 39,7%, що призвело до значних втрат
урожаю і становило 57,8%.

Висновки до розділу 3
1. У результаті проведених досліджень посадкового зернового міцелію
із різних господарств було відібрано 131 зразок, з яких 8,4% були
контаміновані різними видами мікроміцетів (представники родів Fusarium,
Penicillium, Mucor, Trichoderma, Rhizopus). На деяких зразках було виявлено
також бактерії. Всі ємності з плямами та ознаками прояву плісеневих грибів і
бактерій

після ідентифікації мікроміцетів вилучалися із підприємства і

утилізувалися.
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2. У процесі вирощування гливи звичайної на субстраті та плодових
тілах було виявлено вісім інфекційних хвороб, серед яких п’ять грибних, дві
бактеріальні, одна вірусна. Крім того, у багатьох випадках формувалися
плодові тіла із симптомами неінфекційних захворювань (знебарвлення або
побіління шапинок, видовження ніжок, крихкість плодових тіл, нерівномірний
розвиток зростків).
3. Під час плодоношення гливи звичайної найбільшого поширення та
розвитку набула зелена плісень. У період першої хвилі плодоношення
поширення становило 21,2%, розвиток досягав 7,9% (ТОВ «Мікени»). Під час
другої хвилі плодоношення ці показники становили відповідно 40,8% і 13,9%,
що майже у два рази більше, ніж при першій хвилі.
4. На поширення плісеневих мікроміцетів впливає розміщення
субстратних блоків. Найменшу кількість ураженого субстрату виявляли у
першому ярусі – 4,4%, тоді як на третьому – 34,6%.
За матеріалами цього розділу автором дисертації опубліковано:
- Григанський А. П, Вуєк А. О. Основні хвороби культивованих грибів
та заходи щодо обмеження їх розвитку. Рекомендації для підприємств України
з вирощування культивованих грибів. К.: НАУ. 2007. 27 с.
- Кирик М. М., Вуєк А. О. Хвороби гливи звичайної в умовах
інтенсивного культивування. Науковий вісник Національного аграрного
університету. 2007. Вип. 116. С. 204–210;
- Кирик М. М., Дерменко О. П., Вуєк А. О. Хвороби їстівних
культивованих грибів. Методичні рекомендації до вивчення навчальної
дисципліни. К.: Компринт. 2014. 24 с.
- Кирик М. М., Вуєк А. О. Спосіб визначення інтенсивності ураження
бактеріальною плямистістю плодових тіл гливи звичайної: пат. 31415 Україна:
MПК7А01G1/00; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. 4 с.
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РОЗДІЛ 4
ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
Вирощування їстівних грибів

проводять інтенсивно за

умов

монокультури, тому вони часто уражуються різноманітними збудниками
хвороб і шкідниками. Хвороби культивованих грибів можна умовно поділити
на дві групи: хвороби інфекційні (викликані розвитком певного патогена) і
неінфекційні, причиною яких є невідповідні умови вирощування. Основними
збудниками хвороб є різноманітні види грибів і бактерій, рідше – вірусів.
Субстрат головним чином уражують хвороби, спричинені мікроскопічними
грибами (мікроміцетами). Вони мають конкурентний або паразитичний
характер розвитку (Stamets P. and Chilton, J.S.,1983; Григанський А. П.,
Гончаренко Н. А., 2005; Бисько Н., Билай В., 2010; Тишенков А. Д., 2014;
Innocenti G. та ін., 2018).
Хвороби,

викликані

організмами-конкурентами

(сапротрофами)

характеризуються тим, що патогени заселяють субстрат перед обростанням
грибницею їстівного гриба. Їх шкідливість полягає у використанні поживних
речовин, які потрібні гливі для розвитку, що призводить до зниження
врожайності(.
Хвороби, викликані мікопаразитами – грибами, що паразитують на
культивованих грибах, розвиваються безпосередньо на плодових тілах і
міцелію. Вони порушують розвиток їстівного гриба, а відтак погіршують
якість продукції, спричинюють недобір врожаю або навіть відмирання
плодових тіл.
Глива звичайна (P. ostreatus) характеризується високою стійкістю проти
хвороб плодових тіл, тому часто у грибних господарствах зустрічаються різні
плісеневі захворювання (зелена, коричнева, оранжева), збудники яких є
конкурентами на субстратах (Stamets P. and Chilton J.S., 1983; Бисько Н., Билай
В., 2010; Тишенков А. Д., 2012). Мають місце й неінфекційні хвороби.
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Розвиток плісеневих грибів залежить від наявності легкодоступних
джерел живлення, в той час як глива здатна руйнувати складні важкодоступні
лігноцелюлозні комплекси соломи. Обробка субстрату при високій
температурі викликає гідроліз рослинних полісахаридів і появу вільних
легкодоступних цукрів, що сприяють розмноженню конкурентних плісеней
(Бисько Н.А., Дудка И.А., 1987;)
У природних умовах ксилотрофні гриби, особливо глива, ростуть в
деревині і розвиваються в ній досить повільно. При інтенсивному
культивуванні плевроту використовують подрібнений субстрат, в якому
міцелій гливи конкурує відносно джерела живлення з плісенями. Найбільш
агресивними конкурентами на соломі є представники роду Trichoderma, що
викликають зелену плісень (Park M.S. та ін., 2006; Sobieralski K. та ін., 2012;
Singh A. U, Sharma K., 2016;)
Зелена пліснява
Збудники – гриби роду Trichoderma. Даний рід має більше 30 видів,
серед яких третина паразитує на їстівних грибах або конкурує з ними.
Статевою формою триходерми є види роду Hypocrea, що утворюють сумчасті
спороношення. Вони здатні продукувати токсини, антибіотики і ферменти, що
руйнують клітинну мембрану. Представники цього роду уражують гливу на
всіх стадіях виробничого циклу. Але найбільш шкідливими вони є на стадії
вегетативного росту міцелія гливи.
Вперше ми спостерігали появу зеленої плісені на зразках зернового
міцелію у вигляді дрібних, округлих плям зеленого кольору різних відтінків
(рис. 4.1). Пізніше плями, особливо на тих зразках що були в поліетиленовій
тарі, зливаються, стають довільної форми, переважно за формою зернівки, яку
обростають і набувають темно-зеленого кольору. По краю може з’явитися
коричневий ексудат.
Перші симптоми появи зеленої плісняви ми спостерігали на поверхні
субстратних блоків ще під час обростання міцелієм гливи субстратних блоків
у кінці періоду інкубації у вигляді невеликих порошистих плям . Згодом
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останні поступово збільшуються в розмірах і витісняють міцелій гливи,
викликаючи його відмирання. В місцях розвитку триходерми накопичуються
токсичні продукти обміну, середовище підкислюється – рН від 7,0 до 4,5,
спостерігається підвищення температури до +45ºС.

Рис. 4.1. Уражений зерновий міцелій зеленою пліснявою
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
Якщо блоки або місця з плісенню після періоду інкубації не
локалізували то під час розвитку примордіїв зелена плісень набуває значного
поширення. Дані блоки є вогнище інфекції і за короткий період хвороба може
швидко поширитися. Під час контролю чистоти повітря ми спостерігали
майже у всіх приміщеннях підприємства на чашках Петрі плями із
спороношенням триходерми (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Проби повітря із колоніями збудників зеленої плісені
(ТОВ «Мікени», 2009 рік)
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Хвороба поширюється конідіями з потоками повітря, бризками води при
поливах, обслуговуючим персоналом, заспореним інструментом, за
допомогою мух, мишей, кліщів. У мішках і блоках компосту, де температура
часто досить висока, кількість конідій Trichoderma spp. може досягати 1 млн.
шт. на 1 г субстрату. Концентрація спор у подальшому визначає швидкість та
інтенсивність розвитку плісняви.
Конідії триходерми для проростання потребують вологи, яка буває у
перезволожених субстратах чи місцях її конденсації на поверхні блоків. Тому,
починаючи із стадії інкубації, симптоми хвороби помітні перш за все в зоні
більшого зволоження, а саме внизу субстратного блоку, або під час
плодоношення – зверху (рис. 4.3), куди більше потрапляє краплинна волога
при зрошенні чи поливі блоків (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Зона надмірного зволоження знизу субстратного блоку
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
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Слабка циркуляція та підвищена вологість повітря (90-95% ВВ) в камері
для плодоношення у поєднанні із високим рівнем вуглекислого газу сприяє
розвитку триходерми на поверхні субстрату (Тищенков А.Д, 2005, 2010).

Рис. 4.4. Зона надмірного зволоження зверху субстратного блоку
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
Окрім зернового міцелію та субстрату на плодових тілах можуть
зустрічатися мікроміцети з родів Aspergillus та Penicillium. Окремі
представники, їх мають також забарвлення зеленого кольору, а тому
відносяться до

зеленої плісняви. При ураженні плодових тіл плями

конідіального спороношення мікопаразитів здатні вкривати всю площу гриба.
(рис. 4.5.)
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Рис. 4.5. Ураження плодового тіла гливи звичайної грибами роду
Penicillium (ТОВ «Мікени», 2008 р.)
При проведенні обстежень грибівниць у період першої та другої хвиль
плодоношення нами встановлено, що у міру старіння грибних блоків
відбувається накопичення інфекції. За умов нехтування санітарними нормами,
коли залишаються

вибракувані блоки на території господарства, це

призводить до надмірного накопичення інфекції біля технологічних
приміщень. Конідії за допомогою потоків повітря, комах, людей, потрапляють
до стерильних лабораторій, що і призводить у подальшому до великих втрат
врожаю (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Вибракувані субстратні блоки біля грибного господарства
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
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Постійне викидання відбракованих та використаних субстратних блоків
створює стабільно високий інфекційний фон на території підприємства. Тому
для підтримання санітарної норми на високому рівні

і для сталого

виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції потрібно своєчасно
вивозити блоки та відповідно їх утилізувати.
Жовто-коричневу плісняву викликають гриби роду Peziza, що також є
конкурентами за поживні речовини (рис. 4.7.). Представник цього роду –
Peziza ostracoderma Korf, анаморфа: Chromelosporium fulvum (Link) McGinty,
розростається по субстратних блоках у вигляді сіро-білих плям, центр яких з
часом стає жовто-коричневим. Це конідіальне спороношення анаморфної
стадії (Chromelosporium fulvum) розвитку гриба.

Рис. 4.7. Субстратний блок уражений жовто-коричневою пліснявою
(апотеції Peziza ostracoderma) (ТОВ «Мікени», 2008 р.)
З часом утворюються маленькі желатиноподібні, жовтокоричневі,
блюдцевидні структури – апотеції Peziza ostracoderma Korf (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Апотецій Peziza ostracoderma (ТОВ «Мікени», 2008 р.)
Шкідливість даних грибів полягає у зменшенні вмісту поживних
речовин у субстраті що перешкоджає утворенню майбутнього урожаю гливи
звичайної.
Причиною появи даної плісені є перезволоження субстрату та
підвищення температури в середині блоку під час інкубації. Розвитку хвороби
сприяє висока температура і вологість повітря 90–95%. Джерело інфекції –
субстрат при вирощуванні гливи. Також спори збудника хвороби можуть
спричинювати алергічні реакції у людей.
Чорнильні гриби-гнойовики
У грибних господарствах ми обліковували також субстратні блоки із
грибами-гнойовиками, що належать до конкурентних макроміцетів. Їх
відносять до роду Coprinus: С. cinereus (Schaeff.) Gray, C. congregatus (Bull.)
Fr. У більшості випадків відмічали значну появу їх у пастеризованому
субстраті. Плодові тіла Coprinus світло-сірого кольору і мають подовжену
ніжку (до 7 см) і купольну шляпку. Після дозрівання спор плодове тіло швидко
розчиняється, утворюючи чорну слизисту масу.
Значний розвиток плодових тіл Coprinus характеризується підвищеною
термостійкістю, тому зростання температури в субстраті у період
вегетативного росту їстівних грибів вище 26°С сприяє їхньому розвитку.
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Враховуючи наведені вище біолого-екологічні особливості видів
Coprinus, для обмеження їхнього розвитку необхідно дотримуватися режимів
ферментації і пастеризації субстрату, ретельно очищати поверхі від спор цих
патогенів.
При обстеженні субстратних блоків нами виявлено плодові тіла
гнойовика також на етапі формування примордіїв гливи, які утворювались під
плівкою або у місцях перфорації. Спочатку з’являється наліт на субстратних
блоках. Через 3–6 днів формується плодове тіло з видовженою ніжкою та
шапинкою у вигляді дзвіночка (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Гриб-гнойовик на субстратному блоці під плівкою
(ТОВ «Мікени», 2009 р.)
Якщо дані представники утворюються на блоках, це свідчить про
надлишок азотних речовин у субстраті. Слід відмітити, що гриби-гнойовики
відносяться до слабоконкурентних організмів, які з часом витісняються
міцелієм гливи (Григанський А.П, 2007).
Неінфекційні хвороби
На сьогоднішній день чітко розроблені технологічні та санітарні норми
вирощування гливи звичайної. Так, її культивування гливи інтенсивним
методом включає наступні етапи: підготовчі роботи, формування субстратних
блоків, внесення зернового міцелію, обростання міцелію в блоках (інкубація),
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плодоношення, збір урожаю, переробка і реалізація грибів. Але кожен
виробник може змінювати ті чи інші умови вирощування, що може вплинути
на якість культивованого гриба. Тобто, використовуються різні штами гливи,
субстрат з домішками або без, спосіб підготовки субстрату (стерилізація,
пастеризація, ферментація, гідротермічна та ксеротермічна обробка), умови
внесення зернового міцелію та його відсоток, умови під час інкубації та
плодоношення (освітлення, вентиляція, полив) і дотримання санітарноепідемічних норм. Всі ці показники регулюються у різних господарствах
неоднаково.
Із літературних джерел (Дудка И. А. та ін., 1984; Бисько Н. А., Дудка И.
А., 1987; Раптунович Е. С., Федоров Н. И, 1994; Григанський А.П., 2007;
Вдовенко С. А., 2011) та із досліджень що були проведені нами на грибних
господарствах встановлено, що якість та швидкість проходження всіх етапів
росту та розвитку гливи звичайної є найважливішими показниками, які
характеризують відповідність умов культивування їстівного гриба. Але деякі
підприємства з метою зменшення собівартості продукції нехтують
технологічними нормами.

Тому

ми

спостерігали велику кількість

здеформованих плодових тіл, що належать до неінфекційних хвороб гливи
звичайної.
Ми відмічали наступні симптоми прояву неінфекційних хвороб:
знебарвлення або побіління шапинок, видовження ніжок, крихкість плодових
тіл, нерівномірний розвиток зростків, побіління шапинок із чорними плямами
(рис. 4.10).
За різких перепадів температурного режиму ми виявляли плодові тіла із
зонами знебарвлення шапинок або блакитного їх відтінку. Так, підвищення
температури у період плодоношення гливи вище +15°С призводить до
посвітління шапинок. За таких умов гриби ростуть надто швидко, тому стають
тонкими і крихкими, хоча їх поживна цінність зберігається.
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Рис. 4.10. Різні типи прояву неінфекційних хвороб гливи звичайної
(ТОВ «Мікени», 2008 р.)
Висока вологість повітря, як відомо з публікацій А.Д. Тишенкова (2010),
перешкоджає випаровуванню вологи. У наших спостереженнях це призводило
до розвитку лише окремих шапинок у цілих зростках (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Нерівномірний розвиток зростків плодових тіл гливи
внаслідок надмірного зволоження (ТОВ «Мікени», 2008 р.)
Також відомо, що рівень вуглекислого газу в камерах у процесі
вирощування гливи по різному впливає на її розвиток (Тишенков А.Д., 2010).
При обстеженні камер під час плодоношення грибів нами виявлено, що
надлишок вуглекислого газу у цей час (більше 800 ppm) сприяє утворенню
плодових тіл із видовженими, грубими і жорсткими ніжками (рис. 4.12).
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Рис. 4.12. Гриби середньої якості з недорозвиненими шапинками і
видовженими ніжками ( ПП «Клименко», 2008р.)
Висновки до розділу 4
1. Проявом зеленої плісені є плями у вигляді спороношення
мікроміцетів переважно з роду Trichoderma і в меншій мірі – Aspergillus і
Penicillium, які мають забарвлення зеленого кольору, різних відтінків, від
світло до темно зеленого. Ураження відбувається на всіх стадіях виробничого
циклу, але найбільш шкідливими вони є на стадії вегетативного росту міцелія
гливи.
2. Жовто-коричнева плісень проявляється у вигляді жовтих плям, а
пізніше

з’являються

блюдцевидні).

Збудник

апотеції
–

(жовто-коричневі,

Peziza

ostracoderma

желатиноподібні,
Korf,

анаморфа:

Chromelosporium fulvum (Link) McGinty. Причиною її появи є перезволоження
субстрату та підвищення температури в середині блоку під час інкубації.
3. Гриби-гнойовики з роду Coprinus: С. cinereus (Schaeff.) Gray, C.
congregatus (Bull.) Fr. переважно розвиваються на пастеризованому субстраті.
При цьому вони формують плодові тіла світло-сірого кольору і мають
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подовжену ніжку та купольну шляпку, яка після дозрівання спор швидко
лізується, утворюючи чорну слизисту масу.
4. Неінфекційні хвороби проявляються у вигляді подовження ніжки,
деформації, знебарвлення шапинки, нерівномірного розвитку зростків на етапі
утворення плодових тіл. Причиною виникнення є недотримання оптимальних
умов під час інтенсивного культивування гливи.
За матеріалами цього розділу автором дисертації опубліковано:
- Григанський А. П, Вуєк А.О. Основні хвороби культивованих
грибів та заходи щодо обмеження їх розвитку. Рекомендації для
підприємств України з вирощування культивованих грибів. К.: НАУ. 2007.
27 с.
- Кирик М. М., Вуєк А. О., Дерменко О. П. Хвороби їстівних
культивованих грибів. Методичні вказівки для студентів зі спеціальності
6.090105 – "Захист рослин". К.: ЦП "Компринт". 2014. 35 с.
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РОЗДІЛ 5
ВИДОВИЙ СКЛАД ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
5.1. Видовий склад патогенів
Нами був проаналізований патогенний комплекс на зерновому міцелію,
інокульованому субстраті, блоках під час першої

та другої хвилі

плодоношення, а також на плодових тілах гливи звичайної (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Збудники хвороб гливи звичайної та місце їх ізоляції (ТОВ «Мікени», ПП
«О.Юрченко», ТОВ «Флорида», ТОВ «Міцел», 2009 – 2013 рр.)
Збудник

Об’єкт ураження

Trichoderma spp.
Aspergillus spp.
Penicillium spp.
Coprinus spp.
Pseudomonas tolaasii
Neurospora spp.
Mucor spp.
Fusarium spp.
Rhizopus spp.
Alternaria spp.
Bacillus spp.
Peziza ostracoderma

зерновий міцелій, субстрат, плодові тіла
субстрат, плодові тіла
субстрат, плодові тіла
субстрат
плодові тіла
субстрат
зерновий міцелій, субстрат
субстрат
зерновий міцелій, субстрат
субстрат

Як видно з даних таблиці 5.1, найчастіше різні мікро та макроміцети
виділяли із субстрату для вирощування гливи звичайної. Це пояснюється тим,
що сировинний матеріал, який використовується для приготування субстрату,
містить велику кількість різних мікроорганізмів. Серед них найбільш
розповсюдженими та небезпечними конкурентами гливи на субстраті є
аспергіли, пеніцили та триходерма. Вони відносяться до групи мезофільних
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грибів (Попкова К.В., 2005), що розвиваються в широкому діапазоні
температури, але найбільш сприятлива знаходиться в межах від +30 до +40℃
(Шалашова Н.Б., 2007). Міцелій гливи при такій температурі росте повільно
або гине.
У систематичному та кількісному відношенні переважають гриби з
порядків Hypocreales (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Систематичне положення грибів-збудників хвороб гливи звичайної
(ТОВ «Мікени», ПП «О.Юрченко», ТОВ «Міцел», ПП «Клименко»)
Царство

Відділ

Клас

Ascomycota (Berk.) Caval.-Sm. (1998)
BasidiomycotaMucoromycota
R.T. Moore
Doweld (2001)
(1980)

Fungi

Pezizomycetes
O.E.Eriksson &
Winka (1997)

Порядок
Pezizales
J.Schröt.
(1897)

Родина

Рід

Вид

Peziza
Peziza Dill. Ex
ostracoderma
Fries (1822)
Korf 1961
Hypocreaceae De Trichoderma Trichoderma
Pers. (1801)
spp.
Hypocreales Not. (1844)
Lindau (1897) Nectriaceae Tul. Fusarium
Fusarium
Sordariomycetes
& C.Tul. (1844) Link (1809)
spp.
O.E. Erikss. &
Sordariales
Winka (1997)
Chadef. ex D.
Neurospora
Sordariaceae G.
Neurospora
Hawksw. &
Shear & B.O.
Winter (1885)
spp.
O.E. Erikss.
Dodge (1927)
(1986)
Aspergillus P.
Eurotiales
Trichocomaceae
Aspergillus
Micheli
Eurotiomycetes
E.Fisch.
(1897)
spp.
G.W.Martin ex
O.E. Erikss. &
(1729)
Benny &
Winka (1997)
Aspergillaceae
Penicillium
Penicillium
Kimbr. (1980)
Link 1826
Link (1809)
spp.
Pleosporales
Dotideomycetes
Luttr. ex
Pleosporaceae
Alternaria
Alternaria
O.E. Erikss. &
M.E.Barr
Nitschke (1869) Nees (1816) spp.
Winka (1997)
(1987)
Mucor Fresen.
Mucor spp.
Mucoraceae
(1850)
Mucoromycotina Mucorales
Dumort. (1822)
(subphylum)
Dumort.
Rhizopus
Rhizopus Ehrenb.
Benny (2007)
(1829)
Ehrenb.
Rhizopus spp.
(1821)
(1821)
Pezizaceae
Dumort. (1829)

Agaricomycetes AgaricalesUn Agaricaceae
Doweld (2001) derw. (1899) Chevall. (1826)

Coprinus Pers.
Coprinus spp.
(1797)
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Дані представники у більшості випадків викликають зелену плісень. Серед
виділених мікроорганізмів переважають конкуренти гливи за поживне
середовище (представники родів Trichoderma, Penicillium, Aspergillus). Так, гриби
роду Trichoderma накопичують токсичні продукти обміну, в тому числі
виділяють антибіотики, які пригнічують ріст міцелію гливи, а окремі агресивні
штами триходерми проявляють виражену паразитичну дію, що призводить до
значної втрати врожаю.
Крім згаданих грибів на гливі звичайній представлені види, що належать
до відділів Ascomycota (порядків Pezizales, Sordariales, Eurotiales, Pleosporales),
Basidiomycota (порядок Agaricales) і Mucoromycota (порядок Mucorales). Раніше
більшість даних представників належали до відділу Anamorphic fungi (Попкова
К.В., 2005).
Культури мукорових грибів, а саме видів Mucor та Rhizopus, були передані
до молекулярної лабораторії компанії LF Lambert Spawn Co. (Пенсильванія,
США), де були використані для екстракції геномних ДНК та РНК. Виділення
нуклеїнових кислот з біомасицих грибів було зроблене для подальшого
секвенування, збірки та порівняння геномів геномів цих грибів з метою
визначення еволюційних траєкторій видів роду Rhizopus (Gryganskyi et al. 2018).
При обстеженні субстратів та плодових тіл нами виділено 267 ізолятів
грибів та бактерій, з яких 6,9% складають бактерії і 93,1% – мікроміцети та 18
ізолятів змішаної і не визначеної інфекції (рис. 5.1).
Pseudomonas spp.; 4%

Змішані інфекції і не визначені зразки; 6%

Bacillus spp.; 3%
Coprinus spp.; 4%
Trichoderma spp.; 31%

Rhizopus spp.; 5%
Alternaria spp.; 5%

Fusarium spp.; 5%
Neurospora spp.; 5%

Aspergillus spp.; 10%

Chromelosporium spp.; 6%

Penicillium spp.; 7%

Mucor spp.; 9%

Рис. 5.1. Частота трапляння збудників хвороб гливи звичайної під час
культивування
Серед виділених мікроміцетів найбільша частка належить роду
Trichoderma – 31%. Отримані дані узгоджуються із літературними щодо
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поширення триходерми у грибних господарствах. Нами також відмічено
значне поширення на грибних підприємствах таких мікроміцетів як Aspergillus
– 10%, Mucor – 9%, Penicillium – 7%.
При з’ясуванні поширення та розвитку хвороб у досліджуваних
господарствах нами встановлено, що до найбільшої шкідливості на різних
субстратах призводить зелена пліснява. Так, після встановлення таксономічної
належності ізолятів було визначено, що найбільша їх кількість – 84 належить
роду Trichoderma. У результаті досліджень нами встановлено видовий склад
представників цього роду на грибних підприємствах з вирощування гливи
звичайної (рис. 5.2).
Trichoderma sp.; 14,3%

T. harzianum; 29,8%
T. koningii.; 3,6%
T. hamatum; 4,8%
T. atroviride; 4,8%

Т. virens; 6,0%

T. citrinoviride; 9,5%
T. viride; 27,4%

Рис. 5.2. Видовий склад ізолятів роду Trichoderma у виробничих умовах
(ТОВ «Мікени», ПП «О. Юрченко», ТОВ «Міцел», ТОВ «Флорида»,
ПП «Клименко», 2007 – 2013 рр.)
Так, серед 84 ізолятів цього роду, виділених нами в грибівницях, де
вирощують гливу, 25 ізолятів (29,8%) належали до T. harzianum, 23 (27,4%) –
T. viride, 8 (9,5%) – до T. citrinoviride, 4 (4,8%) – до T. atroviride, 4 (4,8%) – до
T. hamatum, 5 (6,0%) – Т. virens, 3 (3,6%) – до T. koningii. Також 12 ізолятів
(14,3%) ми не змогли віднести до жодного виду (Trichoderma sp.).
При цьому частота трапляння конкретного виду могла коливатися по
різних господарствах (табл. 5.3).
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Таблиця 5.3
Поширення грибів роду Trichoderma на підприємствах з вирощування
гливи звичайної
Збудники

Господарство

Кількість
ізолятів, шт.

Частота
трапляння, %

ТОВ «Мікени», Миронівський
12
14,2
р-н Київської обл.
ПП «О.Юрченко», м. Переяслав4
4,8
Хмельницький
ТОВ «Міцел», смт. Немішаєве
Т. harzianum
4
4,8
Київської обл.
ТОВ «Флорида», м. Ірпінь
2
2,4
Київської обл.
ПП «Клименко», с. Требухів
3
3,6
Броварського р-ну Київської обл.
Всього виду Т. harzianum
25
29,8
ТОВ «Флорида»
5
5,6
ТОВ «Мікени»
6
7,1
ТОВ «Міцел», смт. Немішаєве
T. viride
7
8,3
Київської обл.
ПП «О.Юрченко», м. Переяслав5
6,0
Хмельницький
Всього виду T. viride
23
27,4
ТОВ «Флорида»
2
2,4
T. citrinoviride ПП «Клименко»
2
2,4
ТОВ «Мікени»
4
4,8
Всього виду T. citrinoviride
8
9,5
ПП «Клименко»
1
1,2
T. atroviride
ТОВ «Мікени»
2
2,4
ТОВ «Міцел»
1
1,2
Всього виду T. atroviride
4
4,8
ТОВ «Міцел»
2
1,2
T. hamatum
ТОВ «Мікени»
2
2,4
Всього виду T. hamatum
4
4,8
ТОВ «Мікени»
3
3,6
T. virens
ПП «О.Юрченко»
2
2,4
Всього виду T. virens
5
6,0
T. koningii
ТОВ «Мікени»
3
2,4
Всього виду T. koningii
3
3,6
ПП «О.Юрченко»
4
4,8
ТОВ «Міцел»
2
2,4
Trichoderma
sp. (не
ТОВ «Флорида»
2
2,4
визначені)
ПП «Клименко»
2
2,4
ТОВ «Мікени»
2
2,4
Всього не визначених видів Trichoderma
12
14,3
Всього по роду Trichoderma
84
100
НІР05 для частоти трапляння видів Trichoderma у різних господарствах: Т. harzianum = 1,6;
Т. viride = 2,1; T. citrinoviride = 0,9; T. atroviride = 1,1; Trichoderma sp. (не визначені) = 1,2.
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Так, найбільш зустрічаємий вид Т. harzianum у ТОВ «Міцел» мав
частоту трапляння 14,0%, тоді як в інших господарствах лише в межах 2,44,8%. Інший вид, T. viride, зустрічався по господарствах на рівні 5,6-8,3%, а всі
інші види мали частоту трапляння в межах 1,2-4,8%.
Одержані нами дані

стосовно найбільшої частки грибів роду

Trichoderma (84 ізоляти) серед всіх виділених мікроміцетів узгоджуються із
літературними щодо поширення цього патогена у грибних господарствах. Так,
у роботах S.L. Woo et al., 2004; L. Hatvani et al., 2012 та ін. вказано, що значного
розвитку та поширення на досліджуваних господарствах набула зелена
плісень. Про найбільшу шкідливість цієї хвороби на різних субстратах
повідомляють в своїх наукових працях наступні дослідники: Jn-Young Choi,
2003; Александрова А.В. , 2005; Бисько.Н.А., Билай В.И., 2010.

5.2. Ідентифікація збудників хвороб гливи молекулярно-біологічними
методами
Зразки із змішаною інфекцією і ті, які не вдалося визначити із
застосуванням традиційних ідентифікаційних ключів мікроскопічно (6% від
кількості опрацьованих зразків), ми ідентифікували за допомогою ПЛРметоду молекулярно. Такі дослідження проводили спільно з доцентом
кафедри

фітопатології

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України, нині - співробітником біотехнологічної
компанії UES Inc., Дейтон, Огайо, США. Із 18 зразків, з яких було виділено
ДНК, 15 дали чіткі послідовності нуклеотидів довжиною 400-600 пар основ.
Ми визначили їх найближчі відповідники у ГенБанку (NCBI Nucleotide,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide) з використанням алгоритму BLAST.
Лише три послідовності не дали чітких сигналів для встановлення
конкретного нуклеотиду у певній позиції, очевидно із-за накладання двох і
більше ампліконів, помножених полімеразно-ланцюговою реакцією. З-поміж
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решти послідовностей чотири належать до бактерій з родів Pantoea,
Pseudomonas і Rahnella. Решта зразків належать до грибних родів Aspergillus
(чотири зразки), дріжджів Meyerozyma (нестатева форма – Candida),
Penicillium, Pseudogymnoascus (по одному зразку відповідно), Talaromyces і
Trichoderma (по два зразки відповідно). Покриття довжини послідовностей
наших запитів до їхнії відповідників у ГенБанку була переважно
стовідсотковою. Ідентичність співставлених послідовностей була нижчою,
лише для восьми з них вона перевищувала 98%, що відповідає рівню виду для
мікроорганізмів. Результати пошуку BLAST для решти зразків були нижчими,
що вказує на подібність наших послідовностей до вже відомих і наявних у
ГенБанку на рівні родів і родин. Причиною цьому може бути не те, що ми мали
справу з новими видами чи родами мікроорганізмів, дотепер невідомих науці.
Більш ймовірним буде припустити їх забрудненість при виділенні ДНК із
зразків субстрату, уражених одразу двома або більше мікробами. Загалом
молекулярне визначення мікроорганізмів, що уражують субстрат для
вирощування, виявилося дуже помічним у випадках, коли це важко було
зробити традиційними методами, а також ефективним для 5/6 опрацьованих
зразків (табл. 5.4).
Ми припустили, що деякі патогени можуть бути спільними для
багатьох

досліджених

нами

грибних

підприємств.

Джерелом

їх

розповсюдження можуть бути посівна грибниця, тара для збору і продажу
грибів, а також субстрати для вирощування гливи у випадку, якщо їх не
виготовляли у самому підприємстві. Для перевірки нашого припущення ми
вирішили скористатися філогенетичними методами, а як матеріал для
дослідження

використати молекулярні

послідовності,

отримані

від

представників одного роду, але зібрані на різних підприємствах. У випадку
спільного походження послідовності мали б бути ідентичними, або
розрізнятися несуттєво (помилка ПЛР або секвенування), а їхні позиції на
філогенетичному дереві повинні співпадати. Також нас зацікавила можливість
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застосування молекулярних послідовностей і філогенетичних методів для
подібного аналізу.
Таблиця 5.4
Результати молекулярно-біологічної ідентифікації 18S pPHK патогенів,
не визначених мікроскопічно
ПорядкоЗразок
вий номер
1
T_3b_its4_A07
2

T_1b_its4_E06

3
4

T_2b_its4_G06
T_4b_its

5

T_11_its4_H07

6
7
8

T_15_its4_D08
T_13_its4_B08
T_3_its4_H06

9

T_25_ITS

10

T_16_its1_A03

11

T_27_ITS

12

T_4_its

13

T_12_its4_A08

14

T_26_its1_D03

15
16
17
18

T_17_its1_B03
badT_14_its4_C08
badT_2_its4_F06
badT_9_its4_F07

Рід, вид
Pantoea aglomerans
Pseudomonas
synxantha
Pseudomonas sp.
Rahnella aquaticus
Aspergillus
fumigatus
A. fumigatus
A. niger
A. ustus
Meyerozyma
guillermondii
Penicillium sp.
Pseudogymnoascus
sp.
Talaromyces
minioluteus
T. minioluteus
Trichoderma
artroviride
T. simmonsii
не ідентифіковано
–
–

Покриття
послідовності, %
100

Ідентичність, %
94,12

99,00

94,87

100
100

89,06
99,66

100

99,81

100
100
97,01

94,63
98,56
97,01

100

100

100

93,36

100

99,39

100

100

100

99,81

99,00

95,15

100
–
–
–

100
–
–
–

Для цього аналізу всі чотири послідовності представників роду
Aspergillus (найбільша кількість поміж наших зразків) вирівняли у програмі
Mesquite. Дійсно, дві послідовності Aspergillus fumigatus були дуже подібними
як між собою, так і до послідовності, яку ми виявили серед послідовностей
ГенБанку як найбільш схожу на них. У той же час всі три послідовності
A. fumigatus суттєво відрізнялися від двох інших, які належать до інших видів
цього роду – A. niger i A. ustus (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Вирівнювання послідовностей зразків роду Aspergillus, зібраних
на різних підприємствах з вирощування гливи (1 – послідовність A. fumigatus з
ГенБанку, 2, 3 – послідовності A. fumigatus, отримані із зразків субстрату, 4 – A. niger, 5 A. ustus. Різними кольорами позначено нуклеотиди аденін, гуанін, тіамін, цитозин, сірим
кольором – відсутні кінцеві фрагменти послідовностей)

На

філогенетичному

дереві,

побудованого

з

використанням

вищезазначеного вирівнювання, два зразки з різних грибівниць, не
розташовані поруч (рис. 5.4).

Рис. 5.3. Філогенетичне дерево,
побудоване методом сусідського під’єднання (neighbor joining) з чотирьох послідовностей
представників роду Aspergillus і послідовністю, взятою для порівняння з ГенБанку, яка їм
найбільше відповідає (крок шкали (внизу ліворуч) – 0.05 замін позицій нуклеотидів).
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Між ними мінімум два кроки (зміни у нуклеотидному складі), які мали
відбутися у послідовності одного з цих зразків, щоб між ними відбулися
еволюційні зміни

кількістю в

0.1 замін. Натомість послідовність

Т_11_its4_HO7 філогенетично ідентична до послідовності MT635279, взятої з
ГенБанку для порівняння. Ймовірність того, що вона потрапила до ГенБанку
саме з нашого підприємства, несуттєва і не варта розгляду як можливого
пояснення локалізації отриманої структури філогенетичного дерева. Більш
важливим є висновок, що одна із досліджуваних нами послідовностей ближча
до якоїсь послідовності у ГенБанку, ніж послідовність того самого виду з
іншого підприємства, де ми відбирали зразки, Отже, послідовності дві
послідовності виду A. fumigatus з різних підприємств не тотожні і не мають
спільного походження. Загалом філогенетичний аналіз є достатньо чутливим
для проведення подібних аналізів і дозволяє розглядати спорідненість (або її
відсутність) зразків одного виду плісеневих грибів, виділених з різних
підприємств.
Висновки до розділу 5
1. Мікологічними дослідженнями встановлено, що серед збудників
хвороб гливи звичайної в систематичному та кількісному відношенні
переважають гриби з порядку Hypocreales.
2. Більшість вилучених із плодових тіл і субстрату мікроорганізмів
переважають конкуренти гливи за поживне середовище – представники родів
Trichoderma, Penicillium, Aspergillus.
3. Cеред виділених нами 84 ізолятів роду Trichoderma домінуючими
були T. harzianum (29,8%) і T.viride (27,4%).
4. З поміж послідовностей, визначених ПЛР чотири належать до
бактерій з родів Pantoea, Pseudomonas і Rahnella. Решта зразків належать до
грибних родів Aspergillus (чотири зразки), дріжджів Meyerozyma (нестатева
форма – Candida), Penicillium, Pseudogymnoascus (по одному зразку
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відповідно), Talaromyces і Trichoderma (по два зразки відповідно). Покриття
довжини послідовностей наших запитів до їхніх відповідників у ГенБанку
була переважно стовідсотковою.
За матеріалами цього розділу автором дисертації опубліковано:
- Kyryk M., Gryganskyi A., Vuek A., Pikovskyi M. Development of mould fungi on
the substrate blocks of oyster mushroom (Pleurotus Ostreatus (Jack.) Р. Kumm.) during
fructification period Біологічні системи: теорія та інновації. 2021. Т. 12. № 2. URL:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/view/15275.
- Andrii P Gryganskyi, Jacob Golan, Somayeh Dolatabadi, Stephen Mondo, Sofia
Robb, Alexander Idnurm, Anna Muszewska, Kamil Steczkiewicz, Sawyer Masonjones,
Hui-Ling Liao, Michael T Gajdeczka, Felicia Anike, Antonina Vuek, Iryna M
Anishchenko, Kerstin Voigt, G Sybren de Hoog, Matthew E Smith, Joseph Heitman,
Rytas Vilgalys, Jason E Stajich/ Phylogenetic and Phylogenomic Definition of
Rhizopus Species/ G3 Genes|Genomes|Genetics. V. 8. Issue 6. 1 June 2018. P. 2007–
2018. https://doi.org/10.1534/g3.118.200235
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РОЗДІЛ 6
ВЗАЄМОДІЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ ЗБУДНИКАМИ ХВОРОБ.
СТІЙКІСТЬ ШТАМІВ ГЛИВИ ПРОТИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ
ХВОРОБ
6.1. Ріст гливи і патогенних грибів у парній культурі
Взаємодія між організмами в будь-якій екосистемі формується значною
мірою на основі трофічних зав’язків і конкуренції за джерело живлення та
необхідні для життя компоненти середовища.
Взаємодія – це форма впливу організмів один на одного під час їх
одночасного розвитку. Взаємодія між їстівними грибами і мікроміцетами
проявляється у вигляді конкуренції під час розростання міцелію у субстраті та
паразитизму (антагонізму) збудників хвороб на міцелію і плодових тілах
макроміцетів.
Відомо, що більшість збудників хвороб гливи звичайної ведуть
сапротрофний спосіб життя і конкурують із міцелієм гливи за поживне
середовище і лише окремі види є паразитами культивованого гриба. Тому
нашої метою було дослідити в парній культурі взаємовідію між гливою та
найбільш розповсюдженими збудниками хвороб ( грибами родів Trichoderma,
Aspergillus, Penicillium) та іншими мікроміцетами ( Rhizopus, Mucor).
У наших дослідженнях за звичайних умов колонія P. оstreatus на 6-ту
добу мала діаметр 8,0 см (табл. 6.1). однак при наявності поряд мікроміцетів
ріст гливи уповільнювався до 3,0 – 5,0 см у діаметрі, тобто в 1,6-2,7 рази
менше залежно від антагоністичної дії культури мікроміцета, що росте у парі.
Результати досліджень показали, що при сумісному рості видів
Trichoderma viride та гливи звичайної (штам Н-35) перший виявив
антагоністичну дію вже на другу добу культивування (рис. 6.1).
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Таблиця 6.1
Вплив мікроміцетів на ріст гливи звичайної
Діаметр колонії P.
Зниження
Мікроміцет парної
оstreatus на 6-й день у
інтенсивності росту
культури (антагоніст)
парній культурі
відносно контролю, раз
Контроль (P. оstreatus)
8,0
–
Trichoderma viride
3,3
2,4
Aspergillus niger
4,9
1,6
Penicillium sp.
3,0
2,7
Rhizopus nigricans
5,0
1,6
Mucor sp.
4,8
1,7
НІР 05
1,3
–
Так, після зустрічі колоній гливи з патогеном (на 1-2 добу взаємного
росту) перший припиняв свій ріст. Далі відбувалось наростання хвилями
збудника плісені на міцелій штаму Н-35.

Рис. 6.1. Ріст колоній Trichoderma viride та P. оstreatus в парній культурі
на 1 – 6-й день культивування
При дослідженні росту культур нами були виявлені макроморфологічні
зміни поверхні колоній збудника зеленої плісені. Так, вже на 3 добу з'являлися
ущільнені хвилеподібні порошисті зони (рис. 6.2). Після перетину лінії дотику
міцелій гливи не розвивався, ущільнювався, а колонія збудника хвороби у
місцях дотику ставала щільною та наростала на колонію гливи.
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Рис. 6.2 Наростання міцелію Trichoderma viride на колонію гливи
(штам Н-35)
Чітко прослідковувався зональний характер наростання Trichoderma spp.
з чергуванням білих світлих, незабарвлених і пігментованих міцеліальних
смуг, розміщених концентрично.
Зміну структури міцелію триходерми при наростанні його на колонію
гливи можна пояснити тим, що при контакті гіф базидіоміцету і антагоніста,
підсилюються метаболічні процеси у обох грибів.
При вивченні антагоністичних взаємовідносин між гливою та збудником
Aspergillus niger, який також викликає плісень субстрату, встановлено, що вже
починаючи з третьої доби спостереження за культурами відбувається незначне
уповільнення росту міцелію гливи, колонія ущільнюється (рис. 6.3).
Діаметр колоній, см

6

4

5,1
4,9

4,3

3,6
3,0

3
2

5,1

5,0

5

3,3

1,9

1,9

1,2

1
0,1

0
1

2

3
4
Тривалість інкубації, днів

A. niger

5

6

P. оstreatus

Рис. 6.3. Ріст колоній Aspergillus niger та P. оstreatus в парній культурі на
1 – 6-й день культивування
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На 4-5 добу при зустрічі двох колоній ми відмічали наростання колонії
гливи на колонію антагоніста (рис. 6.4).

Рис. 6.4 Ріст в парній культурі Aspergillus niger і гливи (штам Н-35)
При вивчені антагоністичної дії між ізолятом роду Penicillium та штамом
гливи були виявлені, що починаючи з 5 доби майже призупинявся ріст обох
колоній (рис.6.5). На межі двох колоній утворювалась чітка лінія.
Діаметр колоній, см

7
5,9

6

6,2

6,4

5
4,0

4

3
2

3,0

3,0

2,1

1

0

3,0

2,9

0,0

0,3

1

2

0,8
3
4
Тривалість інкубації, днів

Penicillium sp.

5

6

P. оstreatus

Рис. 6.5. Ріст колоній у парній культурі Penicillium sp. і штаму гливи Н-35
на 1 – 6-й день культивування
Після перетину лінії дотику ми спостергіали макроморфологічні зміни
поверхні колонії гливи. На поверхні його ущільненого міцелію пізніше
з’являється спороношення гриба роду Penicillium.
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Рис. 6.6. Ріст в парній культурі ізолята роду Penicillium і гливи
(штам Н-35)
При дослідженні росту та розвитку колоній Rhizopus nigricans та міцелію
гливи ми відмічали невелике пригнічення росту міцелію їстівного гриба. На 23 добу росту у сумісній культурі колонія виду Rhizopus nigricans зайняла
повністю всю чашку Петрі. Колонія антагоніста дуже швидко розвивалась
утворюючи повітряний міцелій із спороношенням (рис.6.7).
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Дні
Н-35
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Рис. 6.7. Ріст колоній у парній культурі Rhizopus nigricans і штаму
гливи Н-35
Результати досліджень показали, що при сумісному рості ізолятів Mucor
sp. та штаму гливи культури росли майже без пригнічення росту (рис. 6.8).
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Ріст колоній, см
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Рис. 6.8. Ріст колоній грибів у парній культурі (Mucor sp. і P. оstreatus)
Через 3-4 дні на межі контакту колоній грибів утворювались чіткі зони.
Міцелій P.ostreatus утворював більш щільний міцелій та продовжував рости.

6.2. Стійкість штамів гливи звичайної проти зеленої плісняви
Стійкість штамів гливи звичайної проти зеленої плісняви ми вивчали у
виробничих

умовах

підприємства

«Мікени».

У

дослідженнях

використовували 4-х кілограмові блоки субстрату, кожний з яких окремо був
засіяний одним із штамів гливи звичайної: Н-35, К-12, Polmycel 107, Р-77 та
1.2175. Повторність досліджень 4-х кратна. При появі захворювання
визначали його поширення та розвиток. Урожайність підраховували під час
першої і другої хвиль плодоношення в середньому з одного блока кожного
варіанта. Результати досліджень наведені в таблиці 6.2.
Отже, серед досліджуваних штамів гливи звичайної імунних та стійких
проти зеленої плісені не виявлено. Менше уражувалися блоки із штамами Н35 та 1.2175. Поширення зеленої плісені у цих варіантах становило 12,3% і
13,1%, а розвиток хвороби- 4,2% і 6,7%.
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Таблиця 6.2
Уражуваність штамів гливи звичайної зеленою плісенню
Поширення,
%
Н-35
12, 3
К-12
23,4
Polmycel 107
16,2
P-77
18,8
1.2175
13,1
НІР05
2,4
Штами

Розвиток,
%
4,2
14,5
6,7
8,9
6,7
1,9

Урожайність з
одного блоку, г
920±40
760±20
980±30
1080±50
680±20
58

Штами Polmycel 107 та P-77 за урожайністю були вищі ніж всі інші, але і
поширення хвороб було в межах 16,2% та 18,8%. Найбільш ураженим штамом
виявився К-12 (поширення хвороб сягало 23,4%, а розвиток хвороб 14,5%).
Однією із вірогідних причин більшою ураженістю даного штаму, на нашу
думку, є частий пересів культури на підприємстві, що з часом призводить до
виродження штаму. А це в свою чергу супроводжується повільним ростом
міцелію та швидкою контамінацією сторонньою мікрофлорою.
Висновки до розділу 6
1. Із шести збудників плісені на гливі звичайній найбільшу
антагоністичну активність проявляли гриби роду Trichoderma.
2.

При

дослідженні росту

культур

нами

були

виявлені

макроморфологічні зміни поверхні колоній збудника зеленої плісені. Так, вже
на 3 добу з'являлися ущільнені хвилеподібні порошисті зони. Після перетину
лінії дотику міцелій гливи не розвивався, ущільнювався, а колонія збудника
хвороби у місцях дотику ставала щільною та наростала на колонію гливи.
3. Серед п’яти досліджених штамів гливи звичайної імунних та стійких
проти хвороб не виявлено. Дещо менше уражувалися штами 1.2175 та Н-35
грибами роду Trichoderma.
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РОЗДІЛ 7
ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО – АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ РОСТУ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ І ОБМЕЖЕННЯ
РОЗВИТКУ АНТАГОНІСТИЧНИХ ГРИБІВ
На сьогоднішній день в Україні заборонено використовувати препарати
хімічного походження у грибівництві. У світі з кожним роком зростає інтерес
та попит до продукції, виготовленої відповідно до затверджених правил
(стандартів), які передбачають мінімізацію використання пестицидів,
синтетичних мінеральних добрив, штучних харчових добавок. Тому,
застосування біологічного методу захисту рослин є актуальним і одним із
важливих інструментів переходу до органічного та екологічного землеробства
України.
З огляду на тісний зв’язок між здоров’ям рослин і охороною
навколишнього природного середовища актуальним і перспективним стає
використання екологічно безпечних заходів захисту від шкідливих організмів
з використанням інтегрованої системи захисту, що включає біологічний
метод.
Відомо, що основними проблемами застосування пестицидів під час
вирощування їстівних грибів є: відсутність фунгіцидів, дозволених до
використання у грибівництві в Україні; у системі «культивований гриб –
патогенний гриб» важко впливати лише на один компонент цієї системи,
оскільки обидва її представники є грибами; усі фунгіциди пригнічують
розвиток як патогенних, так і їстівних грибів; фунгіциди акумулюються у
плодових тілах їстівних грибів.
Тому, нами було досліджено ряд речовин біологічного походження для
можливості застосування при вирощуванні гливи звичайної з метою
стимулювання росту та розвитку даного їстівного гриба і запобігання появи,
поширення та розвитку хвороб.
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7.1. Застосування біологічно активних речовин для покращення росту
грибниці гливи звичайної
Для успішного вирощування їстівних грибів велике значення має якість
посівної грибниці. На жаль, українські грибовиробники часто нарікають на
якість посівного матеріалу, який вони використовують. Це стосується як
імпортованого посівного міцелію, так і вирощеного в умовах України. Основні
параметри, які спричиняють проблеми при подальшому виробничому процесі,
це низька життєздатність та ураження контамінантами. Існують дані щодо
використання ЕМ-технологій для обробки посівного міцелію гриба глива
звичайна, але викликає сумніви стерильність технології обробки цим
препаратом при підготуванні грибниці. Тому дослідження, що ми проводили,
мають на меті довести можливість використання біологічно активних речовин
з антиоксидантними властивостями для покращення якості посівного
матеріалу у процесі його виготовлення, починаючи від вирощування на
агаризованих середовищах і закінчуючи приготуванням зернового посівного
міцелію.
Були використані жиророзчинні та водорозчинні біологічно активні
речовини: аскорбінова кислота (АК), вітамін Е, диметилсульфооксид (ДМСО),
кальцію хлорид (CaCl2) (табл. 7.1).
Дослідження показали, що при додаванні у живильне середовище
вітаміну Е в різних концентраціях ріст вегетативного міцелію гливи був
інтенсивнішим, ніж у контролі. Так, у варіанті з 0,5% вмістом вітаміну Е
діаметр її колоній складав 137%, що в 3 рази більше, ніж у контролі. При 1%,
2% і 4% концентраціях – відповідно 130%, 120%, і 113%.
При використанні ДМСО були отримані наступні результати: в
концентрації 0,04% ріст грибниці становив 147%; 0,1 – 147%; 0,4 – 110%; 0,8
– 147%; 4,0 – 143%; 8,0 – 137%. У варіанті з 0,04% живильне середовище було
забруднене бактеріями, але розміри колонії гливи були більшими на 10%, ніж
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у контролі. Отже, ДМСО у концентраціях 0,04; 0,1 та 0,8% стимулював ріст
гриба, що відбувався в два рази швидше, ніж у контролі.
Таблиця 7.1
Швидкість росту грибницi гливи звичайної на агаризованому
середовищі з додаванням антиоксидантів
Антиоксиданти
та їх концентрація,
%
0,1
0,5
1,0
1,5
2,0
НІР05
0,5
1,0
2,0
4,0
НІР05
0,04
0,1
0,4
0,8
4,0
8,0
НІР05
0,5
1,0
2,0
4,0
8,0
НІР05
Контроль
Контроль + вода

Діаметр колонії при експозиції днів після
посіву, см
3-тя доба
5-та доба
7-ма доба
АК
1,3
2,5
4,2
0,8
1,0
1,6
0,8
1,0
1,3
0,7
1,0
1,1
0,7
1,0
1,1
0,1
0,8
0,4
Вiтамiн Е
1,3
2,4
4,1
1,4
2,4
3,9
1,4
2,3
3,6
1,2
2,0
3,4
0,1
0,2
0,2
ДМСО
1,4
3,1
4,4
1,4
3,2
4,4
1,4
2,6
3,3
1,3
2,8
4,4
1,2
2,7
4,3
1,1
2,6
4,1
0,1
0,2
0,1
CaCl2
1,4
3,1
4,3
1,4
2,9
4,3
1,3
3,1
4,3
1,3
2,9
4,2
1,4
2,9
4,2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,7
3,0
0,7
1,4
2,7
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Аскорбінова кислота (АК) сприяє швидкому розростанню колонії гливи
лише при застосуванні її в концентрації 0,1%.
Прискорення росту грибниці гливи на середовищі з АК (концентрація
0,5%) порівняно з контролем становило 53,3%. При концентрації АК 1,0%
розростання колонії відбувалося удвічі повільніше (43,3%), а при 1,5% і 2,0%
- 36,6%, що майже в 3 рази менше. Отже, аскорбінова кислота порівняно з
іншими

антиоксидантами

найменш

стимулювала

ростові

процеси

вегетативного міцелію.
У всіх варіантах із застосуванням CaCl2 швидкість міцеліального росту
була більшою, ніж у контролі в 1,5 рази.
Застосування аскорбінової кислоти в концентрації 0,1% показало майже
однаковий результат з використанням вітаміну Е (0,5%). Всі інші концентрації
АК були не ефективними порівняно з ДМСО і CaCl2. При цьому відбувалося
також забруднення поживного середовища бактеріями та руйнування сполуки
при термообробці. Найкращі результаті були отримані при застосуванні
ДМСО та CaCl2 у всіх концентраціях (у 1,4 раза краще порівняно з контролем).
Але доцільніше застосовувати ці препарати в мінімальних концентраціях.
На середовищах із АК та вітаміном Е утворювався повстистий міцелій,
який є ознакою частого генетичного виродження, що в подальшому впливає
на врожайність та якість плодових тіл. У варіантах з ДМСО в концентраціях
0,8; 4,0; 8,0% та з гліцерином у всіх концентраціях ми спостерігали
зональність, що також є небажаним явищем. У чашках Петрі з додаванням
ДМСО був притиснутий міцелій. За морфологічними показниками найкращий
результат був отриманий при використанні СаСl2 (1,0-8,0%). Міцелій був
білим, тяжистим, щільним, що характерно для гливи. Саме ці препарати у
наведених концентраціях були використані для подальшого дослідження.
Таким чином, АК та вітамін Е не придатні для використання на
поживних середовищах, оскільки вони мають низку недоліків. Найкращий
результат щодо росту колонії гливи отримано при застосуванні самих низьких
концентрацій ДМСО – 0,1% (147% збільшення швидкості росту) та СаСl 2 –
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0,5% (143%), що є економічно доцільним. Оскільки результати у
контрольному варіанті з водою були гіршими, ніж у звичайному контролі, то
доцільно воду замінити на антиоксиданти, які прискорюють розростання
грибниці.
Динаміка швидкості росту P. ostreatus на зерні, обробленому
антиоксидантами. Дослідження показали, що швидкість росту P. ostreatus на
обробленому і необробленому антиоксидантами субстраті в лабораторних
умовах на 4-у та 6-у добу обстеження майже не відрізнялась: контроль – 100%,
ДМСО у концентрації 0,1% – 98%. На 8-у добу відмічено прискорення
обростання субстрату. Так, у варіанті з ДМСО у концентрації 0,1% швидкість
росту була на 12%, а з СаСI2 в концентрації 0,5% – на 10% була більша у
порівнянні з контролем (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Швидкість росту міцелію гливи звичайної на субстраті з використанням
антиоксидантів
Варіант /
Доба

Контроль
4

6

НІР05

ДМСО,
0,1%
4 6 8

НІР05

8

На чашках
Петрі

1,9 3,1 4,0

0,9

1,8 2,9 4,5

0,7

У ємностях

1,4 2,4 4,4

1,2

1,6 2,6 4,6

0,6

Ураження
патогенами у
ємностях, %

0

3,0 5,0

1,7

0

0

0

–

CaCl2,
НІР0
0,5%
5
4 6 8
4,
1,8 3,2
0,5
4
4,
1,4 2,4
0,4
3
0

0

0

–

Аналогічну тенденцію ми спостерігали і на 11-й день обростання
субстрату. Застосування антиоксидантів викликало 10%-не прискорення росту
міцелію гливи порівняно з контролем. Отже, антиоксиданти прискорюють
обростання зернового субстрату міцелієм. Крім того, субстрат, оброблений
антиоксидантами, не був уражений патогенами, у той час як кількість
ємностей, уражених грибами родів Trichoderma, Mucor і бактеріями роду
Pseudomonas, досягала 5% після першого тижня інкубації.
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7.2. Ефективність застосування біопрепарату Мікосан В для
пригнічення росту та розвитку збудників зеленої плісняви
В останнє десятиріччя широкого розвитку набуло дослідження
елісіторних властивостей полісахаридних олігомерів, таких як хітозан. Цей
біополімер отримують переробкою хітину тваринного або грибного
походження. За біологічною активністю і техніко-економічними показниками
він перевершує інші елісітори і тому в різних країнах були розроблені і
з’явились на ринку ряд індукторів резистентності рослин проти хвороб на
основі хітозану (Кошевський І., 2005; Теслюк В. 2011).
Мікосан В – біологічний хітозановий препарат, що витримав широкі
лабораторні та польові випробування в Миронівському інституті пшениці
імені В.М. Ремесла НААН, Інституті біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН, Інституті садівництва НААН. Основними діючими
речовинами є олігосахариди та меланіни, зокрема і хітозан. Механізм дії
Мікосану базується на стимулюванні природних захисних реакцій рослин,
продукування антимікробних речовин прямої дії (фітоалексинів), синтез
літичних ферментів, зокрема хітинази та 1,3-β-глюконази, які здатні викликати
лізис гіф та гаусторій патогенних грибів. Забезпечує стійкість рослин до
широкого спектру хвороб, які передаються через насіння, повітря та ґрунт, а
також підвищує стійкість рослин до екстремальних кліматичних умов і
покращує засвоюваність добрив. Він не пригнічує корисну ґрунтову
мікрофлору, сприяє розвитку потужного здорового листового апарату,
стимулює розвиток стебла та колоса, забезпечує високу врожайність (Саблук
В.Т., 2003; Горовий Л.., 2009.).
Мікосан являє собою 3% лужний екстракт алілових грибів. Основними
діючими речовинами є олігосахариди та меланіни, зокрема і хітозан. Хітозан
– це похідна хітину, що являє собою полі-[β(1→4)-2 аміно-2 дезокси-Dглюкопіранозу]. Хітин, і хітозан є нетоксичними, біосумісними полімерами,
що біологічно розкладаються. Ці властивості і визначають їх практичне
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застосування в медицині, косметології, харчовій промисловості, а також в
сільському господарстві (Anthonsen L. 1990; Уров В. И,2001).
Вперше властивості хітозану, що використовується в сільському
господарстві, були продемонстровані Хедвігером. Ним встановлено, що
передпосівна обробка насіння рослин хітозаном індукувала в них
хворобостійкість, потовщуючи і укріплюючи стебло, сприяючи розвитку
кореневої системи.
Метою нашої роботи було вивчити вплив Мікосану В на збудників
хвороб їстівних грибів. Препарат використовували в декількох концентраціях:
1%, 5%, 10%, при цьому застосовували стерильний та нестерильний мікосан.
Дослідження проводили із збудниками грибів роду Trichoderma, що
викликають зелену плісень: T. viride (2 ізоляти), T. harzianum (1 ізолят). Із
літературних джерел відомо, що у деяких країнах були виділені гриби роду
Cladobotryum із підприємств де вирощують гливу (Gea F.J. та ін., 2019).
Декілька видів Cladobotryum, а саме C. dendroides, C. protrusum, C.
mycophilum, C. varium, C. multiseptatum, and C. verticillatum ідентифікували як
збудники хвороб, що викликають павутинисту плісняву гливи (McKay G.J.,
1999; Carrasco J., 2017; Xu, R.; 2020). Тому, ми проводили дослідження із
культурами виду

Cladobotryum dendroides (штам 192.31), що викликає

павутинисту плісняву печериць.
Для встановлення дії

Мікосану на збудників хвороб у поживне

середовище додавали для порівняння 1%-й стерильний і 1%-й нестерильний
розчин мікосану, а також 5 та 10%-й. У даних дослідженнях нами встановлено,
що дія стерильного Мікосану була помітною: ріст колонії сповільнювався на
12,5мм у порівнянні із контролем. Але найкращий показник ми відмічали саме
на поживних середовищах із нестерильним розчином Мікосану (рис 7.1).
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Рис. 7. 1. Інтенсивність росту T. viride 1 при застосуванні різних
концентрацій Мікосану В на поживному середовищі з додаванням 1%-го
стерильного і нестерильного розчину Мікосану
У подальших дослідженнях при внесенні у поживне середовище 1%
розчину Мікосану ріст колонії гриба уповільнювався в порівнянні із
контролем у 9 разів (рис.7.2). Найбільше пригнічення росту патогену було
відмічено у варіантах з 5%-м та 10%-м розчином Мікосану. Так, на чашках
Петрі із даними концетраціями препарату колонії з'являлись лише на 8 добу
культивування. Між варіантами була відмічена різниця також у щільністі
міцелію та строках спороношення патогену.

Рис. 7.2. Інтенсивність росту T. viride 1 при застосуванні різних
концентрацій Мікосану В
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Отримані результати досліджень свідчать про пригнічуючий вплив
Мікосану на T. viride 1. Значне зниження росту триходерми було відмічено
при застосуванні 5%-го нестерильного Мікосану. За даним показником цей
варіант незначно був нижчий від варіанту з використанням препарату в
концентрації 10%. При застосуванні Мікосану патоген розвивався слабо,
перші ознаки колонії спостерігали лише на 8 день досліджень, а на 16 день –
колонія становить приблизно 40 мм.
Майже аналогічні результати ми отримали при дослідженні впливу
Мікосану на збудника T. viride 2. Найбільше пригнічення росту даних культур
відмічали при 5, 10% концентрації препарату (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Інтенсивність росту T. viride2 при застосуванні різних
концентрацій Мікосану В
Зокрема, швидкість росту T. viride 2 у зразках із 5% Мікосаном була на
5 добу культивування: 1,5 мм, тоді як у контролі – 70 мм. При 10%-й
концентрації розвиток колонії ми не спостерігали. Лише на 8 добу
культивування з’являвся слабкий міцелій, що сягав 2 мм.
У варіанті з додаванням у поживне середовище 1%-го стерильного і
нестерильного розчину Мікосану була відмічена затримка швидкості росту як
T. viride 1, так і T. viride 2 (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Швидкість росту T. viride 1 та T. viride 2 на поживному
середовищі з додаванням 1%-го стерильного (праворуч) і нестерильного
(ліворуч) розчину Мікосану
При дослідженні впливу різних концентрацій Мікосану В на ріст T.
harzianum відмічено значне уповільнення росту та розвитку міцелія під
впливом біологічного препарату (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Інтенсивність росту T. harzianum при застосуванні різних
концентрацій Мікосану В
Як і в наведених вище дослідженнях значне пригнічення патогенів,
ущільнення їх колоній і затримка спороношення спостерігали у варіантах із
застосуванням Мікосану В у 5% та 10%-х концентраціях.
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Для встановлення дії Мікосану В на ріст колоній гриба Cladobotryum
dendroides 192.31 відмічали не значне пригнічення росту міцелію при
додаванні у поживне середовище 1%-го стерильного Мікосану (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Колонії С. dendroides 192.31 на контрольному поживному
середовищі (верхній ряд), з внесенням 1%-го (нижній ряд – ліворуч) і
1%-го (нижній ряд – праворуч) розчину Мікосану В
У дослідженнях при внесенні у поживне середовище 1% нестерильного
розчину Мікосану ріст колонії гриба уповільнювався. Найбільше пригнічення
росту патогену було відмічено у варіантах з 5%-м та 10%-м розчином
Мікосану (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Інтенсивність росту C. dendroides 192.31 при застосуванні різних
концентрацій Мікосану В
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Так, розмір колонії C. dendroides 192.31 на 16-й день спостережень при
додаванні до поживного середовища 10%-го розчину нестерильного мікосану
становив лише 2 мм, тоді як розмір колонії у контролі становив 70 мм у
діаметрі. Наведені вище результати досліджень свідчать про перспективу
застосування даного біологічного препарату в умовах промислового
вирощування їстівних грибів.

7.3. Вплив бензоксазолінонів (БOA) на ріст збудників хвороб гливи
звичайної
Відомо, що у рослин інтенсивно відбуваються процеси виділення
речовин, які можуть виконувати різноманітні функції, у тому числі і захисні.
Оскільки продукти метаболізму рослин сильно впливають на природне
середовище, їхні кореневі виділення змінюють хімічні та фізичні властивості
ґрунту і певним чином впливають на формування ґрунтових і наземних
фітоценозів, а також на різні групи мікроорганізмів.
Речовини, що виділяються рослинами у навколишнє середовище,
головним чином представлені алкалоїдами, глікозидами, органічними
кислотами, сапонінами, кумаринами, флавоноїдами тощо.

Продукція

рослинами вторинних метаболітів з антимікробною дією є частиною їх
нормального росту і розвитку або можливістю дати на атаку патогену або
стресу. Таким чином утворення антигрибних речовин, які входять до складу
здорових рослин, є їх природним бар’єром до інфекції і можуть захистити
рослини проти широкого спектру потенційних патогенів (Bravo H.,
1997; Morrissey J. P., 1999).
Бензоксазолінони (БOA) – природні продукти деградації бензоксазинонів
(ДIБOA), речовин, які виділяються у ґрунтове середовище деякими
представниками з родини Gramineae: Zea mays, Triticum aestivum та Secale
cereale. Рослини жита у віці три тижні потенційно можуть продукувати 12-16
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кг/га DIBOA. За своєю будовою бензоксазинони – це циклічні гідроксалієві
кислоти. Дані речовини викликають особливий інтерес при вирощуванні
зернових культур у сільському господарстві, оскільки характеризуються
антимікробними властивостями і є природними антипатогенними сполуками.
При цьому бензоксазино-глюкозиди не є токсичними речовинами. Однак
до їх складу входять аглікони, які є високо біоактивними складовими з
фунгіцидними,

бактерицидними,

інсектицидними

та

гербіцидними

властивостями. Найвища концентрація цих речовин спостерігається у фазі
сходів, а їх токсичні властивості втрачаються після трьох місяців і більше
(Voloshchuk N., 2003; Schulz M., 2006; Knop M., 2007).
Ми вивчали 3 види грибів роду Trichoderma: T. viride, T. harzianum, T.
koningi, що виділені із підприємств, де культивують гливу. Визначали їх
здатність розвиватись при внесенні у поживне середовище Чапека різних
концентрацій (50, 100 і 250 μМ) БOA.
Використовували BOA як потенційний засіб захисту від грибних хвороб
під час культивування гливи звичайної.
При проведенні даних досліджень встановлено інгібуючу дію
бензоксазолінонів на ріст колоній збудників хвороб, які здатні рости на
середовищах з доданням бензоксазолінонів, але реагувати на їх концентрацію
по-різному.
На основі результатів проведених нами досліджень встановлено, що
при внесенні у поживне середовище різних концентрацій БОА уповільнюється
ріст колоній основних видів Trichoderma: T. harzianum, T. koningi і T. viride
(табл. 7.3). Так, найбільшого впливу T. harzianum зазнає при вирощуванні на
поживному середовищі із найвищою концентрацією БОА (250 μМ). Ріст
колонії у даному варіанті складав лише 3 мм, а на третій день – 26 мм, що
майже у два рази менше ніж у контролі (45 мм).
Чутливим до різних доз БОА був також вид T. koningi. Цей патоген
найменше розвивався при концентрації БОА 250 μМ. Так, на третій день
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культивування колонія досягла лише 21 мм, на відміну від контрольного
варіанту, де даний показник складав 45 мм.
Таблиця 7.3
Швидкість росту грибів роду Trichoderma на агаризованому
живильному середовищі Чапека з додаванням різних концентрацій БOA
Збудники хвороб
гливи звичайної
T. harzianum

T. koningi

T. viride

Дні
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Діаметр колоній (мм) за різних варіантів
Контроль 50 μМ
100 μМ 250 μМ
45
24
10
3
45
36
27
12
45
45
45
26
45
21
12
3
45
39
28
10
45
42
35
21
36
31
12
0
45
45
31
0
45
45
45
0

НІР05
5,5
6,2
3,1
4,8
5,0
3,9
2,8
3,1
2,5

НІР05 для видів досліджених видів Trichoderma залежно від концентрації БОА і
тривалості культивування. 50 μМ: 2,3; 2,8 і 3,1 для 1-го, 2-го і 3-го дня культивування
відповідно. 100 μМ: 3,6; 4,5 і 5,1 відповідно для 1-го, 2-го і 3-го дня культивування. 250 μМ:
1,2; 3,3 і 3,4 відповідно.

Найбільший вплив досліджуваних речовин на ріст патогенів ми
спостерігали на чашках Петрі із колоніями виду T. viride. При концентрації 250
μМ БОА даний вид не розвивався. У варіанті з концентрацією 50 μМ колонії
лише на 5 мм були меншими ніж у контролі. Очевидно, що даної концентрації
не достатньо для пригнічення росту та розвитку культури.
Слід відмітити, що на середовищі із БОА ми спостерігали не тільки
загальне пригнічення росту і розвитку грибів, а й морфологічні у них зміни:
забарвлення колоній, щільність, форма. Дані зміни у вказаних вище ознаках
були відмічені у всіх досліджуваних видів.
Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що
бензоксазолінони значно впливають на гриби роду Trichoderma. При цьому у
них відбувається уповільнення росту і розвитку, зміни у морфології колоній та
міцелію, порушення утворення репродуктивних структур.
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Отже, нами встановлено, що застосування бензоксазолінонів можливе
для пригнічення росту збудників зеленої плісені і заслуговує на увагу при
вивченні ефективності випробування цього заходу у виробничих умовах.

Висновки до розділу 7
1. Використання антиоксидантів стимулює прискорення росту міцелію
гливи звичайної на агаризованих середовищах, а також знижує ураження
зернового

субстрату

патогенами,

переважно

представниками

роду

Trichoderma.
2. Найбільш ефективними антиоксидантами виявились ДМСО та
хлорид кальцію (до 12% прискорення швидкості росту культивованого гриба).
3. Використання антиоксидантів СаСl2 та ДМСО у концентраціях 0,1%
та 0,5% при вирощуванні міцелію гливи звичайної на агаризованих
середовищах зберігає характерні і бажані для промислового вирощування
морфологічні ознаки: притиснута, тяжиста грибниця, рівномірна поверхня
колонії; а також прискорює ріст колоній гриба у 1,5 рази. Це дозволяє
збільшити кількість виробничих циклів за однозональною системою
вирощування з 6-ти до 8-ми на рік.
4. Встановлено, ріст та розвиток збудників зеленої плісені уповільнює
Мікосан В. Найбільше пригнічення патогенів відмічено при застосуванні 5%
та 10% концентрації Мікосану В. Це обумовлює підвищення щільності
колоній патогена і затримку його спороношення.
За матеріалами цього розділу автором дисертації опубліковано:
-

Мироничева О. С., Вуєк А. О. Застосування біологічно активних

речовин для покращення росту грибниці гливи звичайної. Науковий вісник
ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2008. Т.10, №1 (36). Ч.1. С. 290–296.
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-

Вуєк А. О. За допомогою біопрепарату. Вплив Мікосану на розвиток

збудників хвороб культивованих грибів. Карантин і захист рослин. 2009. №10.
С. 16 – 17.
-

Кирик М. М., Вуєк А. О. Вплив Мікосану на розвиток основних

патогенів культивованих грибів на агаризованих середовищах. Збірник
наукових праць СГІ. 2009. Вип. 13 (53). С. 167–173.
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ВИСНОВКИ
Дисертацію присвячено дослідженню розвитку найбільш поширених
хвороб гливи звичайної (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) при
інтенсивному культивуванні, визначенню їх діагностичних ознак, з’ясуванню
видового складу патогенних мікроміцетів, їх ідентифікації та обґрунтуванню
заходів обмеження розвитку. На підставі проведених експериментальних
досліджень встановлено:
1. На основі результатів багаторічного аналізу фітосанітарного стану
грибних господарств у Правобережному Лісостепу України встановлено, що
вирощуванню в штучних умовах гливи звичайної перешкоджають грибні та
неінфекційні хвороби, дещо менше – бактеріальні.
2. У процесі вирощування гливи звичайної на субстраті та плодових
тілах було виявлено вісім інфекційних хвороб, серед яких п’ять грибних
(зелена пліснява, жовто-коричнева пліснява, оранжева пліснява, пліснява
субстрату, чорнильні гриби-гнойовики), дві бактеріальні (бактеріальне
ураження субстрату, бактеріальне ураження плодових тіл), одна вірусна
(вірусне захворювання плодових тіл). Крім того, у багатьох випадках
формувалися плодові тіла із симптомами неінфекційних захворювань
(знебарвлення або побіління шапинок, видовження ніжок, крихкість плодових
тіл, нерівномірний розвиток зростків, побіління шапинок із чорними зонами в
їх середині).
3. У виробничих умовах широким ареалом характеризується зелена
пліснява (збудники – представники родів: Trichoderma, Penicillium,
Aspergillus). Поширення цієї хвороби у господарствах коливається в межах
21,2–40,8 %, а її розвиток становить від 7,9 до 13,9%. Втрати врожаю
культивованого гриба при цьому сягають до 38%. Під час культивування гливи
звичайної недобір грибної продукції спричинюють також жовто-коричнева
пліснява (збудник – Chromelosporium fulvum (Link) McGinty) і бактеріальна
плямистість (збудник – Pseudomonas tolaasidi).
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4. На всіх етапах розвитку гливи звичайної проявляється зелена
пліснява, яка характеризується появою зелених порошистих плям на уражених
частинах субстрату. На зерновому міцелію з’являється при недотриманні
фітосанітарних норм під час виробничого процесу. Критичним етапом появи
зеленої плісені на субстратних блоках є період обростання ємностей міцелієм
гливи, де через 3–5 днів у місцях ураження спостерігаються симптоми
хвороби. Встановлено, що появі та розвитку зеленої плісені під час інкубації
гливи сприяє підвищена (3–4 ℃) температура повітря в камерах і щільне
розміщення блоків.
5. Видовий склад конкурентних мікроорганізмів і мікопаразитів,
вилучених із різних субстратів і плодових тіл гливи звичайної представлений
грибами, що належать до 10 родів, 3 відділів (Ascomycota, Basidiomycota,
Mucoromycota) царства Fungi. Найбільш поширеними з них є гриби родів
Trichoderma Pers. (частота трапляння – 31 %), Aspergillus P.Micheli (10 %),
Mucor P. Micheli ex L. (9 %), Penicillium Link. (7 %).
6. Домінуючими видами роду Trichoderma на гливі звичайній є T.
harzianum (29,8 %) і T. viride (27,4 %).
7. У дослідженнях взаємодії гливи звичайної з патогенними грибами (6
видів) найбільш агресивними виявилися збудники зеленої плісняви (T.
harzianum і T. viride). Це дає підставу вважати, що вони виділяють у
середовище метаболіти, які пригнічують ріст культивованого гриба.
8. Серед п’яти досліджених штамів гливи звичайної імунних та стійких
проти хвороб не виявлено. Дещо менше уражувалися штами 1.2175 та Н-35
грибами роду Trichoderma.
9. Експериментально доказано, що розвиток зеленої плісені можливо
стримувати шляхом внесення у субстрат біологічного препарату Мікосан В у
5 % концентрації.
10. Встановлено, що використання препаратів кальцію хлориду і
диметилсульфооксиду у концентраціях 0,1 та 0,5 % при вирощуванні гливи
звичайної на агаризованих середовищах зберігає характерні та бажані для
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промислового вирощування морфологічні ознаки: притиснута, тяжиста
грибниця, рівномірність поверхні колонії; а також прискорює ріст гриба у 1,5
раза.

Це

дає

можливість збільшити кількість виробничих циклів

культивування гливи.
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ДОДАТОК А
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Мироничева О. С., Вуєк А. О. Застосування біологічно активних
речовин для покращення росту грибниці гливи звичайної. Науковий вісник
ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2008. Т.10, №1 (36). Ч.1. С. 290–296.
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наукових праць СГІ. 2009. Вип. 13 (53). С. 167–173. (Здобувачем було
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міжнародної наукометричної баз даних:
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Kyryk M., Gryganskyi A., Vuek A., Pikovskyi M. Development of
mould fungi on the substrate blocks of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Jack.)
Р. Kumm.) during fructification period Біологічні системи: теорія та інновації.
2021. Т. 12. № 2. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/
view/15275. (Здобувачем було ізольовано культури грибів, проведено
експериментальні дослідження та написано текст статті, здійснено
мікроскопію зі співавторами).
Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка
входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або
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6. Andrii P Gryganskyi, Jacob Golan, Somayeh Dolatabadi, Stephen
Mondo, Sofia Robb, Alexander Idnurm, Anna Muszewska, Kamil Steczkiewicz,
Sawyer Masonjones, Hui-Ling Liao, Michael T Gajdeczka, Felicia Anike, Antonina
Vuek, Iryna M Anishchenko, Kerstin Voigt, G Sybren de Hoog, Matthew E Smith,
Joseph Heitman, Rytas Vilgalys, Jason E Stajich/ Phylogenetic and Phylogenomic
Definition of Rhizopus Species/ G3 Genes|Genomes|Genetics. V. 8. Issue 6. 1 June
2018. P. 2007–2018. https://doi.org/10.1534/g3.118.200235 (Здобувачем було
проведено пошук геномів Rhizopus у базах даних, взято участь у створенні
таблиць з основними характеристиками секвенованих геномів, зроблено
пошук наявних послідовностей кожного виду у базах даних, а саме в NCBI
Nucleotide).
Патенти України на корисну модель:
7. Спосіб визначення інтенсивності ураження бактеріальною
плямистістю плодових тіл гливи звичайної: пат. 31415 Україна:
MПК7А01G1/00; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. 4 с. (Здобувачем розроблено
шкалу обліку ураження плодових тіл гливи звичайної бактеріями у співпраці з
науковим керівником)
8. Спосіб визначення впливу вологості повітря на ріст колоній
мікроорганізмів: пат. 37253 Україна: MПК7С12Q3/00; опубл. 25.11.2008, Бюл.
№ 22. 4 с. (Здобувачем розроблено та описано методику впливу вологості
повітря на ріст колоній мікроорганізмів зі співавторами).
Тези наукових доповідей:
9.
Кирик М. М., Вуєк А. О. Вплив мікосану на розвиток основних
патогенів культивованих грибів на агаризованих середовищах: материалы
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
иммунитета и защиты сельскохозяйственных культур от болезней и
вредителей»: Одесса, 2007. С.75. (Здобувачем досліджено in vitro вплив
біологічного препарату Мікосан на ріст колоній збудників зеленої плісені)
10. Вуєк А. О. Антагоністи посівного міцелію гливи звичайної
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Конференція науково-педагогічних
працівників, наукових співробітників та аспірантів, м. Київ, 21–23 жовтня
2007 року: тези доповіді. Київ, 2007. С. 67–68
11. Кирик Н. Н., Вуек А. А. Распространение основных возбудителей
болезней вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) в условиях
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интенсивного культивирования: электронный сборник тезисов 13-ой
Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых
«Биология наука ХХI века»: Пущино, 28 сентября – 2 октября 2009. С. 195.
(Здобувачем було ізольовано культури грибів, здійснено мікроскопію).
12. Вуєк А. О. Поширення зеленої плісняви в умовах культивування
гливи звичайної: Науково-практична конференція науково-педагогічних
працівників і аспірантів Науково-дослідного інституту агротехнологій та
якості продукції 20 рослинництва, м. Київ, 16–17 лютого 2010 року: тези
доповіді. Київ, 2010. С. 87–89.
13. Вуєк А. О., Зубова Т. М., Терещенко О. В. Аналізи, що потрібні
для успішного ведення грибного господарства. Грибна індустрія – 2006: І
Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, м. Київ, 23–25
квітня 2014 року: тези доповіді. Київ, 2014. С. 102–103. (Здобувачем проведено
дослідження субстрату для вирощування їстівних грибів, проаналізовано
матеріал).
Методичні рекомендації для підприємств:
14. Григанський А. П, Вуєк А. О. Основні хвороби культивованих
грибів та заходи щодо обмеження їх розвитку. Рекомендації для підприємств
України з вирощування культивованих грибів. К.: НАУ. 2007. 27 с.
(Здобувачем написано текст зі співавтором стосовно хвороб їстівних грибів
та заходів захисту).
Методичні вказівки:
15. Кирик М. М., Вуєк А. О., Дерменко О. П. Хвороби їстівних
культивованих грибів. Методичні вказівки для студентів зі спеціальності
6.090105 – "Захист рослин". К.: ЦП "Компринт". 2014. 35 с. (Здобувачем
написано методичні вказівки зі співавторами).
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ДОДАТОК Б
>badT_14_its4_C08 60
ANTNNNNNNTNTGGATAGNNNNNNCTNNNNNNNNNNNNANTGNNACNTGNGCTNNNCNNNNNNNCN
NNNNNNCCNGCTGCNGNTTANTTTANNGNNNNNNNNNTTCCAAGCTANANACCNNNNNNCCNANNNC
NNNNNNNNNTTGTNGNTANAAATGACNNTNNAANAANCNTGCNNTTTGNACNACCAAANGANNNNN
TGNGGNNNNNNNNNTTCNNTGATTCNNTGAATTCTGCANTTCACACNNNNNATCNNNNNTCNNTGNN
NNCTTCATCNATGCCAGAANNNNNNNATCCGNTGTTGNANGNTNNNNNTNTTANTTTGTTANNGNNN
NNGANTGCAATNNNNNANNGNNNANGTTTGTNNTANNGNTGNNNNANNNCTCCAAGGANNCAANAN
NTACNCANNNNANNNGGTGAATAATTCGNCNAGGCTGNANCCNNGANANNNNNCNNCCNNCCTTNNT
ATTTGNGTANTGANNNNNNNNCNTGTTNNNTNCNNNNNNNTANTAANANANNNNNGNNNNNNNNNG
NNNANAAANNANNNTACCCNCTAAA
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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNTAGNAAANNNNNGTTGNTNGNNNNNNNGNNCCNG
CCGNGCNNNNNAGNNAGTGAGNANCCCCTGCNCNNNNNNNNNNNNNNNGNNCNNNNNNNNNTTNCG
ANNCCGNCCCCNGNAGANGGGNNNANCNNCCCNNCNNACCNCCCGTGNNNGANNGAGGNNNNANNN
TCNNWCNGNCNNGCCCGCCNGAANNNNNNGNGGCGNANNGNNNGTNNNNNNNNTNNTTNANTCANT
NANTTCTNNNNNTNNNNNTNNTTANNNNNTTTCNNTNCNTTCNTNNNNNNTGCCNGNANNNNNANAN
NNATTGNTNNNNGNNNNNNNTGATTANNATNATCAACTCCCACTGNNTNCTTTCANANNNNNNTNAN
NTNNNNNTCNNCNGCGNGNGNGNNNNCNNNNNNANNNNNNCNNNNCNGCNNCCGTNGNNNCNNNG
NNCCCGNNNAANCACCNNNNNNGGATAGANATNNNNGGGAGGNNGNANCCNGANNGCCCTCACNNN
GNNNTNNNNNNTCNNNAAGTTCNNNNNNNNAAGTNNNCTNNNNNNGNNAGNNANNNNNGNNTCCNN
NNNNNCNCNNGTGTNAATNGTANNTTNTTTGNTTNGNNGTTCCNGNNGTTNCGNNGTCNNNGGNNNN
NNNNNNNNNNNGNTNN
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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNN
GNNGNNNNNNNNANNNNNNNNNGNCNNNNNNCNNNCNCTNNANGNNNNNTNNNNNNNNCNNNNCN
GNNNNNCNNNCCCGTCGCCNNNGANAGGNNNACNGNNNNNNNCNCACANNNNNGGNTTGATGNNNN
TNNNNCNNTNNNNNNNTNNGCNNCNNNAAAAACCNNNNNNNNNNNTGNGNTTNNNNNANTNNNNNN
NNNNGGANTTCNGNNNNTTNNTTTANTTATCNNGTTTCNNTNNNNNNTNCNNCNATNCCGANNNNNN
NAGATCCATGGTNNNNNNTNTNATTTGNTTGNGTTNNATNNNGNCANANNGNNCNCTTNNNGATTGT
GCNNNTGTTGGGNNNNNCGNNNNNNNNNNNNNNNGGGCNCTNAGGNNANCCGNNNNNNNNNNNNN
ANCGNTNNNNCCNNNNAANNNNNNNNNNNNNNNNATNNNNNTGNNANGNNNNCNCCNNNNGNNCC
NCTCNNGAGNNNGNNCCNNCNNCANNNNNNNANNNNGNNGNNNNTNNNNNTGNNNNNNNNNNNNT
NNNNNNN
>T_11_its4_H07 49
GTTGGGTGTCGGCTGGCGCCGGCCGGGCCTACAGAGCAGGTGACAAAGCCCCATACGCTCGAGGACC
GGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGGAGAGGGGGACGGGGGCCCAACACACA
AGCCGTGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAAT
GTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTC
TTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAACTGATTACGATAATCAACTCAGAC
TGCATACTTTCAGAACAGCGTTCATGTTGGGGTCTTCGGCGGGCGCGGGCCCGGGGGCGCAAGGCCTC
CCCGGCGGCCGTCGAAACGGCGGGCCCGCCGAAGCAACAAGGTACGATAGACACGGGTGGGAGGTTG
GACCCAGAGGGCCCTCACTCGGTAATGATCCTTCCGCAGGYTCACCTAC
>T_12_its4_A08 64
TGGGTGGATGGCCAACGCCCGTAGGCCCCTCCCGAGCGGGTGACAAAGCCCCATACGCTCGAGGACC
TAGGCGGAACGTCGCCGCTGCCTTTCGGGCAGGTCCCCCCCGAAACCGGGGGGACCACGCCCAACAC
ACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGAAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATGCCAGGGGGCGC
AATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACGGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCG
TTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTTGATAATTATATCGTAGACTCAGAC
AGTCCTTCTTCATTCGGGTTCATCGGCGCTCTGGCGGGCGCGGGCCCGGGGGCGCAGTGCCCCCCGGC
GACCGGGGGTGTCCCGGTGGGCCCGCCAAAGCAACAGGGTATTCAAGAGACACGGGTGGGAGGTTGG
ACCCGCGAGGGGCCCGCACTCGGTAATGATCCTTCCGCAGGTTCCCCTAC
>T_13_its4_B08 62
TACAGAGCATGTGACAAAGCCCCATACGCTCGAGGATCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCC
CGTCCCCCCGGAGAGGGGGACGGCGACCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCARCAATGACGCTCG
GACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGAYTCGATGATTCACTGAATT
CTGCAATTCACATTARTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGT
TGAAAGTTTTAACTGATTGCATTCAATCAACTCAGACTGCACGCTTTCAGACTGTGTTCGTGTTGGGGT
CTCCGGCGGGCACGGGCCCGGGGGGCAGAGGCGCCCCCCCGGCGGCCGACAAGCGGYGGGCCCGCCG
AAGCAACAGGGTACAATAGACASGGATGGGAGGTTGGSCCCAAAGGACCCGCACTCGGTAATGATCC
TTCCGCAAGT
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>T_15_its4_D08 58
TTGGKGTGTCGGCTGGCGCCGGCCGSKCCTACWGAGMMSGTGACAAAGCCCCATACGCTCGAGGACC
GGACGCGGTGCCRCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGGAKAGGGGGACKGGGGCCCAACACACA
AGCCGTGCTTGAGGGCAKCAATGACRCTCGSACAGGYATGCCCCCCGGAATACCAKGGGGCGCAAT
GTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTC
TTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAACTGATTACGATWWTCWACTCAGA
CTGCATACTTTCAGAACAGCGTTCATGTTGGGGTCTTCGGYGGGMGCGGGCCCGGGGGCGCAAGGYC
TCCCCGGMGGCCGTCKAAACGGCGG
>T_16_its1_A03 31
GTCTCTTGAATACCCTGTTGCTTTGGCGGSCCCACCGGGAAACCGGTCGCCGGGGGGSATTGTGCCCCC
GGGTCCGCGCCCGCCAGAGCGCCTGTGAACCCTAMTGAAKAAGGACTGTCTGASTCTGASATATAATT
ATCAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACRCMGCGAAATGCKATAAKT
AATGTGAATTGCAGAATTCCKTGAATCATCRAATCTTTGAACRMACATTGCGCCCCCTGGYATTCCGG
GGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCTGCCCTCAAGCGCGGCTTGTGTGTTGGGKGTGGTCCCCCCTG
TTCCGGKGGGACCTGCCCGAMAGGCAGCGGCGACGTTCCGCCYAGGWMCTCGAGCGTATGGKGSTTY
GTCACCCGCTCGGGAGGGGSCTMCGGGMGTTGGCCATCCACCA
>T_17_its1_B03 29
CCCCGGCSCAAGGCGCCCGCCGGAGGACCAACCAAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT
ATAATCTGAGCCTTCTCGGCGCCTCTCGTAGGCGTTTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGAT
CTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGWGAATTGCAGAATTCAK
TGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCCGAGCGT
CATTTCAACCCTCGAACCCCTCCKGGGGGYCGGCGTTGGGGATCGGCCYWMCCTTAGMGGGGTGGCC
GTCTCC
>T_1b_its4_E06 40
TCCCCCCATATTCAGACAAAGTTTCTCGTGCTCCGTCCTACTCGATTTCATGACTAAGAGATTTTCGCG
TACAGGGCTATCACCCACTATGGCCGCACTTTCCAGAGCGTTCCGCTAATCTCAAAGCCACTTAAGGG
CTAGTCCCCGTTCGCTCGCCACTACTAAGGGAATCTCGGTTGATTTCTTTTCCTCAGGGTACTT AGATG
TTTCAGTTCCCCTGGTTCGCCTCTTGMGCCTATGTATTCAGYAYAAGATAACCATCTTATGATGGCTGG
GTTCCCCCATTCAGACATCTCCGGATCAAAGTCTGTTTGCCGACTCCCCGAAGCTTTTCGCAGGCTACC
ACGTCTTTCATCGCCTCTGACTGCCAAGGCATCCACCGTATGCGCTTCTTCACTTGACCATATAACCCC
AAGCAATCTGGTTATACTGTGAAGACGACATTCGCCGAAAATTCGAATTTMYCMAWTAGGAGAACTC
MMMAATTTTACCYTARCCYGAWCCGTTACCMGTGAAAGTAACGKTCAATCYATCTTTCYATCACATA
MCCAAAWTTTTAAAGAAMRAWCYWATCAAAGACTAKAAATCAAWATTCACTTCTGAAWA
>T_25_ITS
CCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTGCCAGCGCTTAACTGCGCGGCGAAAAA
CCTTACACACAGTGTCTTTTTGATACAGAACTCTTGCTTTGGTTTGGCCTAGAGATAGGTTGGGCCAGA
GGTTTAACAAAACACAATTTAATTATTTTTACAGTTAGTCAAATTTTGAATTAATCTTCAAAACTTTCA
ACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCA
GATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTT
TGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCCCCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTCGGACTAGGCGTTT
GCTTGAAAAGTATTGGCATGGGTAGTACTAGATAGTGCTGTCGACCTCTCAATGTATTAGGTTTATCCA
ACTCGTTGAATGGTGTGGCGGGATATTTCTGGTATTGTTGGCCCGGCCTTACAACAACCAAACAAGTTT
GACCTC
>T_26_its1_D03 25
GCGGGGTCACGCCCCGGGCGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGGACCAACCAAACT
CTTTTCTGTAKTCCCCTCGCGGACGTTATTTCTTACRGCTCTGARCAAAAATTCAAAATGAATCAAAAC
TTTCAACWWSGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATG
WGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGYGCCCGCCAGTATTCTGGCGGG
CATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGGGTCGGCGTTGGGGACCTCGGGAG
CCCCTAAKACGGGATCCCGGCCCCSAAATACAGTGGCGGTCTCGYCGCAGCCTCTCCTGCGSAKTART
TTGCACMRCTCGCWCCGGGAGCGCGGMGCGTCCACRTCCGTAAAAYACCCAAYTTCTGAAATGTTGA
CCTCGGATCARGWAWGAATAMCCGCTGAACTTAAGCATATCAATRARCG
>T_27_ITS
TAGGTGAACMTGCGGAAGGATCATTACAGTAGTCATCCGGGTTGCCGCAAGGCCTCCCGGGTAACCT
ACCACCCTTTGTTTATTACACTTTGTTGCTTTGGCAGGCCTGCCCTCGGGCTGCTGGCTCCGGCCGGCG
AGCGCCTGCCAGAGGACCTAAACTCTGTTTGTCTATATTGTCTGAGTACTATATAATAGTTAAAACTTT
CAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTG
CAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCT
GTCCGAGCGTCATTACAACCCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGCCCCGCCGCCCCGGCGGGCCCTAAA
GTCAGTGGCGGTGCCGTCCGGCTCCSAGCGTAGTAATTCTTCTCGCTCTGGAGGTCCGGTCGTGTGCTC
GCCAGCAACCCCCAA
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>T_2b_its4_G06 36
ATTTAGCCTTGGAGGATGGTCCCCCCATATTCAGACAAAGTWYCWCGTGCTCCGTCCTACTCGATTTC
ATGACTAARAGATTTTCKCGKACRGGGSTATCACCCACTAKGGCCGCRCTTTCCAGAGSRYTCCGCTAA
TCTCAAAGCCACTTAAGGGSKAKYCCCCGTTCKCTCGCCACTACTAAGGGAATCKCGGTTGATTTCTTT
TCCTCASGGTACTTAGATGTTTCAGTTCCCCTGGTTCGCCTCTTGGACCTATGTATTCAGTASAAGATAA
CCWTCTTATGATGGCTGGGTTCCCCCATTCASACATCTCCGGATCAAAGTCTGTTTGCCGACTCCCCGA
AKCTTTTCGCASGCTACCACGTCWTTCATCGCCTCTGACTGCCAAGGCAKCCWSCGYATGCGCTTCTTC
ACTTGACCATATAACCCCMAGCAATCTGGKTATACTGTGAAGACGACATTCGCCGAAAATTCGAATTT
CTCMAMTAAGAGAACTYRCMAATTYTWMYTTAGSCTGATCCRTTACCWGYGAAAGTAACGTTYASTC
YWTSTTTCTRWYWSWTACCCAAATTTTTAAAGAACSAACTASYCAAAGAYTAGAAATCAAMATTCAT
CATCACAKMGWKGGAATGSWCATTTCTAASCTTTCAAACTTCAGAAGCMGTAGTGGTGGAGMYYAA
MRGGATCGAARCG
>T_3b_its4_A07 63
TATTTAGCCTTGGAGGATGGTCCCCCCATATTCAGACAGGATACCACGTGTCCCGCCTTACTCATCKAG
CTCACARMAWGWGTGTTTTTGTGTACGGGAGTATCACCCTGTACCCTGCGACTTTCCRSACGCTTCCA
CTAACACACAAGCTGATTCRSGCTCTGGGCTGCTCCCCGTTCGCTCGCCGCTACTGGGGGAATCTCGGT
TGATTTCTTTTCCTCGGGGTACTTAKATGTTTCAGTTCCCCCGGTTCGCCTTGCAKCACTATGTATTCAT
GCTGCAATGATGCACAKAGTGCACCGGGTTTCCCCATTCGGACATCGACGGCTGTAKCGGTTCATATC
ACCTTACCGTCRCTTTACGCAGATTAKCACGTCCTTCATCGCCTCTGACTGCCTGGGCATCCACCGTGT
ACGCTTAGTCGCTTAACCTCACAACCCACAGGCGTTTTACAACGCTGCGAGTTGCAAGCATTTGAGAG
ACTCGAACGCATCGCWTTGYCATTCCTTATTACGGAGGAATGACGCGCTGCGTCGTTTCAATTTTCAG
CTTGTTCCGGATTGTTAAAGAGCAAATATCTCAAACKCRSMCCGGCTGCTTACWCAWCMAAAKYGGT
TTTGAKATACTGTATGGAGACACCTTTCASCTGTCACCAAGCARGTGGCGTCCYCKWKGGGATTMTAA
CSCCTGTTGCCGCCGTGAAAGGGCGGAGWCSKAACCGCTAKACSAAGGGGACACAAGAAGYGTCAC
GACTTCGCAGCTGTCCTGCTCATTACTTTTTA
>T_3_its4_H06 34
GGAGACGCCGRCTGGCGCCSRRCMGGSYSYARACGAGCGGTTGACAAAGCCCCMTACACTCSAGGAC
CARGACRCKKTGCCGCCRCTGCCTTTCRRGCCCGTCCCCCGGGGGGGACGACSACCCAACACACARRC
SGGGMTTKAASGGCAGCAATGACRCTCSSACAKGCATGCCCCCCGGAATGCCAGGGGGCGCAATGTKC
GWTSAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTRCATTTCACATTACTTATCSCAKYTCSCTSCRTTCTTCATC
SATGMCGGAACCAAKAGATMCATTGWTGAAAGTTTTAATTACTKWYGCTTRTWKCAAKCTCARACRA
YWCRCTATARCAATAGGTTCGGTSTARYCTCCSGMGGMWGCCCCCRGGGGGAGCGCACCGCCGAAGC
WTCRTTRGTCAGGTATTCAGGSTGGGAGGTYARGCCTGCCTTSRKACAKACCTGCWCTCSSYAAYGAT
CCTTCCSCARSTKAACCTACGGAAGGATCATTACCGGGTGCAGGTCTGCCCCCGGGCAGGCCTAACCT
CCCACCCGTGAATACCTGACCAACGTTGCTTCGGCGGTGCGCTCGCCCCGGGGGCAGCCGCCGGAGAC
AACACYGAACCTCTTGTTATAGCGTGTCGTCTGAGCTTGATACAAGCAAACCTAATTAAAACTTTCAA
CAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAACTGCGATAAGTAATGTGAATTTGCA
GAATTGAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTGGCATTGYGGGGGGCATGCCTGTC
CGAGCGT
>T_4b_ITS
TTAGCCTTGGAGGATGGTCCCCCCATATTCAGACAGGATGTCACGTGTCCCGCCCTACTCATCGAACTC
ACAACTTGTGCATTTTTGTGTACGGGACTATCACCCTGTACCGTGCGACTTTCCAGACGCTTCCACTAA
CACACAAACTGATGCTGGTTCTGGGCTCTTCCCCGTTCGCTCGCCGCTACTGGGGGAATCTCGGTTGAT
TTCTTTTCCTCGGGGTACTTAGATGTTTCAGTTCCCCCGGTTCGCCTCATTACACKATGTATTCATGTAA
TGATAATGTGTCGAAACACACTGGGTTTCCCCATTCGGGTATCGTCGGGTATAACGGTTCATATCACCT
TACCGACGCTTTTCGCAGATTAGCACGCCCTTCATCGCCTCTGACTGCCTAGGCATCCACCGTGTACGC
TTAGTCGCTTAACCTCACAACCCGAAGGTGTTTCCACCATCGCGCTGCGATTATTTGAGAGACTCTGTT
ACAGACTAATCCATCACTCAGTACTGCTACGGAGAGTGATGTTCAGCTGTAAACTTTCAATTTTCAGCT
TGTTCCAGATTGTTAAAGAGCAATATCTTAAACACGACTCGTTAGAGTCATCTTTAAGATATTCATTGA
TAATGTCTTTCACACATTATCGGAGTGGCGTCCCCAAGGGGATTCGAACCCCTGTTACAGCCGTGAAA
GGGCAGTGTCCTAGGCCTCTAGACGATGGGGACACGAAAAWTCCGTACCAGACCACACAGTGGTTTG
GCACTTTTCGCATCAGCGTAAGGTTACCCTTACYGCATCAACAGGTGCTCTTGCTCATTAATTTCATCA
GACAATCTGTGTGGACACTGCACAATGCGTATCTTGAGGTAAGGA
>T_4_ITS
GTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGCGGGCCCCTCGCGGGTCCAACCTCCCACCCGTGT
CTCTTGAATACCCTGTTGCTTTGGCGGGCCCACCGGGACACCCCCGGTCGCCGGGGGGCACTGCGCCC
CCGGGCCCGCGCCCGCCAGAGCGCCGATGAACCCGAATGAAGAAGGACTGTCTGAGTCTACGATATA
ATTATCAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA
AGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGCATTCC
GGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCGTGGTCCCCCC
GGTTTCGGGGGGGACCTGCCCGAAAGGCAGCGGCGACGTTCCGCCTAGGTCCTCGAGCGTATGGGGCT
TTGTCACCCGCTCGGGAGGGGCCTACGGGCGTTGGCCATCCACCCATTT

170

ДОДАТОК В

171

ДОДАТОК Г

