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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. За деякими оцінками близько 250000 видів рослин, у 

тому числі і сільськогосподарських, здатні до утворення мікоризи (Смит, Рид, 2012). 
Формування мікоризи – складний екологічний процес, за якого макро- і 
мікросимбіонт перебувають у взаємовигідному і взаємозалежному партнерстві, що 
забезпечує високоефективну адаптацію рослин до несприятливих екологічних 
чинників: дефіциту живлення, атаки фітопатогенів і фітофагів, абіотичних стресів 
(Rodriguez et al., 2009; Tirkhonovich, Provorov, 2011; Проворов, Воробьев, 2013). 
Функціонування мікоризи пов’язане зі встановленням специфічних трофічних 
зв’язків, завдяки яким у рослин підвищується поглинальна здатність, а гриби, в свою 
чергу, отримують доступ до продуктів фотосинтезу та інших метаболітів рослини 
(Peterson et al., 2004; Smith, Read, 2008; Антоняк та ін., 2013). Мікориза характерна 
для екосистем з високим біорізноманіттям, що включає можливість великої 
кількості рослин-партнерів для яких утворення симбіозу може бути як облігатною, 
так і факультативною формою співіснування з грибами (Molina et al., 1992; 
Копилов, 2012; Антоняк та ін., 2013). 

В останні десятиріччя, поряд з мікоризним симбіозом, значна увага 
дослідників спрямована на інший малодосліджений процес, а саме, ендофітію 
ґрунтових сапротрофних грибів у корені рослин. На відміну від мікоризних грибів, 
ендофіти не формують специфічні структури та виявляють активність лише за 
певних умов (Spatofora et al., 2007). У рослин, інфікованих ендофітними грибами, 
активізуються метаболічні та ростові процеси, підвищується імунний статус, 
збільшується резистентність до стресових факторів (Arnold et al., 2003; Waller et al., 2005; 
Marquez et al, 2007). В свою чергу, локалізація ендофітів у рослинних тканинах 
захищає їх від несприятливих умов навколишнього середовища, при цьому вони 
позбавлені конкуренції з ризосферною мікрофлорою та отримують безпосередній 
доступ до поживних речовин, синтезованих макроорганізмом. Формування 
ендофітних систем не є обов'язковою умовою для розвитку рослин. Крім того, гриби 
можуть тривалий час існувати в рослинних тканинах без жодних ознак своєї 
присутності та виявляти активність за несприятливих екологічних умов: дефіциту 
вологи та елементів мінерального живлення, негативного впливу факторів 
середовища (Лутова, 2000; Spatafora et al., 2007). Серед грибів, здатних до ендофітії 
з рослинами, виявлені представники родів: Trichoderma, Sarocladium, Cladosporium, 
Diaporthe, Epicoccum, Fusarium, Acremonium, Penicillium, Chaetomium (Charest, 1993; 
Cevnik et al., 2000; Цавкелова и др., 2001; Subramanian, Harrison, 2005; 
Hause, Fester, 2005; Ding et al., 2006; El-Zayat, 2008; Hata et al., 2010; Копылов, 2013). 

Незважаючи на значну кількість видів рослин, що можуть утворювати 
мікоризні або ендофітні симбіози, для багатьох сільськогосподарських культур 
зазначена здатність залишається нез’ясованою. Однією з таких важливих 
сільськогосподарських культур є гречка посівна. J. L. Harley і E. L. Harley (1987), 
J. P. Gai et al. (2006), B. Wang і Y. L. Qiu (2006) у своїх дослідженнях не виявили 
ніяких ознак колонізації рослин гречки мікоризними грибами. В той же час 
опубліковані перші результати молекулярно-генетичного аналізу грибів, виділених з 
едафосфери та ризосфери культури, послідовності фрагментів ДНК яких були 
близькі до видів грибів роду Glomus (Likar et al., 2008). Отже, питання утворення 
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гречкою ендофітних або мікоризних симбіозів є суперечливим і остаточно не 
з’ясованим. 

Зважаючи на вищезазначене, набуває значної актуальності пошук ендофітних 
сапротрофних грибів, які здатні проникати в корені гречки та позитивно впливати на 
урожайність і якість одержаної продукції. Інтродукція в кореневу зону гречки 
ендофітних грибів може бути екологічно безпечним шляхом реалізації 
продукційного потенціалу культури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано в лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН у 
відповідності з ПНД НААН 05 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 2011–
2015 рр. у межах виконання завдання «Розробити наукові основи створення 
біологічних засобів для активації процесів фітосанітарного оздоровлення 
агроценозів за використання грибів з антагоністичними, рістстимулюючими і 
целюлозоруйнівними властивостями» (ДР №0111U002716); ПНД НААН 07 
«Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016–2020 рр., завданням «Дослідити 
умови формування ефективного потрійного симбіозу: ґрунтовий сапрофітний гриб – 
азотфіксувальні бактерії – рослина» (ДР № 0116U003068). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити особливості 
формування і ефективного функціонування ендофітної асоціативної системи: 
сапротрофний гриб (Chaetomium cochliodes Palliser) – рослини гречки посівної 
(Fagopyrum esculentum Moench). 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання: 
- виявити здатність C. cochliodes колонізувати кореневу зону гречки посівної; 
- дослідити фізіологічну відповідь рослин гречки на інтродукцію C. cochliodes 

у кореневу систему; 
- перевірити здатність C. cochliodes до синтезу рістрегулюючих речовин та 

з’ясувати роль метаболітів гриба при утворені рослинно-мікробної асоціації; 
- вивчити вплив ґрунтового сапротрофного гриба C. cochliodes на мікробне 

угруповання кореневої зони гречки посівної; 
- визначити особливості взаємодії C. cochliodes з діазотрофами кореневої зони 

гречки; 
- дослідити вплив діазотрофа Azospirillum brasilense на формування ендофітної 

асоціації: C. cochliodes – рослини гречки посівної; 
- за умов польових дослідів підтвердити ефективність комплексної обробки 

гречки діазотрофом (A. brasilense) та ґрунтовим грибом (C. cochliodes), дати 
економічну та енергетичну оцінку сумісного застосування мікроорганізмів. 

Об'єкт дослідження – асоціативна ендофітна система: ґрунтовий 
сапротрофний гриб (Chaetomium cochliodes 3250 ) – рослини гречки посівної 
(Fagopyrum esculentum). 

Предмет дослідження – взаємодія макро- і мікросимбіонтів в ендофітній 
асоціації Chaetomium cochliodes 3250 – Fagopyrum esculentum. 

Методи дослідження: мікробіологічні (чисельність основних таксономічних 
та еколого-трофічних груп діазотрофів, родовий склад мікроміцетів кореневої зони 
гречки); біохімічні (вміст регуляторів росту рослин; активність 
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сукцинатдегідрогенази, кислої і лужної фосфатази, екзоглюконази, ендоглюконази, 
β-глюкозидази, полігалактуронази); фізико-хімічні (вміст фотосинтетичних 
пігментів та фосфору, нітрогеназна активність); методи світлової та електронної 
мікроскопії; статистичні; метод польових дослідів. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Вперше:  
- показано, що гречка посівна, не утворюючи класичні симбіози з мікоризними 

грибами роду Glomus, здатна формувати асоціативну систему з сапротрофним 
ґрунтовим грибом C. сochliodes 3250; 

- запропоновано використання активності сукцинатдегідрогенази як 
цитохімічного маркера утворення ендофітних асоціацій сапротрофних грибів та 
рослин; 

- показано, що сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен до активного 
синтезу ферментів целюлазного комплексу (екзоглюконази, ендоглюконази,  
β-глюкозидази) та полігалактуронази, що має важливе значення для проникнення 
мікроміцета в корені рослин; 

- встановлено, що утворення ендофітної асоціативної системи 
C. сochliodes 3250 – F. еsculentum супроводжується підвищенням активності кислої 
та лужної фосфатази у кореневій системі, посиленням поглинальної здатності 
фосфатів коренями гречки та збільшенням вмісту фосфору у фітомасі рослин гречки 
на 13,9%. 

- виявлено здатність гриба до синтезу ергостеролу та 2,4-епібрасиноліду, які 
відіграють важливу роль в захисних реакціях рослин; 

- встановлено, що передпосівна обробка насіння гречки грибом 
C. сochliodes 3250 сприяє збільшенню загальної адсорбційної та активної робочої 
поверхні коренів; збільшенню довжини та маси рослин, площі листкової поверхні та 
вмісту хлорофілів а і b. 

Поглиблено уявлення про синергічний вплив діазотрофу A. brasilense 18-2 на 
формування ендофітної асоціативної системи C. cochliodes 3250 – рослина. 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано доцільність 
комплексної передпосівної обробки насіння гречки мікробними препаратами 
Хетоміком (діюча речовина – C. cochliodes 3250) та Діазобактерином (діюча 
речовина – A. brasilense 18-2), що сприяє підвищенню схожості та збереженості 
рослин, покращенню живлення, активізації процесів фотосинтезу, підвищенню 
сумарного вмісту хлорофілів у листках культури, збільшенню поглинання фосфатів 
з ґрунту та забезпечує підвищення продуктивності культури.  

Сільськогосподарському виробництву запропоновано поєднане використання 
мікробних препаратів Діазобактерину та Хетоміку в технології вирощування гречки 
посівної. 

Запропоновані в роботі практичні підходи впроваджено у виробництво на 
чорноземі глибокому малогумусному на лесових породах з гречкою посівною сорту 
Дев’ятка (посівна площа 10 га ТОВ «Альянс» Липоводолинського району Сумської 
області), що підтверджено відповідним актом. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 
Здобувачем здійснено інформаційний пошук та аналіз літературних джерел за 
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обраною темою, визначено мету та завдання дослідження, розроблено схеми 
експериментів, проведено підбір методик та виконано відповідні лабораторні, 
вегетаційні та польові досліди, здійснено аналіз результатів, їх статистичну обробку, 
узагальнення, формулювання основних положень і висновків, підготовлено 
матеріали до публікації. 

Вибір теми дисертаційного дослідження та розробка програми наукових робіт 
здійснено за участі наукового керівника роботи, д.б.н, с.н.с. Є. П. Копилова, за що 
автор висловлює особливу подяку. 

Автор щиро вдячний д. б. н., с. н. с. І. В. Драговозу за допомогу у 
визначенні  кількісного складу рістрегулюючих речовин метаболітів гриба 
C. cochliodes 3250 (дослідження проведено на базі відділу антибіотиків Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного). 

За надану допомогу у розрахунку економічної ефективності комплексної 
передпосівної обробки мікробними препаратами Діазобактерином та Хетоміком, 
автор висловлює подяку к.е.н. Ю. М.  Халепу (відділ економіки, інтелектуальної 
власності, інновацій та організації підготовки наукових кадрів, Інститут 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 
оприлюднені на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях 
та з’їздах: «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» 
(м. Чернігів, 2013, 2014, 2016, 2017 рр.); «Actual problems of microbiology and 
biotechnology» (м. Одеса, 2015 р.); «Microbiology and Immunology – the development 
outlook in the 21st century» (м. Київ, 2016 р.); «Молодь і поступ біології» 
(м. Львів, 2016 р.); «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (м. Дніпро, 2017 р.); ХV З’їзд 
Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (м. Одеса, 2017 р.); 
«Біотехнологія: звершення та надії» (м. Київ, 2017 р.), на конкурсі 
експериментальних робіт молодих дослідників «Молодь та сучасні проблеми 
мікробіології і вірусології», присвяченому 150-річчю від дня народження Д. К. 
Заболотного (ІМВ НАНУ, м. Київ, 2016 р.) та на звітних сесіях Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць, з 
яких 6 – статей у фахових журналах і збірниках (у тому числі 1 у періодичному 
виданні України, включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus), 10 – тез 
доповідей у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 190 сторінках 
друкованого тексту (з них 121 сторінка основного тексту) і складається із вступу, 7 
розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури. 
Робота ілюстрована 19 таблицями, 38 рисунками і 4 додатками. Список літератури 
налічує 362 джерела, з яких 249 латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Перший розділ дисертації складається з двох підрозділів у яких показано, що 
мікоризація коренів є потужним фактором інтенсифікації росту рослин, активації 
метаболічних процесів і, як наслідок, кращого розвитку макроорганізму. Аналіз 
сучасної наукової літератури висвітлює значення не тільки класичних 
мікоризоутворюючих, а й деяких сапротрофних грибів у формуванні ендофітних 
асоціацій з рослинами, що позитивно позначається на їх рості і розвитку. 

На основі оцінки даних літератури обґрунтовано актуальність вибраної 
тематики досліджень, окреслено основні напрямки та завдання дисертаційної 
роботи. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Дослідження проведено на базі Інституту сільськогосподарської мікробіології 

та агропромислового виробництва НААН в 2013-2018 роках. 
У роботі використаний природний штам сумчастого гриба – антагоніста 

Chaetomium cochliodes Palliser 3250, на основі якого розроблено мікробний препарат 
Хетомік (посвідчення про державну реєстрацію А № 05577) та штам 
азотфіксувальних бактерій Azospirillum brasilense 18-2, виділений з кореневої зони 
гречки, на основі якого створено мікробний препарат Діазобактерин (посвідчення 
про державну реєстрацію А № 03696). 

Дослідження здатності C. cochliodes 3250 колонізувати кореневу зону рослин 
проводили за стерильних умов. Корені фарбували за методом Кобеля (Билай, 1982). 
Мікропрепарати вивчали з використанням мікроскопу Delta Optical 
Evolution Trino LED (Польща) та камери MICROmed (5 Мріх). 

Вегетаційні досліди проводили на дерново-середньопідзолистому пилувато-
супіщаному ґрунті; вміст гумусу – 1,02 %; азоту (за Корнфільдом) – 54,9 мг/кг; 
рухомих форм фосфору (за Кірсановим) – 110–120 мг P2O5 на 100 г ґрунту; 
обмінного калію (за Кірсановим) – 120–130 мг K2O на 1 кг ґрунту; pHсол. – 5,2, 
pHводна – 6,0; Ca – 5,8, Mg – 0,61 мг·екв на 100 г ґрунту. 

Активність сукцинатдегідрогенази (SDH) проводили з використанням 
фериціаніду калію (Резяпкин, 2009). 

Вміст білка визначали за методом Лоурі (Третьяков и др., 1990). 
Калібрувальну криву будували за вмістом альбуміну (Sigma, США). 

Визначення активності кислої та лужної фосфатази здійснювали 
фотоколориметрично. Вміст неорганічного фосфору визначали за методом Лоурі і 
Лопеса в модифікації Скулачева (Ермаков, Арасимович, 1972). 

Визначення загальної і робочої адсорбційної поверхні кореневої системи 
гречки проводили за методом Сабіна і Колосова (Городній, 2005). 

Біометричні показники рослин визначали вимірювально-ваговим методом. 
Площу фотосинтетичної поверхні вимірювали методом висічок (Третьяков и 

др., 1990). 
Вміст хлорофілів a і b визначали спектрофотометрично (Гродзинский и др., 

1973). 
Задля ідентифікації складу продуктів метаболізму гриб культивували 18 діб за 

температури 25°С у рідкому соєвому середовищі (Білявська, 2009). Титр гриба після 
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ферментації складав (3-4) × 105 колонієутворювальних одиниць (КУО) в 1 мл 
культуральної рідини. Міцелій гриба відокремлювали від культуральної рідини (КР) 
фільтруванням через капрон і центрифугуванням (3 тис. об/хв., 20 хв). Після чого 
наважку міцелію екстрагували 96% етанолом у співвідношенні 1:1 на холоді 
протягом 1 доби та центрифугували екстракт (6 тис. об/хв., 20 хв). Для визначення 
вмісту рістрегулюючих речовин гриба рідке середовище випарювали досуха за умов 
вакууму. Брасиностероїди екстрагували тричі за використання суміші 
метанол/ацетонітрил (1:1). Поєднували одержані екстракти та випаровували у 
вакуумі за 45°С. 

Визначення вмісту ауксинів та цитокінінів проводили методом кількісної 
спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. Детектування фітогормонів 
здійснювали за допомогою скануючого спектроденситометра «Сорбфіл» (Росія). 
Визначення кількісного вмісту гіберелінів та брасиностероїдів проводили методом 
ефективної хроматографії високого тиску (рідинний хроматограф Aligent 
Technologies 1200 (США) з мас-спектрометричним детектором Agilent Technologies 
G1956B (США). Як стандарт порівняння використовували відповідні розчини 
(Sigma, США).  

Целюлозолітичну активність С. cochliodes 3250 визначали у культуральному 
середовищі гриба за активністю ферментів целюлазного комплексу (Билай, 1982). 
Полігалактуроназну активність КР гриба здійснювали фотоколориметрично 
(Гамаюрова, 2010). 

Польові досліди проводили відповідно методичних рекомендацій (Доспєхов, 
1985). Ґрунт – чорнозем вилугований слабоглеюватий легкосуглинковий на лесі; 
вміст гумусу в орному шарі становить 3,56 %, азоту, що легко гідролізується 95–
100 мг (за Корнфільдом) на 100 г ґрунту, рухомих форм фосфору – 251–256 мг на 
100 г ґрунту (за Кірсановим) і обмінного калію – 108–111мг К2О на 1 кг ґрунту (за 
Кірсановим), рН сольової витяжки – 5,2–5,6 %. Загальний розмір посівної ділянки –
225 м2, повторність – чотирьохразова. Агротехніка вирощування загальноприйнята 
для зони Полісся. Фосфорні та калійні добрива вносили в дозі Р30К45, азотні добрива 
не вносили. Схема досліду: 1 – контроль (обробка насіння водогінною водою); 
 2 – інокуляція A. brasilense 18-2 (200 тис. клітин / 1 насінину); 3 – передпосівна 
обробка насіння C. cochliodes 3250 (40 тис. КУО / 1 насінину; 4 – комплексна 
обробка A. brasilense 18-2 (200 тис. клітин / 1 насінину) та C. cochliodes 3250 (20 тис. 
КУО / 1 насінину). 

Для дослідження впливу C. cochliodes 3250 на мікоценоз гречки відбирали 
зразки ґрунту з орного шару міжрядь та ризосфери (Билай, 1982). Визначення 
чисельності грибів здійснювали методом внесення ґрунтової суспензії в товщу 
твердого поживного середовища. Культурально-морфологічні ознаки грибів вивчали 
на сусло агарі. Ідентифікували за відповідними для кожної групи визначниками 
(Пидопличко, 1977, 1978; Билай, 1977). 

Чисельність азотфіксувальних бактерій вивчали в ґрунті міжрядь, ризосфері та 
ризоплані гречки загальноприйнятими методами за використання середовищ: 
Федорова-Калінінської, Виноградського, Доберейнер, Ешбі, Ііцука-Комагато. 
Нітрогеназну активність – ацетиленовим методом на газовому хроматографі 
"Chrom-4" (Iuzuka, 1963; Иутинская, 2010; Волкогон, 2010). 
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Вміст фосфору в крупі та листках гречки визначали фотометрично за методом 
Деніже в модифікації А. Левицького (Волкогон та ін., 2010).  

Визначення схожості насіння та збереженості рослин гречки здійснювали 
згідно рекомендацій проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 
придатність до поширення в Україні. Відбір та аналіз рослинного матеріалу 
проводили відповідно до методики оцінки біометричних характеристик гречки 
(Бочкарева, 1994). 

Розрахунки та статистичну обробку результатів здійснювали за 
загальноприйнятими методами. Використовували параметричні критерії 
нормального розподілу, розраховуючи середнє арифметичне і середнє квадратичне 
відхилення за рівня значущості менше 0,05, із застосуванням прикладних програм 
Microsoft Excel. Для оцінки достовірності відмінностей між варіантами дослідів 
вираховували найменшу істотну різницю (НІР05). 

Економічну та енергетичну ефективність передпосівної обробки насіння 
гречки мікробними препаратами Хетоміком (діюча речовина – C. cochliodes 3250) та 
Діазобактерином (діюча речовина – A. brasilense 18-2) проводили за основними 
методичними підходами (Трибель, 2001, Тараріко, 2001). Технологічні операції, 
нормативи витрат ресурсів і алгоритм калькуляції собівартості продукції визначали 
за методиками ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Ціноутворення та нормативні 
витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика, 2008). Ціни на 
ресурси і сільськогосподарську продукцію середньорівневі на 2017 рік 
(Статистичний бюлетень, 2017).  
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВИХ ВЗАЄМОДІЙ І ФІЗІОЛОГІЧНА 
АКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГРЕЧКИ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕНДОФІТНИХ 

АСОЦІАЦІЙ З ҐРУНТОВИМ ГРИБОМ CHAETOMIUM COCHLIODES 3250 
Вивчення здатності грибів проявляти ендофітію щодо певних видів рослин та 

утворювати відповідні структури потребує довготривалих мікроскопічних 
досліджень, тому актуальним є пошук ефективного маркера, за яким можна 
визначити спроможність грибів формувати ендофітні асоціативні системи. 

Проникнення та функціонування арбускулярно-мікоризних грибів у коренях 
рослин супроводжується підвищенням активності ферменту сукцинатдегідрогенази 
(SDH), який використовується як цитохімічний маркер утворення класичної 
мікоризи (Hamel et al., 1990; Vierheilig, Ocampo, 1991; van Aarle et al., 2005). 

За умов вегетаційного досліду нами перевірено здатність гречки утворювати 
класичну мікоризу. Для передпосівної обробки насіння застосовували біопрепарат 
Kinfix, створений на основі мікоризних грибів родів Glomus і Gigaspora та 
ґрунтовий сапротрофний гриб C. сochliodes 3250. Як позитивний контроль 
використовували пшеницю яру, оброблену біопрепаратом Kinfix та грибом 
C. сochliodes 3250, адже здатність пшениці ярої до утворення мікоризи з грибами 
роду Glomus не викликає сумніву (Castillo et al., 2012), відома також її здатність 
формувати ендофітну асоціацію з C. сochliodes 3250 (Копылов, 2013).  

При обробці насіння пшениці грибами роду Glomus та Gigaspora 
спостерігалося значне підвищення активності ферменту SDH (табл. 1), що вказувало 
на протікання активних катаболічних процесів у коренях і свідчило про формування 
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класичної ендомікоризи з рослинами. Значне посилення SDH активності у коренях 
пшениці за дії C. cochliodes 3250 підтверджує утворення ендофітної асоціації між 
макро- і мікроорганізмами.  

Активність ферменту SDH у контрольних рослинах гречки і рослинах, 
оброблених мікоризними грибами, була у межах похибки, тобто, одержані 
результати підтверджують дані літератури (Gai, 2006; Wang, 2006) про нездатність 
гречки до утворення класичної мікоризи. В той же час підвищення активності 
сукцинатдегідрогенази у 1,4 рази свідчило на користь утворення ендофітної 
асоціації гречки посівної з мікроміцетом C. cochliodes 3250. 

Таблиця 1 
Вплив мікоризоутворюючих грибів та C. сochliodes 3250 на SDH активність 

пшениці ярої та гречки посівної (вегетаційний дослід, 30 доба)  
Варіант досліду Активність SDH,  

нмоль сукцината/мг білка за 1 хв 
Пшениця яра сорту Краса Полісся 

Контроль (обробка водогінною водою) 1,96 ± 0,06 
Обробка грибами родів Glomus та Gigaspora 2,46 ± 0,11 
Передпосівна обробка C. cochliodes 3250 3,34 ± 0,07 

Гречка посівна сорту Антарія 
Контроль (обробка водогінною водою) 5,18 ± 0,10 
Обробка грибами родів Glomus та Gigaspora 4,67 ± 0,42 
Передпосівна обробка C. cochliodes 3250 7,09 ± 0,05 

 
Встановлено, що гриб C. cochliodes 3250 активно розвивається в кореневій 

зоні гречки та утворює плодові тіла на коренях рослин (рис. 1. а, б). Також 
зафіксовано проникнення мікроміцета C. cochliodes 3250 у клітини ризодерми та 
кореневі волоски, що є свідченням утворення ендофітної асоціативної системи з 
рослинами гречки.  

 

 
Рис. 1. Плодові тіла C. cochliodes 3250 на поверхні коренів та проникнення гіфів 

гриба в кореневі волоски гречки посівної сорту Антарія  
(світлова мікроскопія: а×40, б ×100) 

 
У вегетаційному досліді виявлено, що C. сochliodes 3250 здатен активно 

розвиватися і формувати плодові тіла не тільки на коренях гречки, а й на коренях 
таких сільськогосподарських культур як пшениця, ячмінь, жито, тритикале, 

а б 
а 
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кукурудза, соняшник і соя. Одночасно спостерігалося підвищення активності SDH в 
коренях оброблених рослин: пшениці (у 1,2 рази), ячменю (у 3,2 рази), жита (у 
3,5 разів), тритикале (у 3,4 рази), кукурудзи (у 3,2 рази), соняшника (у 1,6 разів), сої 
(у 2,9 разів) та гречки (у 1,4 рази). Одержані результати дозволяють запропонувати 
використання активності сукцинатдегідрогенази як цитохімічного маркера 
утворення ендофітних асоціацій сапротрофного гриба з рослинами. 

Подальші дослідження присвячені вивченню впливу ендофітного гриба 
C. сochliodes 3250 на фізіологічні відповіді рослин гречки посівної.  

Динаміка активності SDH коренів гречки представлена на рис. 2. Встановлено, 
що активність SDH на 20 добу (фаза гілкування) інокульованих рослин на 28% 
перевищує контрольні показники, на 40 добу (фаза цвітіння) на – 13%. У 
подальшому, достовірної різниці в SDH активності контрольних і дослідних 
рослин не виявлено. Вміст білка в коренях оброблених рослин був дещо вищим 
упродовж всього періоду досліджень. 

 
Рис. 2. Активність SDH та 
вміст білка у коренях 
гречки за передпосівної 
обробки насіння 
C. сochliodes 3250 
(вегетаційний дослід) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оцінку активності лужної фосфатази у колонізованих мікоризними грибами 

тканинах рослин широко використовують як показник фізіологічної ефективності 
мікоризації. Нами виявлено (рис. 3.), що за обробки C. сochliodes 3250 в коренях 
гречки активність лужної фосфатази (APL) вища відносно контролю впродовж 
вегетаційного періоду.  

Рис. 3. Активність кислої 
(APA) та лужної (APL) 
фосфатази у коренях 
гречки за передпосівної 
обробки насіння 
C. сochliodes 3250  
(вегетаційний дослід) 
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Окрім того, в контрольних рослинах активність ферменту з часом знижується, 
а в інокульованих – зростає. Аналогічна динаміка зафіксована і для кислої 
фосфатази (APA). 

Тісна взаємодія рослин з мікоризними грибами істотно впливає на структуру 
кореневої системи, спричиняє зміни в клітинах кори кореня, при цьому може 
подовжуватися колонізована ділянка, активуватися процес розвитку та галуження 
бічних коренів, а у деяких випадках збільшуватися і їх довжина. Нами показано, що 
передпосівна обробка насіння гречки C. сochliodes 3250 сприяла збільшенню 
поверхні кореневої системи рослин. У фазу гілкування (20 доба) загальна 
адсорбційна поверхня коренів оброблених рослин була у 2,5 разів більша, ніж у 
контролі, у фазу цвітіння – у 1,2 рази (рис. 4). Площа активної робочої поверхні 
коренів оброблених рослин у фазу гілкування була на рівні контрольних, у фазу 
цвітіння – на 20% більшою. 

  
Рис. 4. Площа поверхні 
кореневої системи 
рослин гречки за 
передпосівної обробки 
насіння C. cochliodes 3250 
(вегетаційний дослід) 

 
 
 
 
 
 
 

Збільшення поглинальної поверхні коренів сприяє надходженню мінеральних 
речовин та безпосередньо впливає на покращення росту та розвитку рослин 
упродовж періоду вегетації. На 20 день дослідження (рис. 5) висота дослідних 
рослин перевищувала контрольні на 26 %, у подальшому різниця менш помітна, 
проте інокульовані рослини довше залишалися здатними до активного росту.  

 
Рис. 5. Висота рослин та 
площа листової поверхні 
гречки за передпосівної 
обробки насіння 
C. cochliodes 3250 
(вегетаційний дослід) 
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Гречка характеризується активним наростанням зеленої маси упродовж всього 
періоду вегетації. Закономірно, що при посиленні ростових процесів у рослинах 
прискорювався процес формування фотосинтетичного апарату. Найбільша різниця 
між площею листкової поверхні оброблених і контрольних рослин спостерігалася у 
фазу бутонізації (30 доба) і складала 11%. 

Утворення ендофітної асоціації позитивно впливає на результативну 
продуктивність фотосинтезу (рис. 6). Одержані результати засвідчили збільшення на 
23% вмісту хлорофілу а в листках інокульованої гречки на 20 добу (фаза гілкування), 
та на 6% на 30 добу (фаза бутонізації). Найбільший вміст хлорофілу b спостерігався 
на 30 добу. У подальшому вміст хлорофілів а і b зменшувався і після 40 доби (фаза 
цвітіння) не було встановлено різниці між контрольними і дослідними рослинами. 

 
Рис. 6. Вміст хлорофілів а 
і b у листах гречки за 
передпосівної обробки 
насіння C. cochliodes 3250 
(вегетаційний дослід) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таким чином, сапротрофний гриб C. сochliodes 3250, приживаючись у 
кореневій зоні гречки посівної, сприяє покращенню живлення, активізації процесів 
росту і розвитку та збільшенню сумарного вмісту хлорофілів у листках рослин. 
 

РОЛЬ МЕТАБОЛІТІВ ГРИБА СHAETOMIUM COCHLIODES 3250 В 
УТВОРЕННІ РОСЛИННО-МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ 

Природа рістрегулюючих речовин гриба С. cochliodes. Загальновідомо, що 
вторинні метаболіти мікроміцетів можуть виконувати роль хімічних медіаторів 
взаємодій між мікро- і макроорганізмами та мають вирішальне значення в утворенні 
спеціалізованих асоціацій між кореневою системою рослин і грибами. 

Встановлено (табл. 2), що С. cochliodes 3250 продукує індоліл-3-оцтову 
кислоту, вміст якої у міцелії складає 24,6 мкг/г сухої маси, у культуральній рідині 
(КР) – 8,7 мкг/мл. Гриб здатен також до синтезу гіберелової кислоти: у міцелії – 
301  мкг/г сухої маси, у культуральній рідині – 56,4 мкг/мл. 

Нами вперше у культуральній рідині мікроміцета виявлено холестерол і 
ергостерол, а в міцелії гриба – 2,4-епібрасинолід (45,71 мкг/г сухої маси). Наявність 
холестерола в культуральній рідині може бути свідченням його ролі як прекурсора в 
синтезі 2,4-епібрасиноліда (Mandava, 1998).  
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Таблиця 2 
Вміст регуляторів росту у міцелії та культуральній рідині гриба  

С. cochliodes 3250 
Фітогормональні сполуки 

та їх прекурсори 
Вміст у міцелії, мкг/г 

сухої біомаси 
Вміст у КР, мкг/мл 

Індоліл-3-оцтова кислота 24,6 ± 1,15 8,7 ± 0,003 
Гіберелова кислота 301,5 ± 13,44 56,4 ± 2,12 
2,4-епібрасинолід 45,71 ± 1,13 0,01098 ± 0,0012 
Холестерол не виявлено 7,06 ± 0,05 
Ергостерол не виявлено 17,88 ± 0,38 

 
Відомо, що ергостерол та 2,4-епібрасинолід сприяють підвищенню стійкості 

рослин до патогенних мікроорганізмів (Janitor, 2002). Високий вміст стероїдних 
похідних свідчить про високу фітостимулювальну та захисну активність гриба. 

Ферменти деградації клітинної стінки рослин, що синтезуються 
C. cochliodes 3250. В інфекційних гіфах мікоризоутворюючих грибів  на ранніх 
стадіях симбіозу синтезуються ферменти деградації клітинної стінки, що є 
необхідним для проникнення гриба в корінь (Тихонович, Прохоров, 1998). При 
цьому, значну роль відіграють ферменти целюлазного комплексу та 
полігалактуроназа. 

Нами встановлено екзоглюконазну, ендоглюконазну та β-глюкозидазну 
активності в культуральній рідині С. cochliodes 3250. Екзоглюконазна активність 
(табл. 3) у культуральній рідині гриба становила 0,67 од./мл на 9 добу 
культивування, що свідчить про здатність С. cochliodes 3250 деградувати 
кристалічну форму целюлози. Ендоглюконази забезпечують гідроліз аморфної 
целюлози до целобіози (ендоглюконазна активність С. cochliodes 3250 складала 
0,52 од./мл на 9 добу). β-глюкозидаза завершує розщеплення целюлози і забезпечує 
гідроліз целобіози до глюкози (β-глюкозидазна активність С. cochliodes 3250 
становила 1,02 од./мл на 12 добу).  

Таблиця 3 
Динаміка активності компонентів целюлозолітичного комплексу та 

полігалактуронази гриба С. cochliodes 3250. 
Доба 
культи-
вування 

Екзоглюконазна 
активність, 

од/мл* 

Ендоглюконазна 
активність, 

од/мл** 

β-глюкозидазна 
активність, 

од/мл** 

Полігалактуроназна 
активність, 
од/мл*** 

3 0,21 ± 0,003 0,2 ± 0,02 0,24 ± 0,03 2,21 ± 0,11 
6 0,26 ± 0,02 0,21 ± 0,24 0,36 ± 0,02 2,81 ± 0,07 
9 0,67 ±0,03 0,52 ± 0,02 0,54 ± 0,02 2,95 ± 0,02 
12 0,42 ± 0,01 0,31 ± 0,02 1,02 ± 0,03 0,55 ± 0,02 

*За одиницю екзоглюконазної активності приймали таку кількість фермента, яка за 60 хв утворює 
1 мг редукуючих цукрів; **за одиницю ендоглюконазної та β-глюкозидазної активності приймали 
таку кількість ферментів, які за 30 хв утворювали 1 мг редукуючих цукрів; ***за одиницю 
полігалактуроназної активності приймали таку кількість ферменту, яка каталізує перетворення 1 г 
пектину в галактуронову кислоту за 60 хв. 
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Полігалактуроназна активність культуральної рідини C. сochliodes 3250, 
зумовлює процес деполімеризації адгезивного шару пектину між сусідніми стінками 
рослинних клітин. Найвища полігалактуроназна активність зареєстрована на 9 добу 
культивування мікроміцету та складала 2,95 од./мл.  
 

ВЗАЄМОДІЯ С. COCHLIODES 3250 З МІКРООРГАНІЗМАМИ КОРЕНЕВОЇ 
ЗОНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ 

Вплив С. cochliodes 3250 на мікоценоз кореневої зони гречки посівної. 
Одержані результати засвідчили, що найбільш поширеними мікроміцетами лучно-
чорноземного вилугованого ґрунту едафосфери гречки були представники родів 
Penicillium (26,4 %), Trichoderma (19,0 %), Mucor (7,4 %), Mortierella (7,0 %) та 
Gliocladium (6,3 %) (табл. 4). В ризосферному ґрунті мікоценоз дещо збіднений і 
представлений в основному грибами родів Penicillium (24,9 %), Trichoderma (21,4%), 
Alternaria (13,5%) і Bipolaris (12,7%). Під впливом гриба-антагоніста 
C. сochliodes 3250 спостерігається витіснення з ґрунту мікроміцетів родів Alternaria, 
Aspergillus та Bipolaris та зменшення чисельності грибів роду Fusarium. Варто 
зазначити, що серед представників зазначених родів часто трапляються збудники 
хвороб, тому інтродукція C. сochliodes 3250 у кореневу зону гречки може бути 
ефективним засобом обмеження фітопатогенів. 

Таблиця 4 
Родовий склад мікроміцетів чорнозему вилугуваного в міжряддях та ризосфері 

гречки за передпосівної обробки насіння C. cochliodes 3250 
Рід Чисельність, % 

Міжряддя Ризосфера 
Контроль Обробка C. сochliodes 3250 

Absidia van Tieghem 0,4 0 0 
Acremonium Link 2,8 0 0 
Alternaria Nees 3,2 13,5 0 
Aspergillus Micheli 1,4 1,7 0 
Bipolaris Shoemaker 2,8 12,7 0 
Chaetomium Kunse 0 0 11,8 
Cladosporium Corda 2,8 3,5 3,1 
Dematiaceae 0 0 9,9 
Fusarium Link:Fr. 3,5 3,9 1,9 
Gliocladium Corda 6,3 0 0 
Mortierella Coem 7,0 0 1,5 
Mucor Mich. 7,4 0 0 
Penicillium Link:Fr. 26,4 24,9 28,6 
Rhizopus Ehrenb 2,1 3,1 4,3 
Stachybotrys Ehrenb. 1,4 0 0 
Trichoderma Hers 19,0 21,4 26,7 
Інші гриби 13,4 15,3 12,2 
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Інтродукований у кореневу зону гречки C. сochliodes 3250 приживався на 
коренях рослин, де його чисельність в ризосфері складала 11,8 % від загальної 
кількості мікроміцетів.  

Вплив C. cochliodes 3250 на азотфіксувальне мікробне угруповання 
кореневої зони гречки посівної. Встановлено, що в кореневій зоні гречки 
створюються сприятливі умови для розвитку різних систематичних та еколого-
трофічних груп діазотрофів. Найбільш численними були гетеротрофні аеробні 
бактерії, серед яких представники родів Azotobacter, Pseudomonas, Azospirillum, та 
анаеробні гетеротрофи, що були представлені бактеріями роду Clostridium.  

У ризосферному ґрунті за дії C. cochliodes 3250 було відмічено збільшення 
бактерій родів Azospirillum та Azotobacter. 

У ризоплані гречки під впливом мікроміцета C. cochliodes 3250 зростала 
чисельність діазотрофів, що розвивались на всіх досліджуваних середовищах.  

Інтродукція в кореневу зону гречки мікроміцету суттєво впливала на 
чисельність бактерій роду Azospirillum, яка при цьому зростала у 2,3 рази. Серед 
активних азотфіксаторів також виявлені бактерії роду Pseudomonas та показано 
збільшення їх кількості у 5,7 разів за дії гриба. На середовищі Ешбі розвивалася 
різноманітна група діазотрофів, серед яких були представники родів Enterobacter, 
Azotobacter, Bacillus та низка інших специфічних видів. За дії гриба, на зазначеному 
середовищі кількість діазотрофів зростала у 17 разів.  

Як наслідок, зі збільшенням чисельності діазотрофів спостерігалась 
активізація процесу фіксації молекулярного азоту (рис. 7). Так, за дії 
C. сochliodes 3250 нітрогеназна активність у ризоплані гречки підвищувалася у 11,3 
рази, у ризосфері – у 1,3 рази. 

 
Рис. 7. Вплив 
C. сochliodes 3250 на 
нітрогеназну 
активність в кореневій 
зоні гречки посівної 
(польовий дослід, 2015р.) 

 
 
 
 
 

 
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АСОЦІАТИВНОЇ СИСТЕМИ 

C. COCHLIODES 3250 – РОСЛИНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ 
Взаємодія і взаємозумовленість мікро- і макросимбіонтів в асоціативній 

системі C. cochliodes 3250 – рослини гречки. За умов польового досліду 
встановлено, що передпосівна обробка насіння гречки С. cochliodes 3250 
стимулювала ріст рослин. Площа фотосинтетичної поверхні оброблених грибом 
рослин перевищувала контрольну на 28,6%. Більш потужний фотосинтетичний 
апарат сприяв збільшенню надземної маси рослин. В польовому досліді також 
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відмічено, що за передпосівної обробки насіння гречки грибом настання фази 
цвітіння пришвидшувалось на 5-7 днів. Найвищий вміст фотосинтетичних пігментів 
в листках зафіксовано при переході рослин до репродуктивного розвитку. За дії 
С. cochliodes 3250 відмічено підвищення вмісту хлорофілу a на 17,9% та хлорофілу 
b на 21,5% у фазу цвітіння рослин. Важливо зазначити, що у дослідному варіанті 
вміст хлорофілів навіть у фазу дозрівання плодів зберігався на високому рівні та 
перевищував відповідно на 37% і 14% вміст хлорофілу a і b у контролі. 

Відомо, що під впливом мікоризних грибів активізується поглинання фосфору 
з ґрунту коренями рослин (Smith, Read, 2008). Нами також виявлено, що за дії 
ендофітного гриба С. cochliodes 3250 спостерігається збільшення вмісту фосфору в 
листках гречки на 13,9%. 

За дії С. cochliodes 3250 виявлено подовження стебла гречки на 12%, що може 
бути фізіологічною відповіддю рослин на дію ауксинів. Збільшення кількості 
суцвіть гречки та кількості зерен на рослинах могло бути викликане не тільки дією 
індоліл-3-оцтової, а і гіберелової кислоти. 

В результаті проведених досліджень прослідковувалися певні взаємозв’язки 
між рослиною та грибним симбіонтом, які представлено на рис. 8. 

 

Продукування 
полі-

галактуронази

Продукування 
екзоглюконази,
ендоглюконази

та 
ß-глюкозидази

Підвищення 
активності 
сукцинат-

дегідрогенази

Ґрунтовий сапротрофний гриб Chaetomium cochliodes 3250

Підвищення 
активності фіксації 

молекулярного 
азоту в кореневій 

зоні рослин

Підвищення 
активності кислої 

та лужної фосфатаз

Збереженість 
рослин

Синтез індоліл-3-
оцтової кислоти

Підвищення 
антагоністичного 

потенціалу 
ґрунту

Збільшення 
фотосинтетичної 

поверхні

Збільшення 
вмісту 

хлорофілів 
а і b

Збільшення 
вмісту фосфору у 

вегетативних 
органах та зерні

Збільшення 
кількості 
суцвіть

Збільшення 
кількості та 
маси зерен

Рослина Fagopyrum esculentum

Збільшення 
чисельності 
діазотрофів

У
тв

ор
ен

ня
 т

іс
ни

х 
пр

ос
то

ро
ви

х 
вз

ає
м

од
ій

А
ктивізація росту та розвитку

Синтез 
гіберелової

кислоти

Синтез 
ергостеролу

Синтез 2,4-
епібрасиноліду
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ендофітної асоціації C. cochliodes 3250 – F. esculentum 
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Рослинно-мікробні взаємодії в системі: C. cochliodes 3250 –  
A. brasilense 18 - 2 – рослини гречки. Серед бактерій відомі види, що сприяють 
формуванню і функціонуванню мікоризи: так звані бактерії-помічники мікоризації 
(Frey-Klett, 2007). Відомо про позитивний вплив бактерій A. brasilense 102 на 
асоціативну взаємодію С. cochliodes 3250 з рослинами пшениці, в результаті якого 
утворювалася трикомпонентна симбіотична система (Копилов та ін., 2010). В 
Інституті сільськогосподарської мікробіології з ризосфери гречки був виділений 
штам бактерій Azospirillum brasilense 18-2, на основі якого розроблено біопрепарат 
Діазобактерин. 

У польовому досліді виявлено, що комплексна передпосівна обробка гречки 
С. cochliodes 3250 та A. brasilense 18-2 сприяла встановленню оптимального 
співвідношення між схожістю та збереженістю рослин гречки, що свідчило про 
синергічний вплив мікроорганізмів на розвиток рослин.  

Слід відмітити факт збільшення висоти рослин гречки за дії мікроорганізмів 
як одну з ознак позитивного впливу комплексної бактеризації. Так, висота рослин у 
польовому досліді при використанні С. cochliodes 3250 збільшувалася на 12%, при 
комплексному застосуванні мікроорганізмів на 21%. Комплексна обробка 
С. cochliodes 3250 і A. brasilense 18-2 сприяла збільшенню кількості суцвіть, що було 
позитивним фактором формування урожайності даної культури. Аналіз структури 
урожаю гречки вказував на збільшення кількості зерен (у 2,2 рази) та їх маси (у 2,3 
рази) на одній рослині за комплексної передпосівної обробки грибом та 
діазотрофом. 

За умов 3-річних польових дослідів показано (табл. 5), що приріст урожаю за 
передпосівної інокуляції A. brasilense 18-2 складає 20,6 %, за передпосівної обробки 
С. cochliodes 3250 – 22,0%. Найвищим є результат комплексної дії діазотрофа 
A. brasilense 18-2 і гриба С. cochliodes 3250 – 34,9%. 

Таблиця 5 
Урожайність гречки сорту Антарія за передпосівної обробки мікроорганізмами 
Варіант Урожайність, 

т/г 
Середня урожайність 

за три роки 
2014 2016 2017 т/га % до 

контролю 
Контроль(обробка насіння водою) 1,92 1,91 2,46 2,09 - 
Інокуляція насіння A. brasilense 18-2 2,36 2,56 2,65 2,52 20,6 
Обробка насіння C. сochliodes 3250 2,23 2,52 2,89 2,55 22,0 
Комплексна обробка C. сochliodes 
3250 та A. brasilense 18-2 

2,62 2,63 3,20 2,82 34,9 

НІР05 0,12 0,10 0,24 - - 
 
Результати польових дослідів підтверджено у виробничому досліді, 

проведеного на чорноземі глибокому малогумусному на лесових породах з гречкою 
посівною сорту Дев’ятка (ТОВ «Альянс» Липоводолинського району Сумської 
області). Комплексна передпосівна обробка діазотрофом та ендофітним грибом 
сприяла підвищенню урожайності культури на 0,61 т/га (30,5 %). 
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ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ 
ОБРОБКИ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ГРИБОМ СAETOMIUM COCHLIODES 3250 ТА 

ДІАЗОТРОФОМ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 18-2 У ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ  

Основні показники економічної ефективності використання мікробних 
препаратів Хетоміку (діюча речовина ґрунтовий сапротрофний гриб 
С. cochliodes 3250) та Діазобактерину (діюча речовина азотфіксувальна бактерія 
A. brasilense 18-2) в технології вирощування гречки розраховано на основі 
результатів впливу їх застосування на урожайність гречки. 

Передпосівна обробка насіння гречки Хетоміком та Діазобактерином сприяла 
зменшенню собівартості одиниці продукції на 1026 грн/т (24,2 %), зростанню 
умовного прибутку на 7463 грн/га (57,1 %) із розрахунку на 1 га площі посіву, 
збільшенню розрахункового рівня рентабельності виробництва зерна гречки на 
226,5 %, що забезпечувало окупність додаткових витрат прибутком на рівні 
36,95 грн/грн. Коефіцієнт енергетичної ефективності за сукупним енерговмістом 
основної та побічної продукції за комплексної обробки мікробними препаратами 
складав 3,64 (27,3%). При цьому енерговміст урожаю гречки зростав на 
47001 МДж/га (34,9%) завдяки підвищенню виходу продукції. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально 
доведено можливість утворення ефективної ендофітної системи: ґрунтовий 
сапротрофний гриб (Chaetomium cochliodes 3250) – рослини гречки посівної 
(Fagopyrum еsculentum). Експериментальні результати, одержані при виконанні 
роботи, дозволили визначити особливості формування та ефективного 
функціонування асоціативної системи: C. cochliodes 3250 – F. еsculentum за низкою 
об’єктивних біодіагностичних критеріїв. 

1. Виявлено здатність сапротрофного гриба C. cochliodes 3250 до утворення 
ендофітної асоціації з рослинами гречки посівної, про що свідчить тісна просторова 
взаємодія мікро- і макросимбіонта, а саме: активний розвиток гриба на коренях 
культури, формування плодових тіл на поверхні коренів і кореневих волосків та 
проникнення мікроміцета в клітини ризодерми гречки. 

2. Показано, що сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен до синтезу 
ферментів: екзоглюконази (0,67 ± 0,03 од/мл), ендоглюконази (0,52 ± 0,02 од/мл), 
β-глюкозидази (1,02 ± 0,03 од/мл) та полігалактуронази (2,95 ± 0,02 од./мл), що має 
важливе значення для його проникнення в корені рослин.  

3. Встановлено, що передпосівна обробка насіння гречки грибом 
C. сochliodes 3250 викликає фізіологічні відповіді рослин, характерні для утворення 
симбіотичної системи: збільшення загальної адсорбційної та активної робочої 
поверхні коренів; збільшення довжини та маси рослин, площі листкової поверхні та 
вмісту хлорофілів а і b. 

4. У колонізованих C. сochliodes 3250 коренях рослин гречки виявлено 
підвищення у 1,4 рази активності сукцинатдегідрогенази. Підвищення 
сукцинатдегідрогеназної активності пропонується розглядати як цитохімічний 
маркер утворення ендофітної асоціацій між сапротрофним грибом та рослиною. 
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Встановлено, що у коренях гречки за дії мікроміцета підвищується активність 
кислої (на 326%) та лужної (на 391%) фосфатази, що вказує на ефективність 
утвореного симбіозу.  

5. Вперше показано що C. сochliodes 3250 здатний до синтезу рістрегулюючих 
речовин. Гриб продукує 2,4-епібрасинолід (45,71 мкг/г сухої маси та 0,011 мкг/мл 
культуральної рідини) та ергостерол (17,88 мкг/мл культуральної рідини), які 
відіграють важливу роль у формуванні стійкості рослин до збудників хвороб. Гриб 
синтезує фітогормональні речовини: гіберелову кислоту (301,5 мкг/г сухої маси, 
56,4 мкг/мл культуральної рідини) та індоліл-3-оцтову кислоту (24,6 мкг/г сухої 
маси, 8,7 мкг/мл культуральної рідини), яка може бути медіаторною молекулою в 
утворенні симбіотичних систем C. сochliodes 3250 з рослинами. 

6. Інтродукція C. cochliodes 3250 впливає на мікробне угруповання кореневої 
зони гречки, адже в ньому істотно зменшувалась кількість грибів родів Alternaria, 
Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium i Fusarium, багато представників яких є 
збудниками кореневих хвороб. За дії мікроміцету в ризосфері рослин збільшувалася 
чисельність діазотрофів родів Azospirillum та Azotobacter, у ризоплані збільшувалася 
чисельність бактерій всіх досліджуваних еколого-трофічних груп діазотрофів, що 
сприяло підвищенню активності процесу фіксації молекулярного азоту в ризосфері 
та ризоплані гречки.  

7. Доведено, що діазотроф A. brasilense 18-2 позитивно впливає на асоціативну 
систему: гриб C. сochliodes 3250 – рослини гречки, що позначається на підвищенні 
схожості та збереженості культури, збільшені висоти рослин, висоти прикріплення 
першого суцвіття, кількості та маси зерен на одній рослині, крупноплідності та 
безпосередньо на урожайності гречки посівної. 

8. За результатами трирічних польових дослідів підвищення урожайності 
гречки від обробки насіння C. сochliodes 3250 у середньому склало 22 %, від 
комплексної передпосівної обробки C. сochliodes 3250 та A. brasilense 18-2 – 34 %.  

9. Комплексна обробка гречки ендофітним грибом C. сochliodes 3250 та 
діазотрофом A. brasilense 18-2 є економічно та енергетично доцільним заходом при 
вирощуванні культури, що дає змогу зменшити собівартість одиниці продукції на 
1026 грн./т (24,2 %), отримати додатковий прибуток у розмірі 7463 грн./га (57,1 %), 
підвищити рівень рентабельності на 226,5 %, і збільшити енергетичну ефективність 
– на 47001 МДж/га (34,9 %). 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

На основі результатів багаторічних польових і виробничих дослідів 
сільськогосподарському виробництву пропонується використовувати комплексну 
передпосівну обробку насіння гречки мікробними препаратами Хетоміком (діюча 
речовина – C. cochliodes 3250) та Діазобактерином (діюча речовина – A. brasilense 18-2), 
що сприяє підвищенню схожості та збереженості рослин, покращенню живлення, 
активізації процесів фотосинтезу, підвищенню сумарного вмісту хлорофілів у 
листках культури, збільшенню поглинання фосфатів з ґрунту та забезпечує 
підвищення продуктивності культури.  
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ім. І. Франка;2016, с. 234-5. 
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Матеріали ХІІ наук. конф. молодих вчених. Мікробіологія в сучасному 
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* Прізвище Йовенко змінене на Кислинська 
 

АНОТАЦІЯ 
Кислинська А. С. Формування і функціонування ендофітної асоціації 

ґрунтового сапротрофного гриба Сhaetomium cochliodes з рослинами гречки 
посівної – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Інститут 
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сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 
Чернігів, 2018. 

Показано здатність сапротрофного гриба C. сochliodes 3250 до утворення 
ендофітної асоціації з рослинами гречки посівної. Гриб розвивається на коренях 
культури, формує плодові тіла на поверхні коренів і кореневих волосків та проникає 
в клітини ризодерми гречки. 

Запропоновано використання сукцинатдегідрогенази як цитохімічного 
маркера утворення ендофітних асоціації сапротрофних грибів та рослин. 

Встановлено, що C. сochliodes 3250 здатен до синтезу рістрегулюючих 
речовин. Гриб продукує індоліл-3-оцтову кислоту, гіберелову кислоту, 2,4-
епібрасинолід, холестерол та ергостерол, які відіграють важливу роль у формуванні 
стійкості рослин до збудників хвороб. 

Показано, що передпосівна обробка насіння гречки грибом викликає основі 
фізіологічні відповіді рослин: збільшення загальної адсорбційної і активної робочої 
поверхні коренів, довжини і маси рослин, площі листкової поверхні і вмісту 
хлорофілів а і b. 

Доведено, що діазотроф A. brasilense 18-2 позитивно впливає на асоціативну 
систему: гриб C. сochliodes 3250 – рослини гречки, що позначається на покращенні 
схожості та збереженості культури, кількості та маси зерен на одній рослині, 
крупноплідності та безпосередньо на урожайності гречки посівної. 

Ключові слова: ґрунтовий гриб Chaetomium cochliodes, діазотроф Azospirillum 
brasilense, гречка посівна, асоціативна система, ендофітія, сукцинатдегідрогеназа. 
 

АННОТАЦИЯ 
Кислинская А. С. Формирование и функционирование эндофитной 

ассоциации почвенного сапротрофного гриба Сhaetomium cochliodes с 
растениями гречихи посевной – квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук (доктора философии) по специальности 03.00.07 – микробиология. – Институт 
сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН, 
Чернигов, 2018. 

В диссертационной работе теоретически обоснована и экспериментально 
доказана возможность образования эффективной эндофитной системы: почвенный 
сапротрофный гриб (Chaetomium cochliodes 3250) – растение (Fagopyrum 
еsculentum). 

C. сochliodes 3250 образует плодовые тела на поверхности корневых волосков, 
проникает непосредственно в клетки ризодермы растений и формирует эндофитные 
ассоциации с гречихой посевной, что положительно отражается на физиологических 
процессах растений. Установлено, что предпосевная обработка семян гречихи 
грибом C. сochliodes 3250 вызывает основные физиологические ответы растений, 
характерные для образования симбиотической системы: увеличение общей и 
активной рабочей поверхности корней; увеличение длины и массы растений, 
площади листовой поверхности и содержания хлорофиллов а и b. 
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Выявлено, что почвенный сапротрофный гриб C. сochliodes 3250 способен 
активно развиваться в корневой зоне не только гречихи, но и таких 
сельскохозяйственных культур, как пшеница, ячмень, рожь, тритикале, кукуруза, 
подсолнечник, соя и формировать плодовые тела на их корнях. Одновременно 
наблюдалось повышение активности сукцинатдегидрогеназы в корнях 
обработанных растений. Предложено использование активности 
сукцинатдегидрогеназы как цитохимического маркера образования эндофитных 
ассоциаций сапротрофных грибов и растений. 

Впервые показано, что C. сochliodes 3250 способен к синтезу 
рострегулирующих веществ. Гриб продуцирует 2,4-епибрасинолид и эргостерол, 
которые играют важную роль в формировании устойчивости растений к 
возбудителям болезней. Микромицет синтезирует фитогормональные вещества: 
гибберелловую и индолил-3-уксусную кислоты, которые могут быть медиаторными 
молекулами в образовании симбиотических систем C. сochliodes 3250 с растениями. 

Показано, что сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 способен к синтезу 
ферментов: екзоглюконазы, ендоглюконазы, β-глюкозидазы и полигалактуроназы, 
что имеет важное значение для его проникновения в корни растений. 

Исследовано влияние C. cochliodes 3250 на микоценоз гречихи посевной. 
Показано, что применение гриба может быть эффективным средством ограничения 
распространения фитопатогенов. Повышение устойчивости растений к болезням 
возможно, также, путем усиления защитных реакций организма под действием 
метаболитов микромицета. Выявлено, что в корневой зоне гречихи под 
воздействием микромицета увеличивается численность азотфиксирующих бактерий. 

При совместной интродукции в корневую систему гречихи С. cochliodes 3250 
и диазотрофа Azospirillum brasilense 18-2, обнаружено, что диазотроф оказывает 
положительное влияние на ассоциативную систему: С. cochliodes 3250 - гречиха 
посевная, что сказывается на улучшении всхожести и сохранности растений, 
увеличении высоты, количества и массы зерен на одном растении, высоты 
прикрепления первого соцветия, крупноплодности и непосредственно на 
урожайности гречихи. Комплексная инокуляция семян гречихи биопрепаратами 
Хетомиком (действующее вещество C. cochliodes 3250) и Диазобактерином 
(действующее вещество A. brasilense 18-2) является экономически и энергетически 
целесообразным.  

Ключевые слова: почвенный гриб Chaetomium cochliodes, диазотроф 
Azospirillum brasilense, гречиха посевная, ассоциативная система, эндофития, 
сукцинатдегидрогеназа. 

 
SUMMARY 

Kyslynska A. Formation and functioning of endophytic association of soil-
inhibiting saprotrophic fungi Сhaetomium cochliodes with common buckwheat. – 
qualifying scientific paper as manuscript. 

Thesis for the PhD in Agriculture (doctor of philosophy) majoring in 03.00.07 
"Microbiology". – Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Production of 
the NAAS, Chernihiv, 2018. 
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The ability of the saprotrophic fungi C. cochliodes 3250 to the formation of the 
endophytic association with the plants of common buckwheat has been shown. The fungi 
grow on the buckwheat roots, form fruiting body on the roots surface and root hairs and 
penetrate the buckwheat rhizodermal cells.  

The use of succinate dehydrogenase as cytochemical marker of formation 
endophytic associations by saprotrophic fungi and plants has been suggested.  

It has been established that C. сochliodes 3250 is able to synthesize growth-
regulating substances. The fungi produce the indole-3-acetic acid, gibberellic acid, 2,4-
epibrassinolide, cholesterol and ergosterol, which play an important role in the formation 
of plant resistance to pathogens.  

It is shown that pre-sowing treatment of buckwheat seeds by fungi activates the 
basic physiological responses of plants: general adsorption and active working root 
surface, length and mass of plants, leaf surface area, chlorophyll a and b content are 
increased.  

It is proven that N2-fixing bacteria A. brasilense 18-2 has a positive effect on the 
associative system: the fungi C. cochliodes 3250 - buckwheat plants. All the above affects 
the improvement of the seeds germination and crop preservation, the number and mass of 
the grains per plant, the mass of 1000 grains and directly on the yield of common 
buckwheat.  

Key words: soil inhabiting fungi Chaetomium cochliodes, diazotroph Azospirillum 
brasilense, common buckwheat, associative system, endophytism, 
succinatedehydrogenase. 
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