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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 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 

Чернігів, 2018. 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально 

доведено можливість утворення ефективної ендофітної системи: ґрунтовий 

сапротрофний гриб (Chaetomium cochliodes Palliser 3250) – рослина (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. 

У дисертаційній роботі 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. 

C. сochliodes 3250 утворює плодові тіла на поверхні кореневих волосків, 

проникає безпосередньо у клітини ризодерми рослин та формує ендофітну 

асоціацію з гречкою посівною, що позитивно відбивається на фізіологічних 

процесах у рослинах. Встановлено, що передпосівна обробка насіння гречки 

грибом C. сochliodes 3250 викликає основні фізіологічні відповіді рослин, 

характерні для утворення симбіотичної системи: збільшення загальної (на 145 %) 

та активної робочої (на 7 %) поверхні коренів, збільшення довжини рослин (на 

27 %), площі листкової поверхні (на 11 %) та вмісту хлорофілів а і b (на 17 %). 

На основі результатів експериментальних досліджень встановлено, що 

ґрунтовий сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен активно розвиватись у 

кореневій зоні не тільки гречки, а й таких сільськогосподарських культур, як 
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пшениця, ячмінь, жито, тритикале, кукурудза, соняшник, соя та формувати 

плодові тіла на їх коренях. Одночасно спостерігається підвищення активності 

сукцинатдегідрогенази (SDH) у 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 (2,9 разів) та гречки (у 1,5 рази). 

Запропоновано використання активності сукцинатдегідрогенази як 

цитохімічного маркеру утворення ендофітних асоціацій сапротрофного гриба 

C. сochliodes 3250 з рослинами.  

Виявлено, що у коренях гречки за дії мікроміцета підвищується активність 

кислої (на 326 %) та лужної (на 391 %) фосфатази протягом всього вегетаційного 

періоду, що вказує на ефективність утвореного симбіозу.  

Вперше показано що гриб C. сochliodes 3250 здатен продукувати  

2,4-епібрасинолід (45,71 мкг/г сухої маси та 0,011 мкг/мл культуральної рідини), 

який відіграє важливу роль у стійкості рослин до збудників хвороб, та ергостерол 

(17,88 мкг/мл культуральної рідини). Крім того, гриб синтезує фітогормональні 

речовини: індоліл-оцтову кислоту (24,6 мкг/г сухої маси, 8,7 мкг/мл 

культуральної рідини) і гіберелову кислоту (301,5 мкг/г сухої маси, 56,4 мкг/мл 

культуральної рідини). Синтезовані грибом індоліл-3-оцтова кислота та 

ергостерол можуть бути основними медіаторними молекулами в утворенні 

симбіотичних систем C. сochliodes 3250 з рослинами. 

Встановлено екзоглюконазну, ендоглюконазну та β-глюкозидазну 

активності у культуральній рідині С. cochliodes 3250. Екзоглюконазна активність 

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). Полігалактуроназна активність культуральної рідини 

C. сochliodes 3250 зумовлює процес деполімеризації адгезивного шару пектину 
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між сусідніми стінками рослинних клітин. Найвища полігалактуроназна 

активність зареєстрована на 9 добу культивування мікроміцету та складала 

2,95 од./мл.  

Встановлено, що найбільш поширеними мікроміцетами лучно-

чорноземного вилугованого ґрунту були представники Penicillium Link, 

Trichoderma Pers., Mucor Micheli ex Fr., Mortierella Coem, Gliocladium Corda, 

Fusarium Link. Інтродукція C. cochliodes 3250 впливала на мікробне угруповання 

кореневої зони гречки, адже у ньому істотно зменшувалась кількість грибів родів 

Alternaria Nees, Aspergillus Micheli ex Haller, Bipolaris Shoemaker, Cladosporium 

Corda i Fusarium Link, багато представників яких є збудниками кореневих хвороб.  

У варіантах з передпосівною обробкою насіння C. cochliodes 3250 виявлені 

представники роду Chaetomium як у ризосфері і ризоплані, так і у гістосфері 

гречки, що свідчить про здатність гриба приживатися у кореневій зоні культури. 

За дії мікроміцету в ризосфері рослин гречки збільшувалася чисельність 

діазотрофів родів Azospirillum та Azotobacter, у ризоплані збільшувалася 

чисельність всіх досліджуваних еколого-трофічних груп діазотрофів, що сприяло 

підвищенню активності процесу фіксації молекулярного азоту у ризосфері (у 

1,3 рази) та у ризоплані (у 11,3 рази).  

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. У 

польовому досліді встановлено, 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. Про 

утворення ефективної асоціативної системи: C. сochliodes 3250 – рослини гречки 

свідчило збільшення вмісту фосфору у вегетативних органах на 13,9 %, 
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покращення схожості та збереженості рослин, збільшення кількості суцвіть і 

зерен та посилення росту рослин.  

Комплексна передпосівна обробка насіння 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. 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 трирічних польових дослідів встановлено, що збільшення 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 %. 

Результати польових дослідів підтверджено у виробничому, проведеному 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 %). 

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) у 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 
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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. 

 

Ключові слова: ґрунтовий гриб Chaetomium cochliodes, діазотроф 

Azospirillum brasilense, гречка посівна, асоціативна система, ендофітія, 

сукцинатдегідрогеназа, 2,4-епібрасинолід, ергостерол, целюлазна та пектиназна 

активності, урожайність. 

 

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. 

This thesis provides theoretical and experimental proof about effective 

endophytic system formation: soil-inhibiting saprotrophic mold (Сhaetomium 

cochliodes Palliser 3250) – holt plant (Fagopyrum еsculentum). With obtained 

experiment results, according to the number of objective biodiagnostic criteria, we are 

able to explaine the features of associative system C. cochliodes 3250 –  

F. еsculentum forming and effective functioning. 

In our work we explainthe ability of common buckwheatto form associative 

system with soil-inhibiting mold C. сochliodes 3250 without classical symbiosis with 

mycorrhizal molds of Glomus genus. 

C. сochliodes 3250 forms sporocarpson surface of root fibrils, penetrates directly 

into rhizodermis cells and forms endophytic association with common buckwheat, 
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having an influence upon plants. It has been discovered that pre-sowing treatment of 

buckwheat by C. сochliodes 3250 activates the basic physiological responses of plants 

typical for the formation of symbiosis: growth of the total (by 145 %) and active 

working (by 7 %) root surfaces; increased plants length (by 27 %), increased leaf area 

(by 11 %) and chlorophyll a and b content increase (by 17 %). 

According to experiment results, it is known that soil-inhibiting saprotrophic 

mold C.сochliodes 3250 can actively grow in root zone of such crops as wheat, barley, 

rye, triticale, corn, sunflower, soybeans and form fruit bodies on their roots. Also there 

is an increased activity of succinate dehydrogenase (SDH) in the roots of treated plants: 

wheat (by 1.2 times), barley (by 3.2 times), rye (by 3.5 times), triticale (3.4 times), corn 

(3.2 times), sunflower (1.6 times), soybeans (2.9 times) and buckwheat (1.5 times). 

It is possible to use succinate dehydrogenaseactivity as cytochemical marker 

when endophytic association between C. сochliodes 3250 and plants is forming. 

We found that mold increases the activity of acid (326 %) and alkaline (391 %) 

phosphatase in the roots of buckwheat during the entire vegetation period meaning the 

formed symbiosis is effective. 

For the first time it has been shown that C. сochliodes 3250 can produce 

2.4-epibrassinolide (45.71 μg/g of dry weight and 0.011 μg/ml of culture liquid), being 

crucial for plants’ resistance to pathogens, and ergosterol (17.88 μg/ml of culture 

liquid). Beyond that, the fungus can synthesize phytohormonal substances: indolyl-3-

acetic acid (24.6 μg/g of dry weight, 8.7 μg/ml of culture liquid) and gibberellic acid 

(301.5 μg/g of dry weight, 56.4 μg/ml of culture liquid). Synthesized indolyl-3-acetic 

acid and ergosterol synthesized can serve as the main mediator molecules in the process 

of formation of C.сochliodes 3250 symbiotic systems with plants. 

We found exogluconase, endogluconase and β-glucosidase activity in the culture 

liquid of С.cochliodes 3250. Exogluconase activity in the fungus culture liquid was  

0.67 units/ml on the 9th day of cultivation, meaning that С. cochliodes 3250 can degrade 

the cellulose crystalline state. Endogluconases ensure hydrolysis of amorphous cellulose 

to cellobiose (exogluconase activity of С. cochliodes 3250 was 0.52 units/ml on the 

9th day). β-glucosidase completes the breakdown of cellulose and provides hydrolysis of 
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celibiosis to glucose (β-glucosidase activity of С. cochliodes 3250 was 1.02 unit/ml in 

the 12th day). Polygalactorous activity of the culture liquid of С. cochliodes 3250 

predetermines the process of depolymerization of the adherent layer of pectin between 

the adjacent walls of plant cells. The highest polygalacturonase activity was recorded on 

the 9th day of cultivation of micromycete and was 2.95 units/ml. 

It has been found that the most common micromycetes of chernozemic degraded 

soil were Penicillium Link, Trichoderma Pers., Mucor Micheli ex Fr., Mortierella 

Coem, Gliocladium Corda, Fusarium Link. Introduced C.cochliodes 3250 influenced 

the microbial group of the root zone of buckwheat significantly reducing the number of 

Alternaria Nees, Aspergillus Micheli ex Haller, Bipolaris Shoemaker, Cladosporium 

Cordai Fusarium Link, many of which are roots disease excitant. 

When we used seeds pre-sowing treatment by C. cochliodes 3250 it was found in 

buckwheatrhizosphere, rhizoplane, and gistosphere. It means that the mold can do well 

in the culture zone of crops. 

Micromycetes in the buckwheat rhizosphere increased the number of diazotrophs 

of Azospirillum and Azotobacter, the number of all studied ecologically trophic groups 

of diazotrophs in the rhizoplane, improving the activity of fixation of molecular 

nitrogen in the rhizosphere (1.3 times) and in the rhizoplane (11.3 times). 

The field study has found that pre-sowing treatment of buckwheat seed by 

С. cochliodes 3250 initiated plant growth. The photosynthetic surface area of plants 

treated by fungus increased by 28.6 % if compared to the control group. A more 

effective photosynthetic device improved the plant tops. The field study has found that 

in the case of pre-sowing treatment of buckwheat seed by the fungus the blooming 

period starts 5-7 days earlier. It has been recorded that plant leaves have the highest 

content of photosynthetic when approaching reproductive development. 

С. cochliodes 3250 increases the content of chlorophyll a by 17.9 % and chlorophyll b 

by 21.5 % during blooming period of plants. If we talk about formation of the effective 

associative system: C. сochliodes 3250 - the content of phosphorus in vegetative organs 

of buckwheat plants increased by 13.9 %, improved the similarity and consistency of 

plants, increased the number of inflorescences and grains, and improved plant growth. 



9 

Comprehensive pre-sowing treatment of buckwheat seeds by С. cochliodes 3250 

and A. brasilense 18-2 helped to find an optimal similarity to conservation ratio, 

meaning that microorganisms have the synergistic effect on plants development. The 

field study has found that the height of plants - when using С. cochliodes 3250 - 

increased by 12%, and in the case of complex application of microorganisms it 

increased by 21%. Complex treatment by С. cochliodes 3250 and A. brasilense 18-2 

increased the number of inflorescences, having a positive influence on yield formation. 

Having analyzed the structure of the buckwheat yield, it has been found that the number 

of grains (2.2 times) and their mass (2.3 times) per plant increase in the case of complex 

pre-sowing treatment by fungus and diazotroph. 

Based on the three-year field studies it has been found that the increase of yield in 

the case of pre-sowing inoculation by A. brasilense18-2 is 20.6 %, while in the case of 

pre-sowing treatment by С. cochliodes 3250 it is 22.0 %. The combined action of 

diazotroph A. brasilense 18-2 and fungus С. cochliodes 3250 showed the highest result - 

34.9 %. 

The results of field studies confirmed in a production experiment conducted on a 

deep, low-humus chernozemic soil on loess with buckwheat seed Deviatka (Alliance 

LLC of Lypovodolynskyi district of Sumy region). Comprehensive pre-sowing 

treatment by diazotroph and endophytic fungus provided 0.61 t/ha (by 30.5 %) increase 

of the yield.  

The main economic performance indicators of the use of microbial preparations 

Khetomic (active substance is soil-inhibiting saprotrophic fungi С. cochliodes 3250) 

and Diazobacterin (active substance is nitrogen fixing bacterium A. brasilense 18-2) in 

buckwheat cultivation technology are calculated according to the results of their 

application on the buckwheat yield. 

Pre-sowing treatment of buckwheat seeds by Khetomic and Diazobacterin 

lowered the cost of production of one unit by UAH 1026/t (by 24.2 %), increased the 

conditional profit by 7463 UAH/ha (by 57.1 %) per hectare of area planted, increased 

the calculated the level of profitability of buckwheat grain production by 226.5%, 

ensuring the return on additional costs in the form of profit at the level of 
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36.95 UAH/UAH. The coefficient of energy efficiency based on the total energy content 

of the main and by-products in the case of complex treatment by microbial drugs was 

3.64 (27.3%). At the same time, the energy content of the buckwheat yield increased by 

47001 MJ/ha (34.9%) owing to the increased output. 

 

Key words: soil inhabiting fungi Chaetomium cochliodes, diazotroph 

Azospirillum brasilense, common buckwheat, associative system, endophytism, 

succinatedehydrogenase, 2,4-epibrassinolide, ergosterol, cellulase and pectinase 

activity, yield. 
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ВСТУП 

 

За деякими оцінками близько 250000 видів рослин, в тому числі і 

сільськогосподарських, здатні до утворення мікоризи [1]. 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 [2, 3, 4]. 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 [5, 6, 

7]. 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 [7, 8, 

9]. 

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. У рослин, інфікованих ендофітними грибами, активізуються 

метаболічні та ростові процеси, підвищується імунний статус, збільшується 

резистентність до стресових факторів [7, 10, 11, 12]. 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 [13, 14]. Серед 
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грибів, здатних до ендофітії з рослинами, виявлені представники родів: 

Trichoderma, Sarocladium, Cladosporium, Diaporthe, Epicoccum, Fusarium, 

Acremonium, Penicillium, Chaetomium [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

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 [24], 

J. P. Gai et al. [25], B. Wang і Y. L. Qiu [26] в 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 [27]. Отже, питання утворення 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 

розкриття урожайного 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. в 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: грунтовий сапрофітний 

гриб – азотфіксувальні бактерії – рослина» (ДР № 0116U003068). 
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Мета і завдання дослідженя. 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 в 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. 

Методи дослідження: мікробіологічні (чисельність основних 

таксономічних та еколого-трофічних груп діазотрофів, родовий склад 

мікроміцетів кореневої зони гречки); біохімічні (вміст регуляторів росту рослин; 

активність 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. 

Об'єкт дослідження – асоціативна ендофітна система: ґрунтовий 

сапротрофний гриб (Chaetomium cochliodes 3250 ) – рослини гречки посівної 

(Fagopyrum esculentum). 
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Предметом дослідження – взаємодія макро- і мікросимбіонтів в ендофітній 

асоціації Chaetomium cochliodes 3250 – Fagopyrum esculentum. 

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 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 
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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 

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). 
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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 – статтей 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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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДОФІТНИХ 

СИСТЕМ ГРИБ-РОСЛИНА 

 

Вивчення різноманітності, екологічних ніш і продуктів метаболізму 

ендофітних мікроорганізмів, їх застосування для покращення росту і розвитку 

рослин, захисту макроорганізму від несприятливих екологічних чинників – 

важливий аспект прикладної мікробіології у сільськогосподарському виробництві 

[28, 29].  

Ендофіти – мікроорганізми, які проникають всередину тканин кореня, 

стебла або насіння, не завдаючи шкідливого впливу макроорганізму. При цьому, 

інокуляція рослин симбіотичними мікроорганізмами сприяє значному 

збільшенню біомаси і покращенню продовольчих характеристик 

сільськогосподарських культур [29, 30].  

Деякі представники відділів Ascomycota, Basidiomycota, Mucoromycota та 

Oomycota здатні проникати безпосередньо у корені рослин та локалізуватися в 

апопласті або симпласті. Серед грибів здатних інфікувати корені виділяють 

ендофітні (в тому числі мікоризні) та патогенні [31, 32]. 

 

1.1. Формування ендофітних систем гриб – рослина 

Мікоризи – найбільш поширені рослинно-мікробні симбіози, що 

утворюються понад 80 % видами судинних рослин, багатьма видами гаметофітів 

мохо- і папоротеподібних та деякими представниками спорофітів 

папоротеподібних [26]. 

У сучасному розумінні мікориза – це структурно оформлена за типом 

мутуалістичного симбіозу, взаємовигідна і взаємозалежна асоціація між коренями 

рослин та грибами [13]. Мікориза формується за участю міцелію гриба та 

кореневої системи рослин, яка в результаті симбіозу зазнає морфологічних і 

анатомічних змін, набуваючи специфічних рис.  
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Типи мікориз були виділені на основі приналежності грибних симбіонтів до 

ендофітів з відділу Glomeromycota зі здебільшого несептованим міцелієм або 

септованими грибами з відділів Ascomycota та Basidiomycota [1].  

Найбільш досліджений арбускулярний тип мікоризи (АМ), що формується 

облігатно симбіотрофними грибами, які виділені на основі аналізу послідовностей 

ДНК у самостійний відділ Glomeromycota, та рослинами всіх відділів: 

мохоподібними, більшістю папоротеподібних, всіма групами голонасінних та 

більшістю сімей покритонасінних [33]. Даний тип мікоризи характерний для 

екосистем з високим біорізноманіттям, що включає можливість великої кількості 

рослин-хазяїнів [9]. Для грибів утворення симбіозу являється облігатною стадією 

життєвого циклу, так як поза рослиною вони існують лише у формі спор. Для 

рослини АМ може бути як облігатною так і факультативною [13].  

АМ містить три важливих компонента: безпосередньо корінь, грибні 

структури всередині клітин і між ними та вільний міцелій в ґрунті. Останній може 

бути численний, але не формувати складних міцеліальних тяжів та 

псевдопаренхіматозних структур. Невелика кількість грибів, за обмеженої 

кількості стерильного міцелію, здатна утворювати спорокарпи або ґрони спор 

[37]. До грибних структур всередині кореня (рис. 1.1 а) належать везикули 

(сферичні або овальні пухирчасті здуття на закінченнях або всередині гіфів, 

зазвичай багатоядерні та метаболічно пов’язані з гіфами на яких утворились) і 

арбускули (характерні деревоподібні розгалуження грибних гіф у епідермальних 

клітинах кореня). Важливо зазначити, що не всі представники Glomeromycota 

формують везикули, до того ж деякі не утворюють арбускули [19, 22, 35]. Спори 

арбускулярно-мікоризних грибів (АМГ) характеризуються великими розмірами, 

значною кількістю запасних ліпідів, деякою кількість вуглеводів та товстою, 

міцною оболонкою, яка містить хітин (у деяких випадках β-(1-3)-глюкан) [36]. 

Спори та проросші гіфи грибів деяких видів родини мають у своєму складі 

бактерії, виявлені з допомогою електронної мікроскопії і молекулярного аналізу 

(рис. 1.1 ж). Багато з них споріднені з Burkholderia та мають функціональні 
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бактеріальні гени, проте їх значення у формуванні АМ симбіозів на сьогодні 

залишається остаточно не з’ясованим [37].  

 

Рис. 1.1 а – корінь сорго з везикулами гриба Gigaspora rosea [38]; б – 

скупчення ектомікоризних коренів пробкового дуба у симбіозі з Sebacina sp. 

[39]; в – колонізація кореневих волосків Pinus banksiana гіфами Wilcoxina 

micolae var [7]; г – мікоризований корінь Pyrola sp. з внутрішньоклітинними 

гіфами: епідермальна клітина (Е), кора (К), сітка Гартіга (стрілка) [6]; ґ – 

мікориза Monotropa uniflora: мантія (М), параепідермальна сітка Гартіга 

(стрілка), шипи гриба (наконечник стрілки) [5]; д – пелотони орхідних[40]; 

e, є – міжклітинний міцелій ендофітного гриба з виступами вторинного 

міцелію (ptp), септами (S) та спорами (sp) у тканинах Azadirachta indica [29]; ж 

– гіфа Gigaspora margarita (Н) заселена ендобактеріями Bacillus sp. (B) [41]. 

а б в 

г ґ д 

е є ж 
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Ектомікориза або ектотрофна мікориза (ЕМ) – факультативна для обох 

партнерів, гриби формують мантію навколо рослин і сітку гіф між клітинами 

коренів. Її збудниками є представники класу Basidiomycetes, рідше Ascomycetes, 

інколи деякі види Zygomycetes. Більшість грибів – сапротрофи, що активно 

живуть у ґрунті або на рослинних рештках, іноді можуть виявляти фітопатогенні 

властивості [9, 13]. Ектомікоризні гриби мутуалістично пов’язані з основними 

видами деревних рослин, представниками родин Pinaceae, Fagaceae, 

Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Fabaceae (підродини Caesalpinioideae) [42]. 

ЕМ корінь характеризується наявністю трьох структурних елементів 

(рис 1.1 б): чохла з грибних гіф, що оточує корінь; лабіринтовидно розташованих 

гіф, що ростуть всередину між клітинами ризодереми та кори – сітки Гартіга; 

системи гіфальних елементів що ростуть назовні (вільного або зовнішнього 

міцелію), що з’єднуються як з ґрунтом, так і з плодовими тілами грибів. 

Незважаючи на головні структурні елементи, що визначають ЕМ, трапляється і 

значна кількість розбіжностей [1, 9, 13]. Зокрема, структури, що представлені 

неповним чохлом (як у деяких видів Asteraceae [43]), зовсім без чохла (як у видів 

Pinus при колонізації Tricholoma matsutake [44]), або без сітки Гартіга (як у 

кореневій системі Pisonia grandis [45]) відносять до ектотрофних мікориз. У таких 

умовах широкий спектр структурних і функціональних ознак ЕМ консорцій може 

відображати різні етапи еволюційного розвитку (від сапротрофного до 

мутуалістичного способу життя) [1]. 

ЕМ характеризується високим різноманіттям грибних симбіонтів (від 5000 

до 6000 видів). Специфічність рослинних симбіонтів досить низька, так як майже 

всі види ЕМ рослин асоційовані з великою кількістю видів грибів. Найбільш 

спеціалізований, Suillus grevillei утворює мікоризу тільки з модриновою і 

кедровою сосною. Низько спеціалізовані гриби відносяться до родів Amanita та 

Russula, трапляються як у листяних, так і у хвойних лісах, можуть вступати в тісні 

взаємозв’язки з великою кількістю рослин [8, 7] 

У випадку проникнення ектомікоризного гриба з сітки Гартіга у здорові 

клітини кореня (рис. 1.1 в) або чохла структуру відносять до ектендомікориз 
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(ЕЕМ) [1]. ЕЕМ – це симбіотична асоціація, що утворюється між кількома видами 

аскомікотових грибів роду Wilkoxina (W. mikolae, W. rehmii) і представниками 

хвойних рослин із родів Pinus i Larix [5, 46].  

Особливості ЕЕМ – колонізація коротких коренів, розвиток тонкої мантії, 

сітки Гартіга і внутрішньоклітинних гіфів. На ранніх стадіях формування мантії 

гіфи оточують кореневі волоски та вбудовуються у слиз на поверхні коренів, при 

цьому позакореневих гіфів зазвичай небагато. Пізніше, як однорядний шар між 

епідермальними і корковими клітинами розвивається сітка Гартіга, гіфи якої 

спірально закручуються за напрямком целюлозних фібрил навколо клітинної 

стінки. Внутрішньоклітинні гіфи утворюють комплекси в епідермальних і 

коркових клітинах [1, 5, 7, 46, 47].  

Ектомікоризи, ектендомікоризи та арбутоїдні мікоризи мають низку 

характерних загальних ознак будови, при цьому їх симбіонти здатні до 

фотосинтезу. Однак, зважаючи на стабільні відмінності у структурі симбіотичних 

компонентів та різноманітності грибних симбіонтів їх розділяють на окремі види 

[7]. 

Типову арбутоїдну мікоризу утворюють представники родин Вересоцвіті 

(суничник і мучниця) та Pyrolа за участю мікроміцетів класів Basidiomycetes, 

Ascomycetes та Zygomycetes, при цьому корені рослин вкриті гіфальною мантією, а 

гіфи проникають всередину клітин [7, 48]. 

Одночасна присутність чохла, сітки Гартіга і внутрішньоклітинних 

проліферуючих гіф – діагностична ознака арбутоїдної мікоризи (рис. 1.1 г). 

Відомо, що сітка Гартіга у Arbutus належить до параризодермального типу, що є 

характерним для ЕМ більшості покритонасінних. Окрім цього, утворення 

арбутоїдної мікоризи супроводжується активним розвитком гіфальних клубків 

всередині рослинних клітин [49]. 

Монотропоїдна мікориза за своєю будовою нагадує арбутоїдну, формується 

аскоміцетами, базидоміцетами та зигоміцетами з десятьма родинами підродини 

Monotropoideae (родина Вересоцвіті) [9, 50]. Кожен представник рослин дуже 

спеціалізований з точки зору асоціації з грибами-партнерами. Відмінною рисою в 
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анатомії монотропоїдної мікоризи є шпильковидні структури – гаусторії [51]. 

У рослин, що утворюють монотропоїдну мікоризу, сітка Гартіга оточує 

зовнішній шар ризодерми, яка складається з порівняно дрібних клітин, але не 

проникає глибше (рис. 1.1 ґ). Від сітки Гартіга відходять поодинокі гіфи, що 

вростають у клітини ризодерми, стінки яких розростаються, в іншому випадку 

відбувається відкладення матриксу в контактній зоні між двома органами. Така 

складна структура отримала назву грибної шпильки [52]. Період найбільш 

активного формування шпильок співпадає з часом росту цвітоносу, що може бути 

пристосувальним механізмом для забезпечення постійного притоку поживних 

речовин [1]. 

Ерикоїдна мікориза – унікальний тип мікоризи, який формують окремі 

представники Вересоцвітих. Загалом для Ericales утворення мікоризи є досить 

поширеним явищем, адже представники цього порядку можуть формувати 

арбутоїдну і монотропоїдну мікоризу [5]. Типові ерикоїдні симбіози утворює 

невелика кількість представників відділу Ascomycota, що відносяться до порядків 

Leotiales, Onygenales i Hypocreales [53].  

Особливістю будови ерикоїдної мікоризи є відсутність кореневих волосків 

(зважаючи на невеликий діаметр такі структури були названі волосовидними 

коренями). Зовнішній шар клітин ризодерми волосовидного кореня забезпечує 

контакт з ґрунтом та колонізується мікоризними грибами. Клітини ризодерми 

зазвичай здуті, після проникнення ендофітних грибів їх об’єм повністю 

заповнюється гіфальними клубками. Гіфи поверхневої міцеліальної сітки 

розгалужуються під прямим кутом. У нормі на одну клітину – одна точка входу 

гіфи, проте іноді зустрічаються і множинні проникнення [1, 5, 54]. 

Мікориза Орхідних рослин, характерна тільки для представників даної 

родини. Асоціації з грибами мають важливе значення в процесі проростання 

насіння та росту пагонів через дефіцит хлорофілу на ранніх стадіях вегетації 

орхідних рослин. Деякі рослини низки родин Orchidaсeae частвово 

мікогетеротрофи. При цьому автотрофні орхідні асоційовані сапротрофними 

грибами роду Rhizoctonia, міксотрофні і повністю гетеротрофні форми в 
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основному утворюють симбіози з ЕМ грибами [9, 50, 56]. 

Основна характерна риса орхідної мікоризи – це формування комплексу 

клубочків гіфів (пелотонів), що запускають процес «симбіотичного проростання». 

Пелотони мають чітку морфологію і характер поширення в тканинах рослин 

(рис. 1.1 д) [55].  

Сапротрофні ґрунтові гриби також формують ендофітні асоціації з 

коренями рослин. При цьому, не відмічено утворення специфічних мікоризних 

структур, проте відсутні і ознаки захворювання. Ендофітні гриби, які 

безсимптомно живуть у тканинах рослин, є джерелами природних сполук що 

здійснюють різноманітний біологічний вплив на макроорганізм. Співіснування 

між ендофітом та рослиною хазяїном є взаємовигідним для обох партнерів [57, 

58].  

Ендофітні мікроорганізми проникають у ткани більшості видів рослин 

(пшениці, рису, гірчиці, чилі, цукрової тростини, цитрусових, картоплі, помідорів, 

сої, гороху, квасолі, соняшнику, бавовни, нута, проса, суниці) формуючи при 

цьому симбіотичні асоціації [31, 32]. 

Існують лише фрагментарні відомості про локалізацію ендофітних 

мікроорганізмів всередині коренів рослин: міжклітинний міцелій (рис. 1.1 е, є), 

міцелій у провідних судинах вторинних тканин, міжклітинний септований міцелій 

з деякими точками проникнення у клітини [29]. 

Велика кількість грибів, що відносилися до різних родів включаючи 

Acremoniun, Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Claviceps, Collectotrichum, 

Cryptococcus, Curvularia, Fusarium, Geomyces, Glomus, Leptospora, Microdochium, 

Neotyphodium, Paecilomyces, Penicillium, Phaeomoniella, Piriformospora, 

Rhizoctonia, Rhizopus, Rhodotorula, Talaromyces, Trichoderma, Wallemia and Xylaria 

згадуються як ендофіти більшості сільськогосподарських культур [16, 17, 18, 32, 

59, 60, 61, 62, 63]. 

За біорізноманітністю ендофітних грибів, виділених із різних культур, 

переважаючими родами були Aspergillus, Fusarium, Penicillium та Piriformospora. 

Однак були виявлені специфічні для рослин види, наприклад Penicillium glabrum 
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ізольований з ячменю (Hordeum vulgare); Gibberellazeae виділений з кукурудзи 

(Zea mays); Colletotrichum boninense, Colletotrichum capsici та Phoma herbarum з 

сої (Glycine max); Diaporthe endophytica, Fusarium verticillioides та Metarhizium 

brunneum з цукрої тростини (Saccharum officinarum); Pleospora herbarum, 

Talaromyces flavus, Trichoderma atroviride та Trichoderma hamatum з пшениці 

(Triticum aestivum), Chaetomium globosum з тропічних злакових і бобових трав [20, 

21, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74].  

 

1.2. Рослинно-мікробні взаємодії в ендофітних симбіозах гриб – рослина 

У процесі розвитку міцелію Glomus у епідермісі і кортексі кореня рослин 

відбувається модифікація клітинної стінки, індукція синтезу фітоалексинів, 

накопичення каллози і патогенрегулюючих білків (переоксидаз та літичних 

ферментів) [13]. 

Кореневі виділення рослин-макросимбіонтів стимулюють проростання спор 

Glomus, утворення первинних гіфів, що інфікують корінь та формування 

спеціальні грибних структур прикріплення – апресорій [1].  

Внесення високих концентрацій фосфору у кореневу зону рослин негативно 

впливає на реакцію грибних гіф [75]. У той же час, показано, що деякі рослинні 

флаваноїди у низьких концентраціях здатні стимулювати ріст АМ. При цьому, 

флаваноїди характеризуються стійким стимуляторним ефектом на ріст і 

галуження проросткових трубок Gigaspora margarita та деяких видів роду Glomus, 

як наслідок, підвищується ступінь колонізації коренів грибами. Незважаючи на 

стимуляторні властивості, флаваноїди не відіграють ключову роль у формуванні 

мікоризи [76, 77]. 

Відомо, що після проростання, пресимбіотичний ріст і галуження міцелію 

стимулюється сигналами, які надходять від коренів широкого кола рослин 

хазяїнів. Фактор галуження (BF) виділений з Lotus japonicum ідентифікований як 

стриголактон (5-деокси-стригол) [76]. Ця сполука раніше відома як стимулятор 

проростання насіння внутрішньоклітинних паразитів Striga і Orabanche. Інші 

природні і синтетичні аналоги стриголактонів стимулюють галуження 
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проросткових трубок Gigaspora margarita за дуже низьких, проте, різних 

концентрацій [1].  

Стриголактони – речовини з класу терпоноїдних лактонів, сесквітерпенів, 

що утворюються у коренях рослин і виділяються у кореневу зону. В умовах 

дефіциту елементів мінерального живлення (наприклад азоту і фосфору) у 

кореневій системі різко підвищується синтез стриголактонів. Дані сполуки 

активують низку молекулярних і клітинних відповідей, що спричиняють 

проростання спор грибів та посилюють галуження гіфів. Посилення галуження 

гіфів і формування анастамоз приводить до утворення великої присембіотичної 

гіфальної сітки, що значно підвищує ймовірність контакту грибних структур з 

рослинами для початку колонізації. Тобто, стриголактони проявляють активність 

у низьких концентраціях і, ймовірно, є сигнальними молекулами в утворенні 

арбускулярно-мікоризного симбіозу. [76, 77]. 

Контакт гриба з коренем зазвичай відбувається за рахунок прилипання гіфи 

до його поверхні та формування протягом 2-3 днів роздутих апресорій. Стимул до 

утворення апресоріїв пов’язаний з метаболітами клітинних стінок ризодерми і 

відсутній у багатьох рослин, несумісних з грибами[78].  

Проникнення арбускулярно мікоризних грибів крізь рослинну стінку 

відбувається за рахунок зменшення діаметра гіфи, утворення шпильки та 

наступного її збільшення в об’ємі при входженні в апопласт. Зміни у будові 

мембрани при проникненні гіф гриба в міжклітинний простір вказують на значну 

роль грибних ферментів – пектиназ [79], що було підтверджено їх біохімічним 

виявленням у спорах та вільному міцелію [80]. Активність інших гідролітичних 

ферментів, таких як целюлази і ксилоглюканази, також зростає у мікоризованих 

коренях, хоча їх безпосередня роль при проникненні у клітини не встановлена 

[81]. 

На стадії росту і дозрівання арбускул мікориза являє собою асоціацію 

метаболічно активних грибних структур і живих клітин кореня, що 

супроводжується підвищенням фізіологічної активності рослинних клітин та 

збільшення в них вмісту мРНК і білка [82]. Також відмічається збільшення 
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розмірів ядра і ядерця та переміщення ядра з периферичного положення поблизу 

клітинної стінки до віток арбускул у центрі клітини [83].  

Сигнальна взаємодія між макро- і мікросимбіонтами на різних етапах 

формування ендомікоризи схематично зображена на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Схематичне зображення сигнальної взаємодії між макро- і 

мікросимбіонтами на різних етапах формування ендомікоризи 

 

В гіфальних клубках, сформованих Glomus intraradices у Asphodelus fistulos 

було виявлено підвищення фізіологічної активності за рахунок посилення 
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активності сукцинатдегідрогенази (SDG) та кислої (APA) і лужної фосфатази 

(APL) [84]. 

Як кількісний маркер ендомікоризної колонізації також був запропонований 

ергостерол [85], проте у симбіонтів АМ відсутні відмінності за цією ознакою, що 

обмежує застосування зазначеної сполуки як маркера у польових умовах [86]. 

У процесі формування симбіотичних структур відбуваються істотні зміни у 

грибному метаболізмі С, що пов’язано з високою здатністю мікросимбіонта до 

засвоєння гексоз. Рослини постачають в АМ корені сахарозу, де вона підлягає 

гідролізу під впливом рослинних ферментів, цим самим підтримуючи пул 

доступних для транспорту гексоз. Відомо підвищення рівня експресії генів 

інвертази та сахарозсинтетази в АМ коренях [87], проте їх експресія на пряму не 

пов’язана з об’ємом пулу вуглеводів. Швидке перетворення сахарози у гексози (у 

рослині) та гексоз у ліпіди і трегалозу (у грибних структурах) підтримує градієнт 

концентрацій, що сприяє дифузії вуглеводів через контактну зону [88]. При 

цьому, підвищення експресії рослинних генів-транспортерів гексоз у АМ коренях 

може бути механізмом контролю відтоку С до грибного симбіонта (тобто 

експорту вуглеводів з клітин рослин та оборотного всмоктування гексоз с 

міжфазного апопласту) [89].  

З метою обліку концентрацій фосфору у пагонах (з розподілом на 

арбускулярно-мікоризовані і немікоризовані частини кореневої системи), шляхом 

внесення 14СО2, було підраховано, що АМ корені цілої низки рослин отримують 

на 4-20 % більше продуктів фотосинтезу від загальної кількості. При цьому, 

карбон використовувався у рості як внутрішньо кореневого, так і вільного 

міцелію. Одночасно з цим відмічалося значне збільшення відтоку фосфору з 

ґрунту, що варіювало залежно від виду гриба і рослини, кількості грибної біомаси, 

ступені колонізації та метаболічної активності мікросимбіонта. У своїх 

дослідженнях Jakobsen і Rosendahl виявили різницю між поглинанням 14С в АМ 

коренях молодих рослин Cucumis та вільному АМ міцелію Glomus fasciculatum, 

який асоційований з рослиною. Споживання продуктів фотосинтезу вільним 

міцелієм становило 6 % від загального 14С поглинутого коренями, а специфічне 



33 

14С включення – у 2,4 рази вище, ніж у кореневій системі. В гіфах містилося 26% 

екстрарадикального органічного 14С, що вказувало на роль грибного партнера у 

перенесенні органічного карбону в ґрунт. Загалом гриб використовував до 20% 
14СО2 від загальної кількості фіксованого рослиною оксиду карбону (IV). 

Використані в експерименті рослини масово колонізовалися (95%) вже на 26 добу 

вегетації, при цьому, значна частина грибних структур була активною та 

життєздатною, що відповідає високому рівню поглинання карбону [90].  

В багатьох експериментах, проведених за польових умов, показано, що 5-

8 % карбону з рослин використовувалося у процесі дихання вільного АМ міцелію 

у ґрунті [91]. Пізніше, методом міченого 13С було встановлено, що затрати С на 

вільний міцелій асоційованого з Plantago lanceolota гриба роду Glomus значно 

менше загальної кількості продуктів фотосинтезу рослини [92]. Велика кількість 

С, що використовується АМ грибами для підтримання симбіотичної взаємодії, 

була задіяна саме для посилення росту рослини. Однак, затрати урівноважувалися 

шляхом підвищення активності фотосинтезу або зниження росту коренів. 

Важливо зазначити, що різні види грибів використовували різну кількість 

продуктів фотосинтезу рослини [1]. 

Паралельно з дослідженнями розподілу продуктів фотосинтезу, вивчався 

транспорт 32Р до рослини через грибний міцелій. Вид Scutellopora calospora був 

найменш, а Glomus caeledonium – найбільш ефективним симбіонтом у 

співвідношенні поглинутого гіфами 14С до перенесеного 32Р, що пояснюється 

різноманітністю типів колонізації, відмінністю у симбіотичних функціях на рівні 

швидкості транспорту через контактні зони, або у різниці метаболічної 

активності. Швидкість поглинання фосфору на одиницю довжини гіфи у межах 

одного виду грибів була невеликою, проте загальна кількість фосфору, що 

транспортувалася до рослини, значно варіювала як на внутрішньовидовому, так і 

на міжвидовому рівні [93]. 

Гідроліз поліфосфатів та транспорт до рослини відбувався під комплексною 

дією екзополіфосфітів, ендополіфосфатів та неспецифічних кислих фосфатаз. В 

АМГ виявлені два ферменти екзополіфосфатного типу з різним рН оптимум, 
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специфічністю до субстрату та різною довжиною ланцюгів. Гени цих ферментів 

експресувалися у внутрішньому та зовнішньому міцелії, що могло бути пов’язано 

з відмінностями у довжині ланцюгів поліфосфатів. Роль лужних фосфатаз у 

гідролізі поліфосфатів залишається не вивченою, проте її активність, разом з 

активністю SDG, використовують як маркер цитохімічної активності 

асоційованих з рослиною арбускулярно-мікоризниїх грибів [94]. 

Транспорт фосфору від гриба до рослини проходив зі швидкістю, яка 

значно перевищувала швидкість звичайного відтоку, що вказувало на наявність 

специфічних механізмів підсилення відтоку Р від грибного партнера і відповідно 

пригнічення реабсорбції з апопласту. Мобілізація резервів Р (поліфосфатів) 

відбувалася за рахунок їх вивільнення з вакуолярного пулу та перенесення у 

міжфазний апопласт. Відтік Р з внутрішньокореневих грибних структур 

посилювався при внесенні ззовні глюкози та дезоксиглюкози. Низька експресія у 

внутрішньокореневих структурах арбускулярно-мікоризного грибного 

високоафінного транспортeра фосфору (GvPT) запобігала зворотньому 

всмоктуванню грибом. Проте, GmosPT експресувався у межах коренів на 

стабільно низькому рівні, що вказувало на здатність грибного партнера 

регулювати кількість доступного для рослини фосфору шляхом реабсорбції Р, що 

надходив у апопласт [94, 95, 96]. 

Відомі Р транспортери рослин, які експресувалися виключно в АМ коренях 

(АМ – специфічні), або істотно підвищували експресію при колонізації (АМ-

індуковані). Подібні транспортери були виявлені у дводольних Solonum tubersum, 

S. lycopersicon, Medicago truncatula, Lotus japonicas та Populas та однодольних 

Oryza sativa, Triticum aestivum, Hordeum vulgare i Zea mays. Широке поширення Р 

транспортерів означає, що подібні транспортери можуть траплятися у всіх 

потенційних АМ рослинах [97]. 

Іноді спостерігалося зниження прямої абсорбції Р ризодермою коренів та 

кореневими волосками, що обумовлювалося зменшенням кількості Р у ризосфері, 

або зниженням експресії транспортерів у клітинах кореня. Наприклад, гени MtPtl 

з Medicago truncatula, HvPtl1 i HvPtl2 з Hordeum vulgare іноді піддавалися 
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пониженій регуляції при колонізації АМ грибами [98]. Експресія цих генів 

залежала від кількості Р, тому збільшення концентрації цього елементу у АМ 

рослин викликало зниження їх експресії. Напроти, пряма дія сигналів грибного 

партнера відігравала значну роль у транспорті фосфору. Обидва механізми 

можуть бути задіяні одночасно [1]. 

АМГ здійснюють вплив на поглинання інших макро- і мікроелементів 

живлення рослин. Їх гіфи, так як і корені, здатні поглинати амоній та нітрати [99]. 

У цілої низки пар симбіотиків було підтверджено підвищення поглинання Сu, хоч 

об’єм транспорту від грибного симбіонту до рослинного залишався низьким 

[100]. Наявність АМ в умовах дефіциту сприяло посиленню поглинання Zn, 

одночасно з цим відомі дані інтоксикації мікоризних рослин у ґрунтах з високим 

вмістом даного елемента [101]. 

Утворення ектомікоризи супроводжується цілим рядом морфологічних змін 

у обох партнерів. У гриба утворюється чохол з густосплетених гіфів навколо 

кореня – мантія, система гіфів у тканинах кортексу – сітка Гартіга. У рослини 

утворюється велика кількість бокових коренів та редукція кореневих волосків, що 

забезпечує тісний контакт між стінками гіфів та рослинними клітинами [13].  

У деяких дослідженнях показано синтез гідрофобінів (невеликих за 

розміром, помірно гідрофобних білків, багатих цистеїном). Гідрофобіни при 

накопиченні у клітинній стінці надають їм гідрофобних властивостей, необхідних 

для різноманітних взаємодій [102]. 

Відомо, що гормони, у тому числі, цитокініни і індоліл-3-оцтова кислота 

здійснюють вплив на ріст і галуження гіф. Поблизу кореня рослини-хазяїна 

відбуваються зміни у морфології гіф та посилюється їх ріст. В ектомікоризного 

евкаліпта виявлено метаболіти рослин (флаваноїд рутин і цитокінін зеатин), які 

сильно змінюють характер галуження гіф [102, 103]. 

При дії зеатина відбувається стимуляція накопичення метаболітів у гіфах 

гриба Pisolihus microcarpus [104]. Один з них, гіпофарин (похідне триптофану) 

утворюється грибом у великих кількостях протягом розвитку ектомікоризного 

симбіозу [105]. Можливо антагонізм між ендогенною індоліл-3-оцтовою 
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кислотою рослини та гіпофарином, що секретується грибним партнером, регулює 

процес формування симбіозу [106] 

Швидкість росту і ступінь розвитку ектомікоризних грибів збільшується у 

присутності флуоресцентних псевдомонад, що вказує на можливе значення 

тригерних сполук, синтезованих не ЕМ грибами, а іншими групами організмів 

[107]. 

Сигнальна взаємодія між макро- і мікросимбіонтами на різних етапах 

формування ектомікоризи схематично представлено на рис. 1.3. 
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 Рис. 1.3. Схематичне зображення сигнальної взаємодії між макро- і 

мікросимбіонтами на різних етапах формування ектомікоризи 
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Більшість ЕМ симбіонтів характеризуються обмеженою здатністю до 

використання олігосахаридів як субстратів для росту. Проте, здатність грибів до 

розкладу целюлози і пектину може бути пов’язана з проникненням у тканини 

кореня рослин, де утворення ферментів має бути локалізовано і обумовлює 

пом’якшення клітинної стінки при утворенні симбіозу [108].  

Відповідно сучасному уявленню схема транспорту вуглеводів від рослини 

до грибного партнера складається з трьох етапів. На першому етапі 

спостерігається відтік сахарози в апопласт і подальший гідроліз рослинною 

інвертазою з одночасним частковим поглинанням глюкози грибом з допомогою 

транспортера моносахаридів AmMst1. На другому етапі, за принципом 

зворотнього зв’язку, відбувається вивільнення фруктози під дією інвертази, що 

призводить до інгібування її активності. На третьму етапі, після зниження 

концентрація глюкози, гриб поглинає фруктозу, цим самим знімаючи інгібування 

інвертази, що спричинює подальший гідроліз сахарози [1].  

Поглинання моносахаридів грибним партнером може бути пасивним, за 

градієнтом концентрації, та підтримуватися метаболічними перетвореннями у 

грибних структурах. В іншому випадку, активний протонний котранспорт 

забезпечувє відтік у середину, особливо при низьких значеннях рН апопласта, що 

регулюються зв’язаною з мембраною Н+-АТФ-азою (будь-якого з симбіонтів), 

необхідною для підтримання інвертазної активності [1]. 

У мікориз Pinus sylvestris та Laccaria laccata цитохімічно виявлена 

АТФ-азна активність у зоні сітки Гартіга як на грибних, так і на рослинних 

цитоплазматичних мембранах. Також, виявлено, що 14С, який вносився в 

асимілюючі пагони Pinus, швидко транспортувався у сітку вільного міцелію. 

Дослідження дихання міцеліальної фази ЕМ асоціацій показало, що приблизно 

30% загального дихання припадає на ЕМ міцелій та безпосередньо залежить від 

притоку продуктів фотосинтезу. Схожа тенденція виявлена для симбіозу Pinus 

strobus з Laccaria bicolor (від притоку асимілятів до плодових тіл) [109, 110]. 

Для ектомікоризи характерна залежність між активністю фотосинтезу та 

надходженням фосфору до рослини. Так, колонізовані рослини поглинають у 
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3 рази більше фосфору з ґрунту за той самий період на початкових етапах 

вегетації рослин. Поряд з цим, на більш пізніх стадіях розвитку рослин різниця 

між поглинанням Р між ЕМ і НМ рослинами значно менша. Отже, вигода у формі 

притоку Р на ранніх стадіях росту рослин максимальна за мінімальних затрат, 

необхідних для утворення і підтримання грибних структур [111]. 

Транспорт Р через зону контакту ЕМ регулюється концентрацією 

ортофосфату в цитоплазмі сітки Гартіга та інтенсивністю його притоку у 

міжфазний апопласт. Виявлена істотна залежність між надходженням Р до 

ектомікоризи та транспортом від грибного симбіонта до рослини. Проте інколи, 

наприклад у мікоризах, утворених Suillus bovinus, збільшення притоку фосфору до 

коренів Pinus sylvestris не впивало на транспорт цього елементу через ЕМ 

контактну зону, а у випадку мікоризи Pisolithus tinctorius була вивлена залежність 

від кількості поглинутих речовин. Важливо відмітити, що в результаті утвореного 

ектомікоризного симбіозу ступінь розвитку вільного міцелію і здатність деяких 

видів грибів поглинати Р із малорозчинних органічних джерел вище порівняно з 

арбускулярно-мікоризним симбіозом. При цьому, гіфи не тільки поширюються за 

межі зони виснаження поживних речовин, а і продовжують розвиватися далі. 

[112]  

Більшість видів ЕМГ засвоюють амоній, нітрати і деякі прості азотвмісні 

органічні сполуки, що розрізняється як на міжвидовому, так і на 

внутрішньовидовому рівні [1]. У молекулярних дослідженнях з використанням 

Hebolema spp. показано, що N-залежна експресія генів азотних імпортерів 

регулюється вмістом N всередині гіфи [113]. 

ЕМГ здатні забезпечувати стійкість макросимбіонта до засухи, при цьому 

нестача вологи викликає серйозні зміни у ступеню колонізації, структурі грибних 

угруповань та їх фізіологічній активності [114]. 

Ендофітів кореневої системи рослин інколи об’єднують з мікоризними 

грибами, проте, вони відрізняються між собою як за таксономічним положенням, 

так і за особливостями функціонування [115]. Так, на відміну від мікоризних 

грибів, ендофіти не утворюють специфічних структур прикріплення – апресорій 
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та можуть існувати у рослинних тканинах без жодних ознак своєї присутності, 

виявляючи активність лише за певних несприятливих умов [116]. 

У більшості угруповань мікоризні гриби колонізують велику кількість 

рослин і можуть переносити між ними поживні речовини. Користь від 

ендофітного симбіозу отримують лише окремі рослин, які в результаті отримують 

значні конкурентні переваги [117]. 

Ендофіти можуть активно або пасивно стимулювати ріст рослин. По-перше, 

гриби здатні продукувати ріст регулюючі речовини або індукувати утворення 

фітогормонів рослинами, стимулюючи накопичення підземної і надземної біомаси 

макросимбіонтом. По-друге, мікросимбіонт може підвищувати кількість 

елементів мінерального живлення (фосфору, калію і цинку), що надходять до 

рослини [118, 119]. Окрім того, утворення ендофітної асоціації активізує процеси 

фотосинтезу рослини [120].  

Встановлено, що застосування грибів-ендофітів у сільськогосподарському 

виробництві відграє важливу роль в збереженні біорізноманіття угруповань, 

зменшенні степені деградації грунтів, що викликані надмірним використанням 

інсектицидів. Ендофіти гриби також використовуються для масового синтезу 

ферментів та антибіотиків [121, 122]  

Гриби-ендофіти відіграють значну роль в захисних процесах, індукуючи 

імунну систему макроорганізму, як наслідок підвищується резистентність рослин 

до фітопатогенних захворювань та формується стійкість до абіотичних (засуха, 

низькі температури і сольовий стрес) і біотичних стресових факторів. [10, 11, 12, 

29]. 

У відповідь на дію фітопатогенну ендофітні гриби використовують 

різноманітні механізми захисту рослини: конкуренцію між ендофітом та 

патогеном на одних і тих же ресурсах (виключення ніші конкуренції); прямого 

антагонізму патогенів шляхом антибіозу, паразитизму або хижацтва; змінюючи 

гормональні рівні рослин (ауксинів, гіберелінів, абсцизової кислоти та етилену); 

продукуючи сидерофори та АКД-дезамінази; поставляючи необхідні вітаміни 

рослинам [121]. 
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Chaetomium один з великих родів родини Chaetomiaceae, який 

представлений більше ніж 100 видами [123]. Серед грибів цього роду виявлені 

активні агенти біологічної боротьби, що пригнічують ріст бактерій та грибів 

шляхом прямої конкуренції, мікропаразитизму або антибіозу [124]. Відомо понад 

200 сполук продуктів метаболізму Chaetomium sp, які виявляють біологічну 

активність, при тому велика кількість зазначених сполук має високий 

антагоністичний потенціал [125]. Мікроміцет C. аtrobrunneum L. M. Ames 

продукує фунгіциди фускоатрозид і хетеатрозин [126], C. cochliodes Palliser – 

антибіотик хетомін [127], C. globosum Kunse - фітотоксин азофілон та хетомогілін 

D і J, антибіотичні речовини хетомін та хетовірідін [128]. C. gracile Udagawa – 

антимікробний хетохромін А [129].  

C. cochliodes 3250 синтезує різноманітні жирні кислоти, серед яких 

виявлено арахідонову кислоту, що є біогенним еліситором [23], яка в своє чергу 

індукує системну імунну відповідь рослин на дію патогенів і несприятливих 

екологічних чинників. Також, C. cochliodes 3250 активно колонізує кореневу 

систему та обмежує розвиток фітопатогенних грибів-збудників кореневих гнилей 

сільськогосподарських культур. Він сприяє збільшенню кількості діазотрофів у 

кореневій зоні пшениці ярої та підвищенню активності процесу фіксації 

атмосферного азоту. Інтродукований, в кореневу зону пшениці ярої та сої, 

ґрунтовий сапротрофний гриб активно розвивається на коренях рослин і утворює 

плодові тіла на поверхні коренів і кореневих волосків, проникає в середину клітин 

ризодерми, що свідчить про утворення ендофітної асоціації [130, 131]. 

Пошук симбіотично-ефективних ендофітних грибів та вивчення 

особливостей взаємодії з рослинами є предметом інтенсивних дослідженнь. 

Незважаючи на значну кількість грибів, що можуть утворювати мікоризні або 

ендофітітні симбіози, поза увагою дослідників залишилась велика кількість 

рослин, здатність яких формувати асоціативні системи з мікроміцетами не 

з’ясована. Однією з таких культур є гречка посівна, яка викликає особливе 

зацікавлення серед низки сільськогосподарських рослин, як важлива культура 

агроценозів Полісся і Лісостепу України. 
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Гречана крупа використовується як продукт дієтичного харчування завдяки 

значному вмісту білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей (заліза, фосфору, 

кальцію, міді), органічних кислот (лимонної, яблучної, щавлевої), вітамінів (Р, РР, 

В1, В2, рутину). При цьому, вона відрізняється збалансованим вмістом аргініну і 

лізину в амінокислотному складі білків та може зберігатись протягом тривалого 

часу за рахунок високої кількості жирів, стійких до окиснення. Рослини гречки в 

фазі цвітіння можуть використовуватись як сировина для одержання рутину. 

Важливе значення гречка має як медонос, що приваблює ентомофагів [132, 133, 

134].  

Гречка, що використовується для виготовлення продуктів дитячого 

харчування, має вирощуватись без застосування пестицидів та з мінімальними 

дозами внесення мінеральних добрив [135]. Для формування високого урожаю 

гречки необхідним є повноцінне надходження мікро- та макроелементів до 

рослини. На ранніх стадіях вегетації рослини гречки особливо чутливі до 

надходження азоту і фосфору, нестача цих елементів в мінеральному живленні 

рослин може спричиняти затримку у рості і розвиткові кореневої системи. 

Забезпечення гречки усіма необхідними елементами можливо завдяки внесенню 

мінеральних добрив. Іншим, екологічно безпечним шляхом є інтродукція в 

кореневу зону ендофітних грибів з утворення рослинно-мікробних асоціацій. 

Отже, набуває значної актуальності та є своєчасним пошук ендофітних 

сапротрофних грибів, що можуть приживатися в кореневій зоні гречки посівної та 

позитивно впливати на урожайність і якість продукції. Саме тому, предметом 

дисертаційного дослідження була взаємодія макро- і мікросимбіонтів в 

ендофітній асоціаціації Сhaetomium cochliodes 3250 – Fagopyrum esculentum. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження, що представлені в розділах 3-7, 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) [1] 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) [2, 3]. 

Гречка посівна сорту Антарія, що за результатами державного 

сортовипробування внесена до Реєстру сортів рослин України з 2001 р. Антарія 

вирізняється стійкістю до вилягання та осипання, належить до цінних за якістю 

зерна сортів (вирівняність зерна – 88-90%, плівчастість – 21-22%, вихід крупи – 

75-76%, вміст білку – 16%). Середньостигла, при потенційному рівні урожайності 

сорту – 1,86-3,68 ц/га [4]. 

 

2.1. Методи дослідження 

Вивчення здатності C. cochliodes 3250 колонізувати кореневу зону рослин 

проводили за стерильних умов. Досліджували корені та кореневі волоски пшениці 

озимої сорту Смуглянка, тритикале ярого сорту Оберіг харківський, ячменю ярого 

сорту Гося, жита озимого сорту Синтетик 38, кукурудзи гібриду 

Дніпровський 181 СВ, соняшнику сорту Альфа, гречки посівної сорту Антарія, сої 

сорту Устя та льону сорту Надійний.  

Попередньо насіння рослин стерилізували 0,1 % розчином AgNO3 протягом 

однієї хвилини, після чого інокулювали грибом C. cochliodes 3250 з розрахунку 

4 × 104 колонієутворюючих одиниць (КУО) на одну насінину. Рослини 
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вирощували протягом 21 доби методом рулонної культури, використовуючи 

розчин Кнопа, у скляних посудинах об’ємом 1 дм3. 

Корені фарбували за методом Кобеля: живий матеріал занурювали на 5 хв у 

молочнокислий розчин анілінового синього, після чого досліджуваний зразок 

промивали водою. З метою диференціації грибних структур зрізи коренів та 

кореневі волоски сільськогосподарських культур нагрівали у краплі молочної 

кислоти [5]. Мікропрепарати вивчали з використанням мікроскопу Delta Optical 

Evolution Trino LED (Польща) та камери MICROmed (5 Мріх). 

Визначення активності сукцинатдегідрогенази (SDH) проводили з 

використанням фериціаніду калію [6]. Під дією SDH сукцинат відновлював 

фериціанід калію (К3[Fe(CN)6]), розчин якого має жовте забарвлення, до 

безбарвного фероціаніду калію (К4[Fe(CN)6]), при цьому активність ферменту 

пропорціональна кількості відновленого фериціаніду. 

Активність (SDH) вивчали у коренях таких сільськогосподарських культур 

як пшениця озима сорту Смуглянка, тритикале яре сорту Оберіг харківський, 

ячмінь ярий сорту Гося, жито озиме сорту Синтетик 38, кукурудза гібриду 

Дніпровський 181СВ, соняшник сорту Альфа, гречка посівна сорту Антарія, соя 

сорту Устя та льон сорту Надійний. Відповідні тканини попередньо 

гомогенізували у 0,1 М фосфатному буфері у співвідношенні 1:10. Швидка 

гомогенізація коренів за низької температури та використання буферного розчину 

мінімізувала зниження активності досліджуваного ферменту.  

У пробірки вносили інкубаційну суміш наступного складу: 0,1 М калій-

фосфатний буфер, рН 7,8 – 1мл; 0,1 М бурштинова кислота, рН 7,8 – 0,1 мл; 

25 мМ етилендиамінтетраоцтова кислота – 0,1 мл; 150 мМ азид натрія – 0,1 мл; 

Н2О – 0,1 мл. Після внесення до інкубаційної суміші гомогенату тканин, задля 

інгібування цитохромоксидази азидом натрію, зразки інкубували протягом 5 хв за 

кімнатної температури. Реакцію починали внесенням фериціаніду калію 

витримуючи 15 хв за температури 300С та зупиняли внесенням 20 % розчину 

трихлороцтової кислоти (ТХО). Проби 15 хв центрифугували за 4000 об/хв, 

активність SDH визначали у надосадовій рідині. 
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У контрольних зразках SDH повністю денатурували до початку інкубації, 

тобто специфічного відновлення фериціаніду не відбувалося. Для цього у 

контрольну пробу, що містила всі компоненти реакційної суміші, перед 

внесенням гомогенату тканин додавали трихлороцтову кислоту.  

Як оптичний контроль використовували суміш 20 % ТХО та 0,1 М 

фосфатного буферу у співвідношенні 1:1.  

Для визначення вмісту фериціаніду у дослідних зразках, будували 

калібрувальну криву (100 до 1000 мкг фериціаніду у 4 мл досліджуваного 

розчину). 

За різницею екзистенцій розраховували кількість фериціаніду, яка була 

відновлена за час інкубації. Оскільки реакція протікає стехіометрично, активність 

SDH виражали кількістю окисленого сукцинату та вимірювали у нмоль 

сукцинату/мг білка за 1 хв. Використовували 3-разові біологічні та 3-разові 

аналітичні повторення.  

Вміст білка визначали за методом Лоурі [7]. Калібрувальну криву будували 

за вмістом альбуміну (Sigma, США). 

Визначення активності кислої та лужної фосфатази у коренях гречки 

здійснювали фотоколориметрично – методом, що базувався на гідролізі 

гліцерофосфату розчином фосфатази у присутності відповідного буферу (кисла 

фосфатаза – рН 5,2 та лужна фосфатаза – рН 8,9). [8]. До гомогенату рослинного 

матеріалу у 0,29 % розчині хлориду натрію додавали гліцерофосфат натрію, 

розчинений у відповідному буфері (рН 5,2 та рН 8,9), інтенсивно струшували та 

інкубували протягом 60 хв за температури 360С. Після чого реакцію зупиняли 

внесенням 20 % розчину ТХО та відфільтровували через обеззолений фільтр. 

Одночасно з цим готували контрольні проби, додаючи реактиви у такій 

послідовності: 20 % ТХО, гомогенат тканин, розчин гліцерофосфату натрію.  

У фільтраті вміст неорганічного фосфору визначали за методом Лоурі і 

Лопеса у модифікації Скулачева [8]. Метод базувався на перетворенні 

фосфорномолібденовокислого комплексу під дією аскорбінової кислоти. 
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Підвищення чутливості реакції досягалося за рахунок присутності іонів Cu2+ у 

інкубаційному розчині.  

Калібрувальну криву будували за серією розчинів дигідрофосфату калію з 

різною концентрацією.  

Активність фосфатаз виражали в міліграмах відщепленого неорганічного 

фосфору за дії ферменту на 1 г тканини. Повторності: 3-разова біологічна і 3-

разова аналітична.  

Визначення загальної і робочої адсорбційної поверхні кореневої системи 

гречки проводили за методом Сабіна і Колосова, з використанням метиленового 

синього [9]. 

Біометричні показники рослин визначали вимірювально-ваговим методом. 

Площу фотосинтетичної поверхні вимірювали методом висічок [7]. 

Вміст хлорофілів a і b визначали спектрофотометрично [10]. У 

вегетаційному досліді листя відбирали з усіх ярусів рослини та проводили аналіз 

у 3-х разових біологічних та 3-х разових аналітичних повтореннях. У польовому 

експерименті для аналізу відбирали листя верхнього ярусу рослин гречки у 

чотирьохразовій повторності під час цвітіння та дозрівання. Кожен зразок 

аналізували у 4-х разових аналітичних повтореннях. 

Задля ідентифікації фітогормонального складу продуктів метаболізму, гриб 

культивували протягом 18 діб за температури +25°С у рідкому поживному 

соєвому середовищі [11]. Титр гриба після ферментації складав (3-4) × 105 КУО в 

1 мл культуральної рідини. 

Загальну рістстимулювальну активність культуральної рідини (КР) 

мікроміцета C. cochliodes 3250 досліджували, за допомогою рулонного методу на 

водній культурі пшениці озимої сорту Смуглянка. Результати враховували на 

7 добу за наростанням біомаси рослин та виражали у відсотках відповідно до 

контролю [12]. 

Для визначення ауксинової активності застосовували відрізки колеоптилів 

пшениці сорту Смуглянка [13]. Етиольоване насіння замочували в кюветах та 

пророщували за температури 240C протягом 4 діб. Як позитивний контроль 
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використовували розчин індоліл-3-оцтової кислоти у концентрації 10-5М. Зміни 

довжини колеоптилів виражали у відсотках до відповідної кількості у 

контрольному варіанті. 

Цитокінінову активність вивчали на ізольованих сім’ядолях огірків сорту 

Ніжинський 12 [14]. Як позитивний контроль використовували розчин 6-

бензиламінопурину у концентрації 10-5 М. Зміни маси сім'ядолі виражали у 

відсотках до відповідної маси у контрольному варіанті. 

Гіберелінову активність вивчали на відрізках колеоптилів гібриду 

кукурудзи Дніпровський 181 СВ з початковою довжино 15 мм [15]. Як препарат-

еталон використовували розчин гіберелової кислоти у концентрації 10-5 М. Зміни 

довжини колеоптилів виражали у відсотках приросту до відповідної маси у 

контрольному варіанті.  

Наявність брасиностероїдів перевіряли методом біотестів на корінцях кресс-

салату [16]. Як препарат-еталон використовували епін-екстра, який містить 

високо очищений 2,4-епібрасинолід з концентрацією 10-9 М та 10-11 М, одночасно 

застосовували також індоліл-3-оцтову кислоту у концентрації 10-4 М та 10-11 М. 

Міцелій гриба відокремлювали від культуральної рідини 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). Вихід – 60 мл. Суха маса 

міцелію гриба у середньому становила 12,5% від вихідної кількості міцелію у 

наважці.  

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 цитокінів проводили методом кількісної 

спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. Детектування 

фітогормонів здійснювали за допомогою скануючого спектроденситометра 
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«Сорбфіл» (Росія). Кількість синтезованих фітогормонів розраховували у мкг/г 

сухої маси та мкг/мл культуральної рідини мікроміцета. 

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). При цьому використовували хроматографічну 

колонку Zorbax SB-С18 (2,1 мм х 150 мм, 3 мкм) (Aligent Technologies, США) 

(довжина 150 мм, діаметр 4 мм). Швидкість потоку рухомої фази через колонку 

0,35 мл/хв, температура термостату колонки 30 °С, об’єм інжекції 3 мкл. Детекцію 

проводили з використанням діодно-матричного детектора з реєстрацією сигналів 

при 198 та 210 нм з фіксацією спектрів поглинання в діапазоні 190-400 нм. 

Флуоресцентний детектор використовували з довжиною хвилі екстинкції – 

210 нм, емісії – 410 нм. Рухома фаза - ацетонітрил/вода (75:25). Як стандарт 

порівняння використовували відповідні розчини (Sigma, США).  

Попередню перевірку здатності С. сochliodes 3250 до синтезу целюлаз 

проводили якісним (чашковим) методом. Досліджуваний гриб вирощували у 

чашках Петрі протягом 10 діб на середовищі Чапека, що містило натрієву сіль 

карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ, 0,5 %) [17] та целобіозу (0,2 %) [18] як 

джерела карбону і субстрату для ферментів. Як індикатор целюлазного комплексу 

використовували конго червоний (0,5 %, вводили у агаризоване середовище). 

Целюлазну активність оцінювали за величиною відношення діаметра зон 

просвітлення (dзони) і діаметра колонії (dколонії). 

Целюлозолітичну активність С. cochliodes 3250 визначали за активністю 

компонентів целюлазного комплексу. Для цього гриб поверхнево культивували 

протягом 12 діб на модифікованому синтетичному середовищі Чапека (г/л: 

(NH4)2HPO4 – 2,5; K2HPO4 – 1,0; MgSO4 – 0,5; KCl – 0,5; FeSO4 – 0,01). Як єдине 

джерело карбону використовували смужку фільтрувального паперу (50 мг). 

Значення рН – 7,0. 

Висів проводили суспензією спор (Т = 1 × 106 КУО), у кількості 5% від 

об’єму живильного середовища. Посівний матеріал С. cochliodes 3250 отримували 
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шляхом змиву конідій і фрагментів гіфів гриба зі скошеного сусло-агару. Титр 

визначали у камері Горяєва. Культивували поверхнево у пробірках з 5 мл 

поживного середовища за температури 26 °С.  

Облік здійснювали на 3, 6, 9 та 12 добу культивування. Як контроль 

використовували поживне середовище Чапека без інокулюма гриба. По 

закінченню культивування біомасу відділяли фільтруванням через фарфорове 

сито, фільтрат культуральної рідини використовували для проведення аналізів.  

Дослідження проводили у 3-разових біологічних та 3-разових аналітичних 

повтореннях.  

До ензимів целюлазного комплексу належать екзоглюконази (за одиницю 

екзоглюконазної активності приймали таку кількість ферменту, яка за 60 хв 

утворює 1 мг редукуючи цукрів), ендоглюконаза та β-глюкозидаза (за одиницю 

ендоглюконазної та β-глюкозидазної активності приймали таку кількість 

ферментів, які за 30 хв дії утворювала 1 мг редукуючих цукрів). Як субстрат 

використовували 50 мг авіцелу (мікрокристалічна целюлоза), 1 мл 0,5 % розчину 

Na-КМЦ та 1 мл 0,025 % розчину целобіози у 0,05 М натрій-цитратному буфері 

відповідно. Кількість редукуючих цукрів визначали методом Шомоді-Нельсона 

[5], при цьому досліджувану суміш інкубували при температурі 40 °С. 

Калібрувальну криву будували за стандартними розчинами глюкози. 

Полігалактуроназну активність КР гриба здійснювали фотоколориметрично, 

за методом А. П. Рухлядевої [19]. Для цього, С. cochliodes 3250 поверхнево 

культивували на модифікованому синтетичному середовищі Чапека без внесення 

пектину протягом 12 діб за температури 26 °С. Проводячи змив конідій і 

фрагментів гіфів С. cochliodes 3250 зі скошеного сусло-агару отримували 

посівний матеріал з титром гриба 1 × 106 КУО який вносили в поживне 

середовище у кількості 5 % від об’єму. 

Фотоколориметричний метод визначення активності пектолітичних 

ферментів базується на встановленні швидкості ферментної реакції пектину за 

кількістю утворених продуктів, що неосаджуються сульфатом цинку. В 

основному, продукти розкладу складаються з полі- і моногалактуронових кислот 
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та невеликої кількості вуглеводів – галактози і арабінози, загальну кількість яких 

визначили колориметрично (з використанням антрону) та перераховували на 

моногалактуронову кислоту. Для цього було проведено реакцію з антроном у 

сильно кислому середовищі при нагріванні до 700С протягом 12 хв, що сприяло 

гідролізу полігалактуронових кислот до моногалактуронової, яка надалі 

перетворювалася у фурольне похідне. Ці речовини реагували з антроном, 

утворюючи комплексні сполуки, що забарвлювалися у коричнево-ліловий колір. 

Інтенсивність забарвлення визначали на фотоелектроколориметрі, кількість 

продуктів реакції перераховували на масу галактуронової кислоти. Розрахунок 

проводили за рівнянням залежності між кількістю пектину, перетвореного у 

процесі ферментної реакції у галактуронову кислоту, та числом одиниць 

ферменту, введених у дану реакцію. При цьому, кількість перетвореного пектину 

у процесі реакції пропорційна оптичній густині дослідних розчинів, а їх 

залежність характеризується прямою лінією. 

За умовну одиницю активності приймали таку кількість ферменту, що за 

60 хв за температури 300С (рН 4,1), каталізувала перетворення у галактуронову 

кислоту 1 г пектину, що складало 30% від його кількості, введеної у 

ферментативну реакцію. Пектолітичну активність виражали числом умовних 

одиниць в 1 мл. 

Для дослідження впливу C. cochliodes 3250 на мікоценоз гречки відбирали 

зразки ґрунту з орного шару (0-20см) едафосфери (ґрунту міжрядь), ризосфери 

(ґрунту що безпосередньо оточує корінь), ризоплани (коренів рослин) та 

гістосфери (внутрішніх тканин рослинних коренів) гречки посівної сорту Антарія 

[5]. Визначення чисельності грибів здійснювали методом внесення ґрунтової 

суспензії у товщу поживного середовища. Культурально-морфологічні ознаки 

грибів вивчали на сусло агарі. Ідентифікували за відповідними для кожної групи 

визначниками [20, 21, 22]. 

Чисельність азотфіксувальних бактерій вивчали в ґрунті міжрядь, ризосфері 

та ризоплані гречки загальноприйнятими методами за використання середовищ: 

Федорова-Калінінської, Виноградського, Доберейнер, Ешбі, Ііцука-Комагато [23, 
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24, 25]. Відбір зразків здійснювали у фазу цвітіння рослин, як фазу з найбільш 

інтенсивним протіканням метаболічних процесів. 

Нітрогеназну активність вивчали у ґрунті міжрядь, а також ризосфері і 

ризоплані гречки посівної сорту Антарія ацетиленовим методом на газовому 

хроматографі "Chrom-4" з полум'яноіонізаційним детектором. Колонка довжиною 

370см була заповнена хромосорбом з β-β'-оксидіпропіонітрилом. Температура 

термостату 50 °С, газ-носій - азот, витрата газів (в мл/хвилину): водню - 30, азоту - 

100, повітря - 500 [25]. 

Площу фотосинтетичної поверхні визначали методом висічок відповідно до 

рекомендацій [7]. Задля зменшення розподілу результатів у пробу включали 

найбільш типові і однорідні рослини для даного посіву у фазу цвітіння. Для 

кожного варіанту досліду відбирали 5 паралельних проб, кожна з яких складалася 

з 5 рослин.  

Вміст фосфору у крупі та листках визначали фотометрично за методом 

Деніже в модифікації А. Левицького [25], який базувався на взаємодії 

ортофосфатної кислоти та розчинних солей, що утворюються при озоленні 

рослинного матеріалу з амоній молібдатом. 

Визначення схожості та збереженості рослин здійснювалися згідно 

методичних рекомендацій проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

на придатність до поширення в Україні [26] 

Біометричні характеристики рослин гречки проводили за показниками: 

висота рослин, висота прикріплення першого суцвіття, кількість суцвіть, кількість 

зерен на одній рослині, маса зерен на одній рослині, крупно плідність [27, 28]. 

Рослини відбирали перед обліком урожаю. 

Вплив A. brasilense 18-2 на асоціативну систему: C. cochliodes 3250 – 

рослини гречки посівної, за комплексної обробки насіння сільськогосподарської 

культури відповідними мікроорганізмами, вивчали за допомогою електронно-

мікроскопічних досліджень. Для цього у вегетаційному досліді на субстраті 

вермикуліт у стерильних умовах протягом 30 діб вирощували рослини гречки 

сорту Антарія. Промитий сухий вермикуліт поміщали в скляні ємності об’ємом 
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3 дм3 зволожували поживним розчином Кнопа (60% від повної вологоємкості) і 

стерилізували за режиму – 1 атм, 60 хв. Простерилізоване насіння гречки (0,1% 

AgNO3, 1хв.) обробляли грибом C. cochliodes 3250 з розрахунку 2 × 104 сумкоспор 

та інокулювали A. brasilense 18-2 із розрахунку 2 × 105 бактеріальних клітин на 

одну насінину.  

Префіксацію коренів гречки здійснювали у 2,5% глютаровому альдегіді на 

0,1 М фосфатному буфері з рН 7,2, після чого зразок 15 хв промивали буфером та 

фіксували в 1% OsO4 в холодильнику протягом 12 год, використовуючи 

зазначений буфер. Після промивання зразків у буфері протягом 15 хв за кімнатної 

температури їх двічі зневоднювали у серії розчинів етанолу зростаючої 

концентрації та висушували в ексикаторі з силикагелем протягом 48 год. 

Висушені зразки наклеювали на металевий столик епоксидним клеєм із 

алюмінієвими ошурками та піддавали напиленню шаром золота 15-20 нм, після 

чого їх досліджували в скануючому електронному мікроскопі Jeol JSM 6060LA.  

Економічну та енергетичну ефективність, передпосівної обробки насіння 

гречки сорту Антарія мікробними препаратами Хетоміком (діюча речовина – 

C. cochliodes 3250) і Діазобактерином (діюча речовина A. brasilense – 18-2) 

проводили за основними методичними підходами, що базуються на порівнянні 

результатів від проведення певного агрозаходу із витратами на його застосування 

[29, 30]. З цією метою визначено та проаналізовано основні показники, що 

характеризують економічну ефективність виробництва: собівартість однієї тонни 

зерна гречки, прибуток із розрахунку на 1 га посівної площі, рівень 

рентабельності виробництва, окупність додаткових витрат додатковим 

прибутком. При цьому витрати на виробництво продукції розраховано шляхом 

калькулювання повної її собівартості на базі методики [31] із визначенням як 

прямих, так і накладних (розподіляємих) витрат (організація і управління 

виробництвом тощо). За використання такого методичного підходу зростав 

розрахунковий рівень собівартості продукції, проте, підвищувалася повнота та 

об’єктивність результатів аналізу. 

Собівартість одиниці продукції розраховано діленням витрат на її 
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виробництво і реалізацію із розрахунку на 1 га посівів на урожайність. Показники 

прибутку визначено як різницю між виручкою від реалізації продукції та 

витратами на її виробництво.  

Рентабельність виробництва розраховано діленням прибутку на витрати 

(собівартість) із множенням отриманої частки на 100 %. Окупність додаткових 

витрат, пов’язаних із застосуванням мікробних препаратів, розраховано діленням 

додаткового, у порівнянні з контрольним варіантом, прибутку на додаткові 

витрати. 

У зв’язку з тим, що урожайні дані отримано за умов польових дослідів, 

тобто на невеликих за розмірами ділянках, для визначення економічної 

ефективності різних варіантів досліду було застосовано моделювання технологій 

у виробничих умовах за використання типових технологій. Тому отримані 

економічні показники мають розрахунковий характер.  

Технологічні операції, нормативи витрат ресурсів і алгоритм калькуляції 

собівартості продукції було проведено на базі методики Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» НААН [32] із включенням додаткових 

операцій та відповідних витрат, пов’язаних із застосуванням мікробних 

препаратів Хетоміку і Діазобактерину. Ціни на ресурси і сільськогосподарську 

продукцію середньорівневі на 2017 р., згідно статистичних даних [33]. 

Для визначення кількісного впливу зміни рівня урожайності та розміру 

грошових витрат, із розрахунку на 1 га площі посіву, на відхилення рівня 

собівартості зерна гречки за комплексного застосування сапротрофного гриба та 

діазотрофу в порівнянні із контролем застосувати двохфакторну детерміновану 

модель: 

С=В/У; 

де: С – рівень собівартості 1 т зерна гречки, грн; 

В – розмір грошових витрат із розрахунку на 1 га площі посіву, грн; 

У – рівень урожайності зерна, т/га. 

Оцінку кількісного впливу досліджуваних факторів на зміну розміру 

прибутку, із розрахунку на 1 га площі посіву гречки, при комплексному 
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застосуванні мікробних препаратів у порівнянні із контролем, проводили за 

використання наступної трьохфакторної детермінованої моделі. При цьому за 

відсутності цінових коливань вона була фактично двохфакторною: 

П=Ц*У-В, грн, 

де: П – розмір прибутку із розрахунку на 1 га площі посіву, грн; 

Ц – реалізаційна ціна 1т зерна, грн. 

Визначення кількісного впливу вивчених факторів на відхилення рівня 

рентабельності (Р) виробництва зерна гречки, за комплексного застосування 

Хетоміку та Діазобактерину, в порівнянні із контролем, проводили на базі 

наступної трьохфакторної детермінованої моделі (як і в попередньому випадку за 

відсутності цінових коливань вона була двохфакторною): 

Р=(Ц*У/В-1)*100 %, 

Представлену форму моделі отримали шляхом трансформування (спосіб 

розгортання) класичної економічної моделі рівня рентабельності виробництва з 

метою виокремлення впливу саме досліджуваних факторів: 

Р=П/В*100 %=((Ц*У)-В)/В*100 %=(Ц*У/В-1)*100 %. 

Для оцінки біоенергетичної ефективності різних варіантів застосування 

мікробних препаратів, у технологіях вирощування гречки, витрати усіх видів 

матеріальних ресурсів і праці у натуральній формі та отриманий урожай зерна 

переведені в енергетичні еквіваленти за використання методик і нормативів [34, 

35, 36, 37] з наступним визначенням основних показників біоенергетичної 

ефективності виробництва: коефіцієнта енергетичної ефективності (за основною 

продукцією) та коефіцієнта енергетичної ефективності додаткових витрат 

антропогенної енергії, пов’язаних із застосуванням Хетоміку та Діазобактерину. 

При цьому, коефіцієнт енергетичної ефективності розраховано шляхом ділення 

енерговмісту урожаю основної продукції (зерна гречки) на розмір витрат 

антропогенної енергії для його отримання. Коефіцієнт енергетичної ефективності 

додаткових витрат антропогенної енергії розраховано шляхом ділення 

енерговмісту додаткового урожаю, отриманого завдяки застосуванню даних 
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мікробних препаратів на розмір відповідних додаткових витрат антропогенної 

енергії, пов’язаних з їх використанням. 

Розрахунок кількісного впливу зміни розміру енерговмісту урожаю, 

отриманого з 1 га посівів та додаткових витрат антропогенної енергії із 

розрахунку на 1 га на відхилення коефіцієнта енергетичної ефективності 

виробництва за використання Хетоміку та Діазобактерину у порівнянні з 

контрольним варіантом проводили на основі наступної двохфакторної 

детермінованої моделі: 

КЕЕ=ЕУ/ВЕ, 

де: КЕЕ – коефіцієнт біоенергетичної ефективності виробництва зерна 

гречки; 

ЕУ – енерговміст урожаю зерна із розрахунку на 1 га посівної площі, МДж; 

ВЕ – витрати антропогенної енергії із розрахунку на 1 га посівної площі, 

МДж. 

Статистичну обробку результатів польових та вегетаційних дослідів 

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). 

 

2.2. Умови проведення вегетаційних і польових дослідів 

Визначення вмісту сукцинатдегідрогенази у коренях сільськогосподарських 

рослин, а саме пшениці озимої сорту Смуглянка, тритикале ярого сорту Оберіг 

харківський, ячменю ярого сорту Гося, жита озимого сорту Синтетик 38, 

кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ, соняшнику сорту Альфа, гречки сорту 

Антарія, сої сорту Устя та льону сорту Надійний проводили в умовах 

вегетаційного досліду. Рослини вирощували у вегетаційному будиночку на 

дерново-середньопідзолистому пилувато-супіщаному ґрунті; вміст гумусу – 

1,02 %; азоту (за Корнфільдом) – 54,9 мг/кг; рухомих форм фосфору (за 
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Кірсановим) – 110-120 мг P2O5, 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. 

У контрольному варіанті (без обробки) здійснювали попереднє зволоження 

насіння сільськогосподарських культур (пшениці, тритикале, ячменю, жита, 

кукурудзи, соняшнику, гречки, сої та льону) водогінною водою з розрахунку – 1% 

від маси насіння. В дослідному варіанті, насіння всіх зазначених рослин 

обробляли C. cochliodes 3250 з розрахунку 4 × 105 КУО на одну насінину та 

висівали в грунт. 

У вегетаційному досліді використовували пластикові вазони розміром 

10,5×15,5 см, місткість вазонів становила 2 дм3. Насіння висівали на глибину 

2,0 см. Повторність досліду трьохкратна. 

Вивчення здатності C. cochliodes 3250 формувати асоціативну систему з 

рослинами гречки сорту Антарія перевіряли в умовах вегетативного досліду 

протягом 40 діб, використовували пластикові вазони розміром 10,5×15,5 см, 

об’ємом 2 дм3. Аналогічно попередньому досліду висів насіння проводили на 

глибину 2,0 см, у кожній посудині вирощували 15 рослин з подальшим 

прорідженням до 10. У контрольному варіанті насіння зволожували водогінною 

водою (1% від маси), у дослідному варіанті проводили передпосівну обробку 

C. cochliodes 3250 з розрахунку 4 × 105 КУО на 1 насінину. Рослини вирощували у 

вегетаційному будиночку на дерново-середньопідзолистому пилувато-

супіщаному ґрунті, як і в попередньому досліді. Повторність досліду трьохкратна. 

Зразки відбирали на 20, 30, 40 добу. 

Вплив A. brasilense 18-2 на асоціативну систему: C. cochliodes 3250 – 

рослини гречки посівної преревіряли у вегетаційному досліді. Рослини 

вирощували на стерильному вермикуліті протягом 30 діб. Використовували 

скляні посудини, ємністю 3,0 дм3. Насіння гречки сорту Антарія висівали на 

глибину 2,0 см, у кожній посудині вирощували 25 рослин з подальшим 

прорідженням до 20.  

Польові досліди проводили відповідно методичних рекомендацій [38]. 

Ґрунт (дослідне поле Інституту сільськогосподарської мікробіології та 
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агропромислового виробництва НААН) – 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-сольвої витяжки – 5,2-5,6 %. 

Розмір посівної ділянки – 8 м2, облікової – 6,4 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 (2 × 105  бактеріальних клітин на 1насінину);  

3. передпосівна обробка насіння C. cochliodes 3250 (4 × 104 КУО на 

1насінину);  

4. комплексна обробка C. cochliodes 3250 (4 × 104 КУО на 1насінину) та 

A. brasilense 18-2 (2 × 105  бактеріальних клітин на 1насінину). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВИХ ВЗАЄМОДІЙ І ФІЗІОЛОГІЧНА 

АКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГРЕЧКИ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ЕНДОФІТНИХ АСОЦІАЦІЙ З ҐРУНТОВИМ ГРИБОМ 

CHAETOMIUM COCHLIODES 3250 

 

3.1. Просторові взаємодії гриба C. cochliodes 3250 з сільськогосподарськими 

культурами 

Як показано в розділі 1 мікоризація коренів є потужним фактором 

інтенсифікації росту рослин, активації метаболічних процесів і, як наслідок, 

кращого розвитку макроорганізму. Існують літературні дані, що не тільки 

класичні мікоризоутворюючі, а й деякі сапротрофні гриби формують ендофітні 

асоціації з рослинами та позитивно впливають на їх ріст і розвиток.  

Ендофіти – це найрізноманітніші мікроорганізми, які проникають у 

рослинні тканини та утворюють симбіотичні системи. На особливу увагу у таких 

асоціаціях заслуговують мікроскопічні гриби, взаємозв’язки з якими відіграють 

вирішальну роль у пристосуваннях рослин до абіотичних та біотичних стресових 

факторів [1, 2, 3, 4].  

Як свідчать літературні дані, представники родів Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporium, Clonostachys, Diaporthe, Epicoccum, Fusarium, Gliomastix, 

Penicillium, Sarocladium, Trichoderma утворюють ендофітні асоціації з рослинами 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Відомі роботи, що вказують на здатність представників грибів роду 

Chaetomium проявляти ендофітію щодо певних рослин [7, 8]. Як показано 

Є. П. Копиловим C. cochliodes 3250 формує ендофітні асоціації з рослинами 

пшениці ярої та сої [10]. 

Наше завдання полягало у перевірці здатності гриба C. cochliodes 3250 

утворювати просторові взаємозв’язки з іншими сільськогосподарськими 

культурами. З цією метою рослини вирощували в стерильних умовах. До роботи 

було залучено пшеницю озиму сорту Смуглянка, тритикале яре сорту Оберіг 
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харківський, ярий ячмінь сорту Гося, жито озиме сорту Синтетик 38, кукурудзу 

гібриду Дніпровський 181СВ, соняшник сорту Альфа, гречку сорту Антарія, сою 

сорту Устя та льон сорту Надійний.  

Як свідчать одержані дані, гриб активно розвивається у кореневій зоні 

досліджуваних культур і утворює плодові тіла на коренях пшениці (рис. 3.1 а), 

ячменю (рис. 3.2 а), жита (рис 3.3 а), тритикале (рис. 3.3 б), кукурудзи (рис. 3.4 а), 

соняшнику (рис. 3.4 б), сої (рис 3.5 а) та гречки (рис. 3.6 а, б). 

 
Рис. 3.1. Плодові тіла (а) на коренях та проникнення гіфів (б) 

C. cochliodes 3250 в кореневі волоски пшениці сорту Смуглянка, 

(а×100 світлова мікроскопія, б×400 - світлова мікроскопія) 

  
Рис. 3.2. Плодове тіло C. cochliodes 3250 (а) на коренях ячменю сорту 

Гося та кореневий волосок обплетений гіфами (б), (а, б ×100, світлова 

мікроскопія) 

б а 

б а 
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Також виявлено проникнення гіфів C. cochliodes 3250 у корені (рис 3.1 б, 

рис 3.7 б) і кореневі волоски (рис. 3.1 б, рис. 3.2 б, рис. 3.7 а) досліджуваних 

рослин, що є свідченням утворення ендофітної асоціативної системи. 

  
Рис. 3.3. Плодове тіло C. cochliodes 3250 на коренях жита сорту 

Синтетик 38(а) та на коренях тритикале сорту Оберіг харківський (б), 

(а, б ×100, світлова мікроскопія) 

 

  
Рис. 3.4. Плодове тіло C. cochliodes 3250 на коренях кукурудзи – гібриду 

Дніпровський 181 СВ (а) та коренях соняшнику сорту Альфа (б),  

(а ×400 світова мікроскопія, б ×100 світлова мікроскопія) 

 

 

 

б а 

а б 
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Рис. 3.5. Плодові тіла (а) та спори (б) C. cochliodes 3250 на кореневих волосках 

сої сорту Устя, (а ×100 світлова мікроскопія, б ×400 світлова мікроскопія) 

 

 
Рис. 3.6. Плодові тіла C. cochliodes 3250 на поверхні коренів гречки  

сорту Антарія (а×40, світлова мікроскопія; б ×100, світлова мікроскопія) 

 

Зафіксовано проникнення мікроміцета C. cochliodes 3250 у клітини 

ризодерми гречки посівної (рис. 3. 7). 

Необхідно відмітити, що C.cochliodes 3250 не заселяв корені льону. Ми не 

спостерігали ні плодових тіл на коренях цієї культури, ні проникнення гіфів 

всередину кореневих волосків льону. 

 

а а 

а б 
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Рис. 3.7. Проникнення гіфів C. cochliodes 3250 у кореневі волоски (а) та 

клітини ризодерми (б) гречки посівної 

(а×400, світлова мікроскопія, б×1000, світлова мікроскопія) 

 

Таким чином нами показано, що гриб C. cochliodes 3250 здатен утворювати 

ендофітні асоціації з рослинами пшениці, ячменю, жита, тритикале, кукурудзи, 

соняшнику, сої та гречки. З рослинами льону C. cochliodes 3250 ендофітних 

асоціацій не утворює. 

 

3.2. Активність сукцинатдегідрогенази як цитохімічний маркер формування 

ендофітних асоціацій ґрунтових грибів з рослинами 

Вивчення здатності грибів проявляти ендофітію щодо певних видів рослин 

та утворювати відповідні мікоризні структури потребує довготривалих 

мікроскопічних досліджень. Зважаючи на важливу роль ендофітних грибів у 

забезпеченні рослин необхідними елементами живлення, адаптації до біотичних і 

абіотичних стресорів, актуальним є пошук ефективного маркеру, за яким можна 

визначити спроможність гриба формувати ендофітні асоціативні системи. 

Проникнення грибів в корені рослин та утворення відповідних мікоризних 

структур, як відмічали Sylvia D. М., Hamel C., Macdonald R. M., Ocampo J. A., 

Vierheilig H., van Aarle I. M. та інші, супроводжується підвищенням активності 

ферменту сукцинатдегідрогенази (SDH). Активність SDH широко 
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використовується як цитохімічний маркер утворення класичної мікоризи [15, 16, 

17, 18, 19, 20]. 

SDH – поліфункціональний ферментний комплекс, що бере участь у 

протіканні катаболічних і анаболічних процесів. Фермент каталізує окислення 

сукцината до фумарата у циклі трикарбонових кислот, а у вищих організмів і 

відновлення фумарата до сукцината [21]. При цьому він тісно зв’язаний з 

внутрішньою мембраною мітохондрій, є компонентом циклу Кребса та електрон-

транспортного ланцюга, а отже його регуляція пов’язана з функціонуванням 

одразу двох процесів окислювального метаболізму клітини [22].  

Ферментативна активність арбускулярно-мікоризних (АМ) грибів у 

непророслих спорах та внутрішніх гіфах в умовах симбіозу суттєво відрізняється. 

Кількість зовнішніх гіф з виявленою SDH активністю залишається стабільною 

протягом вегетаційного періоду. Напроти ж, у кожній інфікованій ділянці кореня 

існує істотна градація ферментної активності: від неактивних (більш старих) до 

рівномірно активних, проксимальних (більш молодих) гіф. При цьому довжина 

зовнішніх гіф та кількість сайтів проникнення у корені збільшується 

експотенціально і знаходиться у постійному пропорційному співвідношенні [23, 

24]. 

Взаємозалежність симбіотичної життєдіяльності та SDH активності було 

підтверджено гістохімічним фарбування зовнішніх [18, 19] і внутрішніх [15, 16, 

19, 24, 25] гіфів арбускулярних грибів для рослин пшениці, сої та цибулі. 

Перед нами постало питання дослідити, чи можливо використати 

сукцинатдегідрогеназну активність як цитохімічний маркер утворення ендофітної 

асоціації сапротрофних грибів з рослинами. 

Як видно з таблиці 3.1 такі зернові, як пшениця, тритикале, ячмінь, жито, 

реагують на передпосівну обробку C. cochliodes 3250 підвищенням активності 

SDH, що свідчить про посилення метаболічної активності в їх кореневій зоні. 

Аналогічні результати були отримані для кукурудзи, сої, соняшника, а також 

гречки.  
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Таблиця 3.1 

Активність SDH у мікоризованих коренях сільськогосподарських 

культур (вегетаційний дослід, 20 доба) 

Сільськогосподарська рослина Активність SDH, 

нмоль сукцината/мг білка за 1 хв 

Контроль (обробка 

водогінною водою) 

Передпосівна обробка 

C. cochliodes 3250 

Пшениця сорту Смуглянка 1,31 ± 0,04 1,60 ± 0,05 

Тритикале сорту Оберіг харківський 0,69 ± 0,04 2,33 ± 0,08 

Ячмінь сорту Гося 0,49 ± 0,02 1,56 ± 0,04 

Жито сорту Синтетик 38 0,93 ± 0,03 3,42 ± 0,20 

Кукурудза гібриду Дніпровський 

181СВ  

2,60 ± 0,04 8,26 ± 0,17 

Соняшник сорту Альфа 4,73 ± 0,18 7,80 ± 0,05 

Соя сорту Устя 1,98 ± 0,02 5,84 ± 0,08 

Льон сорту Надійний 4,00 ± 0,48 4,31 ± 0,57 

Гречка сорту Антарія 3,06 ± 0,09 4,52 ± 0,21 

 

Активність SDH у коренях пшениці за дії сапротрофного гриба зростає на 

22 %. Як показано вище (рис. 3.1) C. cochliodes 3250 проникав у кореневі волоски 

пшениці озимої, та формував плодові тіла на її коренях.  

Інші представники родини злакових виявилися більш чутливими до дії 

C. cochliodes 3250. Так, передпосівна обробка грибом впливала на підвищення 

сукцинатдегідрогеназної активності у коренях тритикале у 3,4 рази, ячменю у 3,2 

рази та жита у 3,7 разів. Як показано вище, мікроскопічними дослідженнями 

виявлено, що плодові тіла C. cochliodes 3250 розвиваються та спороносять на 

коренях ячменю (рис. 3.2), гриб приживається на коренях жита (рис. 3.3) утворює 

плодові тіла на кореневих волосках тритикале (рис. 3.3). 

Ендофітні гриби родів Clonostachys, Gliomastix, Penicillium, Sarocladium і 

Trichoderma, які безсимптомно проникають у внутрішні тканини рослин та 
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здійснюють позитивний вплив на макроорганізми, були виділені різними групами 

дослідників з коренів пшениці, ячменю та жита [14, 26, 27, 28, 29].  

Аналогічні результати показано для рослин кукурудзи: активність SDH за 

дії ґрунтового гриба C. cochliodes 3250 зростала у 3,2 рази. Про утворення 

асоціативної системи: сапротрофний гриб C. cochliodes 3250 – рослини кукурудзи 

свідчать і дані мікроскопічних досліджень (рис. 3.4). 

З літератури відомо, що домінуючі види грибних ендофітів кукурудзи  

належали до родів Fusarium, Sarocladium, Aspergillus і Penicillium [13]. У даний 

час світові дослідження особливостей взаємодії кукурудзи та ендофітних 

мікроорганізмів сконцентровані на виділенні та ідентифікації кореневих ізолятів з 

позитивним впливом на рослину [30, 31].  

У коренях соняшнику зафіксовано підвищення активності SDH у 1,6 рази. 

Як згадувалось вище, гриб C. cochliodes 3250 формував ендофітну асоціацію з 

даною сільськогосподарською культурою.  

У ході останніх досліджень [32] у рослинах соняшника, які були оброблені 

ендофітними грибами Penicillium citrinum і Aspergillus terreus, виявили стійкість 

до цілого ряду захворювань, підвищення врожайності та збільшення виходу олії. 

Вищезгадане вказує на утворення ефективних асоціативних систем. 

Дані літератури свідчать про те, що серед ендофітів рослин сої трапляються  

представники родів Fusarium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Diaporthe, 

Epicoccu, Сhaetomium [10, 12, 33]. Також відомо [10], що C. cochliodes 3250 може 

бути складовою потрійного симбіозу: Glycine max – Bradyrhizobium 

japonicum 2490 – C. cochliodes 3250. Поєднана обробка насіння C. cochliodes 3250 

і B. japonicum 2490 сприяла збільшенню кількості бульбочок на рослині. 

Одночасно зростала активність симбіотичної азотфіксації, як в порівнянні з 

варіантом без інокуляції, так і у порівнянні із застосуванням тільки бульбочкових 

бактерій. 

Нами встановлено, що передпосівна обробка насіння сої сорту Устя 

мікроміцетом впливає на підвищення активності SDH у 2,9 разів. Попередні 



84 

мікроскопічні дослідження показали відповідні структури C.cochliodes 3250 на 

коренях рослин(рис. 3.5).  

Незважаючи на значну цінність гречки як сільськогосподарської культури, в 

літературі трапляються тільки поодинокі відомості щодо її здатності формувати 

ендофітні симбіотичні системи з мікроміцетами [33, 35].  

У вегетаційному досліді з гречкою посівною було встановлено підвищення 

активності ферменту SDH у 1,5 рази. Раніше (рис 3.6, рис. 3.7) було показано, що 

C.cochliodes 3250 не тільки активно розвивається на коренях культури, а й 

проникає в кореневі волоски та клітини ризодерми.  

Таким чином всі досліджувані рослини, за виключенням льону, реагували 

на обробку сапротрофним грибом C. сochliodes 3250 підвищенням SDH 

активності у кореневій зоні. Отримані результати корелюють і з проведеними 

мікроскопічними дослідженнями, що дає нам підстави пропонувати 

використовувати SDH як цитохімічний маркер утворення грибами ендофітних 

асоціації з сільськогосподарськими культурами.  

Особливе зацікавлення серед досліджуваних культур викликає важлива 

круп’яна культура – гречка посівна. Вона широко використовується не тільки як 

продукт харчування, а і як харчова добавка, завдяки високому вмісту флаваноїдів, 

мінералів, вітамінів та збалансованому амінокислотному складу [36]. Окрім 

наукового інтересу, покращення кореневого живлення рослин гречки за рахунок 

утворення асоціативних систем з ендофітними грибами має важливе екологічне та 

економічне значення.  

Гречка характеризується в сучасній літературі як класична немікоризна 

рослина. Harley J. L. та Harley E. L. [37], Gai J. P. et al. [38] Wang B. та Qiu Y. L. 

[39] в своїх дослідженнях не помітили ніяких ознак колонізації рослин гречки АМ 

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[35]. Отже, 
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питання утворення гречкою ендофітних або мікоризних симбіозів є суперечливим 

і остаточно не з’ясованим. 

За умов вегетаційного досліду нами перевірено здатність гречки утворювати 

класичну мікоризу. Для передпосівної обробки насіння застосовували біопрепарат 

Kinfix, створений на основі мікоризних грибів Glomus intraradices, Glomus 

desertricola, Glomus etunicatum, Gigaspora albida та ґрунтовий сапротрофний гриб 

C. сochliodes 3250. Як позитивний контроль використовували пшеницю яру, 

оброблену біопрепаратом Kinfix та C. сochliodes 3250, адже здатність пшениці 

ярої до утворення мікоризи з грибами роду Glomus не викликає сумніву [40], 

відома також її здатність формувати ендофітну асоціацію з C. сochliodes 3250 [9].  

При обробці насіння пшениці грибами роду Glomus та Gigaspora 

спостерігалося значне підвищення активності ферменту SDH (табл. 3.2), що 

вказувало на протікання активних катаболічних процесів у коренях і свідчило про 

формування класичної ендомікоризи з рослинами. Значне посилення SDH 

активності у коренях пшениці за дії C. cochliodes 3250 підтверджує утворення 

ендофітної асоціації між макро- і мікроорганізмами.  

Таблиця 3.2 

Вплив мікоризоутворюючих грибів на активність SDH та морфометричні 

показники гречки посівної та пшениці ярої (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 

Передпосівна обробка грибами роду Glomus 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 

Передпосівна обробка грибами роду Glomus 4,67 ± 0,42 

Передпосівна обробка C. cochliodes 3250 7,09 ± 0,05 
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Активність ферменту SDH у контрольних рослинах гречки і рослинах, 

оброблених мікоризними грибами, була у межах похибки, тобто, одержані 

результати підтверджують дані літератури [38, 39] 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. 

 

3.3. Фізіологічна активність рослин гречки посівної за умов формування 

ендофітної асоціації з грибом C. cochliodes 3250 

Подальші дослідження присвячені вивченню впливу ендофітного гриба 

C. сochliodes 3250 на фізіологічні відповіді рослин гречки посівної.  

Динаміка активності SDH коренів гречки представлена на рис. 3.9. 

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. 3.9. Активність сукцинатдегідрогенази (SDH) та вміст білка у коренях 

гречки за передпосівної обробки насіння C. сochliodes 3250 (вегетаційний 

дослід) 
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Відомо, що мікоризація рослин підвищує надходження фосфору в корені у 

3-5 разів [41]. В АМ грибів було виявлено два ферменти екзополіфосфатазного 

типу, що мали різні рН оптимуми. Гени цих ферментів по-різному експресувалися 

у внутрішньому та вільному міцелії, що може бути пов’язано з відмінностями в 

довжинах ланцюгів поліфосфатів у різних зонах грибного симбіозу. У зовнішніх 

гіфах мікоризи був виявлений ген GvPT, що кодує фосфатну транспорту систему, 

яка подібна за структурою і функціями з рослинною [42].  

Інші фосфатази також беруть участь у метаболізмі фосфору. Наприклад, 

«мікоризо-специфічні» – лужні фосфатази (APL) були виявлені у вакуолях зрілих 

арбускул, міжклітинних гіфах та у гіфальних клубках мікориз Paris-типу [20]. 

Раніше вважалось, що активність APL обмежена внутрішніми структурами АМ 

коренів [43], але пізніше було виявлено відповідний фермент і у вільному міцелії 

[44]. Лужна фосфатаза бере участь в гідролізі крохмалю та іммобілізації сахарози 

при біосинтезі ефірних олій [45]. Оцінку активності лужної фосфатази у 

мікоризованих тканинах широко використовують як показник фізіологічної 

ефективності мікоризної інфекції.  

Функціонування кислої фосфатази (APА) дозволяє  підтримувати 

мобільність значної частини неорганічного фосфору під час дозрівання урожаю 

[46]. APL та АРА широко поширені в клітинах, відіграють важливу роль в обміні 

неорганічних фосфатів і підтримці клітинного метаболізму [47, 48].  

Оцінку активності лужної фосфатази у колонізованих мікоризними грибами 

тканинах рослин широко використовують як показник фізіологічної ефективності 

мікоризації. Нами виявлено (рис. 3.10), що за обробки C. сochliodes 3250 в 

коренях гречки активність лужної фосфатази (APL) вища відносно контролю 

впродовж вегетаційного періоду. Окрім того, в контрольних рослинах активність 

ферменту з часом знижується, а в інокульованих – зростає. Аналогічна динаміка 

зафіксована і для кислої фосфатази (APA). 
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Рис. 3.10. Активність кислої (APА) та лужної (AРL) фосфатази в коренях 

гречки за передпосівної обробки насіння C. сochliodes 3250  

(вегетаційний дослід) 

 
Тісна взаємодія рослин з мікоризними грибами істотно впливає на 

структуру кореневої системи. АМ симбіоз спричиняє зміни і у клітинах кори 

кореня, і у загальній будові кореневої системи рослини: зменшується 

інтенсивність апікального росту кореня; подовжується колонізована ділянка; 

активується процес розвитку та галуження бічних коренів, а у деяких випадках 

збільшується і їх довжина [49]. Формування ектомікоризи стимулює утворення 

бічних коренів, дихотомію кореневої апікальної меристеми у хвойних рослин і 

цитодиференціацію клітин кореня [50]. Зміни у морфології кореневої системи 

можуть викликати і ендофітні та ризосферні гриби. Так, інокуляція рослин 

грибами роду Trichoderma супроводжується збільшенням біомаси коренів, 

підвищенням інтенсивності розвитку бічних коренів і кореневих волосків [51]. 

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 в контролі, у фазу цвітіння – у 1,2 рази (рис. 3.11). Площа 
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активної робочої поверхні коренів оброблених рослин у фазу гілкування була на 

рівні контрольних, у фазу цвітіння – на 20% більшою. 

 
Рис. 3.11. 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. Так, за дії C. cochliodes 3250 суха маса 

дослідних рослин перевищувала масу контрольних від 4 до 19 % на різних етапах 

вегетації (результати представлено на рис. 3.12). На 20 день дослідження висота 
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дослідних рослин перевищувала контрольні на 26 %, в подальшому різниця менш 

помітна, проте інокульовані рослини довше залишалися здатними до активного 

росту. Гречка характеризується наростанням зеленої маси упродовж всього 

періоду вегетації. Закономірно, що при посиленні ростових процесів у рослинах 

прискорювався процес формування фотосинтетичного апарату (рис 3.13). 

 
Рис. 3.12. Висота та суха маса рослин гречки за передпосівної обробки 

насіння С. cochliodes 3250 (вегетаційний дослід) 

 

Гриби – мікоризоутворювачі потребують значного доступу вуглеводів. 

Знаходячись у коренях рослин, вони використовують велику кількість розчинних 

вуглеводів, які утворюються у листках макросимбіонта. Під впливом 

фітогормональних речовин, що синтезовані макросимбіонтом, збільшується відтік 

вуглеводів від рослини до гриба, зумовлюючи підвищення активності 

фотосинтезу [52]. Різні види ендофітних грибів використовують різну кількість 

продуктів фотосинтезу рослини.  
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продемонстрували перенесення мічених 14С продуктів фотосинтезу в кореневу 
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внутрішньоклітинні рослинні структури та вільні гіфи [53, 54]. Пізніше 

результати досліджень були підтверджені кількісно-ізотопним методом з 

використанням 14С [55]. 

 
Рис. 3.13. Вплив C. cochliodes 3250 на габітус гречки (вегетаційний дослід) 

 

Утворення ектомікоризного симбіозу впливає на баланс С рослин через 

низку взаємов’язаних процесів, особливо шляхом впливу на результативну 

продуктивність фотосинтезу. Значення ектомікоризної колонізації відмічається у 

листках-донорах. Регуляція синтезу сахарози у цитозолі листка відбувається, в 

основному, через активацію сахарозофосфатсинтази та фруктозо-2,6-біфосфатази, 

другий фермент інгібується метаболітом-ефектором, фруктозо-2,6-біфосфатом 

[56]. Виявлено зростання активності сахарозофосфатсинтази і зниження рівня 

інгібітора фруктозо-2,6-біфосфатази в ектомікоризних сіянцях ялини, що вказує 

на збільшення здатності до синтезу сахарози у тканинах-донорах ектомікоризних 

рослин [57]. Цей ефект колонізації пов'язаний з роллю грибного партнера в 

поглинанні асимілятів, що продукуються у тканинах донорів [56]. У випадку 

мікоризоутворення, значення акцепторної сили виражається у здатності 

підтримувати потік С в сторону гриба шляхом збільшенні загальної потреби 

коріння в С за безпосереднього впливу мікросимбіонта на рослину [58]. При 
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цьому припускається, що автотрофний макросимбіонт здатний обмежувати відтік 

цукрів до гриба, контролюючи експресію власних транспортерів гексоз [59].  

У вегетаційному досліді з гречкою посівною нами відмічено (рис 3.14) , що 

найбільша різниця між площею листкової поверхні оброблених і контрольних 

рослин спостерігалася у фазу бутонізації (30 доба) і складала 11 %. 

Окрім того, утворення ендофітної асоціації позитивно впливає на 

результативну продуктивність фотосинтезу (рис. 3.14).  

 
Рис. 3.14. Площа листової поверхні та вміст хлорофілів а і b в литсках рослин 

за передпосівної обробки насіння гречки (вегетаційний дослід) 
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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. 

Таким чином, сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 приживаючись у 

кореневій зоні гречки посівної сприяв покращенню живлення, активізації 

процесів фотосинтезу та збільшенню сумарного вмісту хлорофілів у листках 

рослин. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Ґрунтовий сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен активно 

розвиватись у кореневій зоні таких сільськогосподарських культур як пшениця, 

ячмінь, жито, тритикале, кукурудза, соняшник, соя, гречка та формувати плодові 

тіла на їх коренях. У той же час спостерігається підвищення активності 

сукцинатдегідрогенази (SDH) у 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). 

2. Збільшення активності SDH у коренях рослин пропонується розглядати 

як цитохімічний маркер утворення ендофітних асоціацій між сапротрофним 

грибом та рослиною. 

3. C. сochliodes 3250 утворює плодові тіла на поверхні кореневих волосків, 

проникає безпосередньо у клітини ризодерми рослин та утворює ендофітну 

асоціацію по типу мікоризи з гречкою посівною, що позитивно відбивається на 

фізіологічних процесах у рослинах. Інтродукція мікроміцета в кореневу зону 

гречки викликає основні фізіологічні відповіді рослин на утворення симбіотичної 

системи: збільшення загальної та активної робочої поверхні коренів; збільшення 

довжини рослин та площі листкової поверхні, активізацію процесів фотосинтезу. 
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4. Виявлено підвищення активності кислої та лужної фосфатази протягом 

всього вегетаційного періоду у коренях гречки за дії C. сochliodes 3250, що вказує 

на ефективність утвореного симбіозу. 

Результати дослідження, які представлені в даному розділі, опубліковані у 

роботах [60, 61].  
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РОЗДІЛ 4 

РОЛЬ МЕТАБОЛІТІВ ГРИБА С. COCHLIODES 3250 В УТВОРЕНІ 

РОСЛИННО-МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ 

 

Мікробні угруповання кореневої зони значно відрізняються у різних видів 

рослин [1, 2], у рослин із різним генотипом, у межах одного виду рослин [3], а 

також протягом онтогенезу окремої рослини [4]. Взаємодія між мікробіотою та 

кореневою системою вирізняється динамічним характером і базується на 

коеволюційних механізмах [5].  

Існують свідчення того, що ґрунтові сапротрофні гриби здатні приживатися 

на коренях і навіть проникати у середину кореневих волосків та клітин 

ризодерми, утворюючи ендофітні асоціації [6-13]. Важливу роль у процесі 

формування різноманітних асоціацій ґрунтових грибів з рослинами відіграють як 

різноманітні рослинні ексудати, так і мікробні метаболіти: ферменти та біологічно 

активні речовини [14-15]. Наприклад, сесквітерпенові лактони, що виділяються у 

ризосферу з кореневими ексудатами певних видів рослин, спричиняють 

розгалуження гіфів ендомікоризних грибів [16]. Деякі хімічні сполуки, які 

виділяються з кореневими ексудатами, діють щодо мікроорганізмів як 

хемоатрактанти [17]. Інші, взаємодіючи з клітинами мікроорганізмів, можуть 

виконувати сигнальну функцію, безпосередньо впливаючи на експресію генів, 

необхідних для створення асоціацій із рослинами [18]. 

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 [19].  

 

4.1. Природа рістрегулюючих речовин гриба С. cochliodes 

У рослинному організмі існує складна багатокомпонентна сигнальна 

система, що здійснює рецепцію зовнішніх факторів та активацію, зокрема, 

захисних систем організму [20]. До найбільш важливих сигнальних систем 
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рослинного організму відносять фітогормональну систему [21]. Ріст і розвиток 

рослин регулюється великою кількістю ендогенних хімічних сполук, у тому числі 

ауксинами, цитокінінами, гіберелінами, етиленом, абзцизовою кислотою та 

брасиносетроїдами [22]. Здатність синтезувати фітогормональні речовини 

притаманна як рослинам, так і мікроорганізмам: ризосферним, епіфітним і 

симбіотичним, серед яких на особливу увагу заслуговують ґрунтові гриби.  

Мікроміцети, що належать до родів Fusarium, Rhizoctonia, Rhizopus, Absidia, 

Aspergillus, Penicillium, Monilia, Phoma, Pythium, Trichoderma, Actinomucor, 

Amanita здатні до синтезу речовин ауксинової природи [23]. Продукування 

гіберелінів виявлено серед представників усіх груп мікроорганізмів, але 

найактивнішими продуцентами є мікроміцети роду Phaeosphaeria і Gibberella 

fujikuroi [24]. Екзометаболіти з цитокініновою активністю виявлено у грибів з 

родів Paxillus, Rhizopogon, Suillus [25].  

Ризосферні мікроміцети, що виявляють рістстимулювальну активність, 

здатні також підвищувати стійкість рослин до стресових факторів та індукувати 

захисні реакції макроорганізму [26]. Особливу увагу серед стресових метаболітів 

привертають брасиностероїди, оскільки окрім їх участі в процесах адаптації 

рослин, є відомості їх впливу на функціонування всієї гормональної системи 

рослин [27, 28].  

Фізіологічна активність фітогормонів, що продукуються мікроміцетами, 

може забезпечуватися їхньою взаємодією з певними рецепторами, що розпізнають 

фітогормон, специфічно зв’язуються з ним, утворюючи гормон-рецепторний 

комплекс. Такий комплекс передає сигнал до рослинного геному і потрібний для 

запуску відповідної фізіологічної програми клітини [26].  

Для визначення здатності C. cochliodes 3250 продукувати фітогормональні 

речовини нами досліджена загальна фітостимульвальна активність гриба на 

рослинах озимої пшениці. Виявлено стимуляцію наростання біомаси рослин 

озимої пшениці сорту Смуглянка за дії культуральної рідини (КР) гриба у 

розведеннях 1:100 – 1:10000 (дані представлено на рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Загальна фітостимулювальна активність культуральної рідини 

С. cochliodes 3250 на рослинах озимої пшениці сорту Смуглянка 

 

Найбільший фітостимулювальний ефект відмічено для розведення КР 

1:2500. При цьому лабораторна схожість підвищувалася на 20 %, сира біомаса 

рослин пшениці збільшувалася на 21 % у порівнянні з контрольним варіантом 

(водогінною водою).  

Продукування C. сochliodes 3250 рістстимулювальних речовин оцінювали за 

використання біотестів, що базуються на специфічних ростових реакціях речовин 

різних класів гормонів-стимуляторів.  

При вивченні ауксинової активності екзометаболітів C. cochliodes 3250 

показано приріст довжини колеоптилів озимої пшениці сорту Смуглянка з 

вираженою концентраційною залежністю (рис. 4.2). Так, обробка відрізків 

колеоптилів культуральною рідиною гриба стимулювала збільшення довжини 

колеоптилів у залежності від розведення на 17-38% відносно контролю, що 

свідчить про присутність ауксиноподібних речовин у КР гриба C. cochliodes 3250. 

Обробка колеоптилів пшениці ІОК в концентрації 10-5 М викликала збільшення 

довжини колеоптилів пшениці на 21 %. Максимальний прояв біологічної 

активності спостерігався за розведення 1:5000 та перевищував показник 

збільшення препарата-еталона (ІОК, 10-5 М). 
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Найбільш виражений вплив ауксину на рослини полягає в стимулюванні 

росту клітин шляхом розтягнення, що важливо для формування провідних пучків, 

камбію та утворення додаткових коренів [29].  

 
Рис. 4.2. Приріст довжини відрізків колеоптилів озимої пшениці за дії 

розведень культуральної рідини С. cochliodes 3250 

 

Відомо, що мікроорганізми – продуценти фітогормонів та інших 

фізіологічно активних сполук вступають в асоціативні взаємовідносини з 

рослинами, утворюючи при цьому рослинно-мікробні системи [30]. Зокрема, 

встановлено, що синтез фізіологічно активних форм ауксинів притаманний 

більшості ґрунтових мікроорганізмів, що мають асоціативні зв’язки з рослиною 

[29]. При цьому цитокініни [31] та ауксини можуть також брати участь у рості і 

галуженні гіф. У ектомікоризного евкаліпта були виявлені такі метаболіти рослин, 

як флаваноїд рутин і цитокінін зеатин, що сильно змінюють характер галуження 

гіф [32]. При дії зеатина на гриб Pisolihus microcarpus відбувається стимуляція 

накопичення метаболітів у гіфах [33]. Один з них, гіпофарин (похідне 

триптофану), у великих кількостях утворюється грибом протягом розвитку 

ектомікоризи [34]. Було зроблене припущення, що антагонізм між ендогенною 

індолілоцтовою кислотою рослини та гіпофарином, що секретується грибним 

партнером, бере участь у регуляції формування симбіозу [35, 36]. Пізніше 
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виявлено два ауксин-індукуючі гени P. pinaster, експресія яких підвищується при 

формуванні ектомікоризного симбіозу [37, 38].  

Враховуючи дані літератури, можна зробити припущення, що серед 

сигнальних молекул, які мають важливе значення у формуванні рослино-

мікробної асоціації між C. сochliodes 3250 та рослиною, певну роль відіграють 

продукти метаболізму гриба ауксинової природи. 

Дослідження культуральної рідини гриба С. cochliodes 3250 на наявність у 

ній цитокінінів позитивних результатів не дало.  

Водночас приріст довжини відрізків мезокотилів кукурудзи (тест на 

гібереліни) за використання КР C. cochliodes 3250 становив 44-85% відносно 

контролю, що вказує на наявність речовин гіберелової природи. Результати 

представлені на рис. 4.3. 

 
Рис. 4.3. Приріст довжини мезокотилів кукурудзи за дії культуральної рідини 

С. cochliodes 3250 

 

Аналіз літературних джерел підтверджує, що у сумарному кількісному 

відношенні рівень різних гіберелінів набагато вищий у грибів, ніж у рослин [39]. 

Ефективність практичного використання C. cochliodes 3250 обумовлюється 

здатністю його екзогенних гіберелінів стимулювати ріст стебла, збільшувати 
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кількість квіток та розміри плодів, змінювати форму і величину квіток, 

прискорювати проростання насіння тощо.  

У процесі адаптації рослин до несприятливих чинників довкілля задіяні 

кілька клітинних сигнальних систем, фітогормони і стресові метаболіти, серед 

яких на увагу дослідників заслуговують брасиностероїди. У специфічних 

біотестах низькі концентрації брасиностероїдів проявляють набагато вищу 

активність у порівняні з ІОК. Вони можуть впливати на широкий спектр 

морфологічних і фізіологічних реакцій: стимулювати ріст пилкових трубок, 

змінювати форму листя рослин, пригнічувати ріст коренів, стимулювати синтез 

етилену та підвищувати стійкість рослин до абіотичних стресів [22, 27, 28, 40]. 

Наявність брасиностероїдів серед екзометаболітів у культуральній рідині 

гриба підтверджено нами методом специфічного біотесту на корінцях крес-салату 

(рис. 4.4.).  

 
Рис. 4.4. Вплив ІОК, 2,4-епібрасиноліда (БР) та розведень КР С. cochliodes 

3250 на видовження корінців кресс-салату сорту Lola Rossa 

Примітка: 1 – ІОК 10-4 М; 2 – ІОК 10-11 М; 3 – БР 10-9 М; 4 – БР 10-11 М; 5 – КР 

1:100: 6 – КР 1:1000; 7 – КР 1:10000; 8 – КР 1:100000. 
 

При цьому як препарат-еталон, так і розведення культуральної рідини (1:100 

та 1:100000) давали чітку реакцію на наявність брасиностероїдів. Приріст 

довжини первинного корінця за обробки С. cochliodes 3250 складав 25%, у той час 
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як застосування препарату еталону – 2,4-епібрасиноліду збільшувало цей 

показник на 29 %. Обробка ІОК (10-4 М) пригнічувала ріст кореня в цій 

концентрації, тоді як ІОК 10-11 М поступово знімало ефект пригнічення. 

Кількісний аналіз регуляторів росту у культуральній рідині 

С. cochliodes 3250 та безпосередньо в міцелії підтвердив результати біотестів і 

показав, що гриб здатен до синтезу ауксинів і гіберелінів (табл. 4.1). Встановлено, 

що С. cochliodes 3250 продукує індоліл-оцтову кислоту, вміст якої у міцелії 

складає 24,6 мкг/г сухої маси, у культуральній рідині – 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 – 2,4-епібрасинолід (45,71 мкг/г сухої маси). Наявність 

холестерола у культуральній рідині може бути свідченням його ролі як 

прекурсора в синтезі 2,4-епібрасиноліда [41]. Відомо, що ергостерол та 

2,4-епібрасинолід сприяють підвищенню стійкості рослин до патогенних 

мікроорганізмів [25]. Високий вміст стероїдних похідних свідчить про високу 

фітостимулювальну та захисну активність гриба.  

Таблиця 4.1  

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-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 - 7,06 ± 0,05 

Ергостерол - 17,88 ± 0,38 

 

За даними літератури відомо, що брасиностероїди проявляють фізіологічну 

активність у дуже низьких концентраціях (10-6–10-12), що відрізняє їх від інших 
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класів фітогормонів [42]. Екзогенна обробка гормонами ізольованих органів, їх 

відрізків та цілих рослин викликає стимуляцію росту як за рахунок індукції 

проліферації клітин, так і за рахунок їх росту розтягненням [27, 41]. Різні 

брасиностероїди в діапазоні концентрацій 10-12-10-8 стимулювали утворення 

клітин хлорели [43]. 2,4-епібрасинолід істотно підсилював ділення ізольованих 

протопластів китайської капусти [44], індукував ембріогенез хвойних та рису [45], 

органогенез солодкого перцю [46]. 

Мікроорганізми, як джерела природних молекул – брасиностероїдів, здатні 

підсилювати у рослинах захисні реакції. Так, екзогенне застосування 

брасиностероїдів підвищувало стійкість рослин рису і тютюну до широкого кола 

патогенів [27]. Аналогічні результати були отримані для рослин огірка, які 

виявили підвищену стійкість до F. оxysporum у результаті посилення утворення 

перекису водню шляхом впливу на НАДФН- оксидазну експресію генів захисту 

[47].  

Для захисту від фітопатогенів, що подолали конститутивні бар’єри, рослини 

використовують специфічні індуковані реакції, які вмикаються тільки у відповідь 

на інфікування специфічним патогеном. Молекули, що індукують стійкість в 

рослині, є консервативними для багатьох мікроорганізмів, проте є і специфічні 

[27]. Індуктори, як правило, не виявляють біоцидну дію, а впливають на збудника 

захворювання через рослину, активуючи її ендогенні захисні механізми [48], 

тобто рослина розпізнає молекули (еліситори) як сигнал, який активує імунну 

відповідь. Виявлено низку еліситорних сполук: флагелін, фактор елонгації 

бактерій, хітин, глюкани, ксиланази, деякі ліпофільні сполуки, зокрема 

арахідонова кислота та ергостерол [48, 49, 50].  

Ергостерол – специфічний індуктор стійкості, який синтезується лише 

грибами [27]. Показано, що обробка листя винограду сульфатом-β-1,3-глюкана, а 

також ергостеролом та арахідоновою кислотою, що виділені з мікроскопічного 

гриба Mortierella hydrophina, активує Са2+-залежні сигнальні шляхи, накопичення 

активних форм кисню, жасмонату, саліцилату та синтез фітоалексинів [51]. Саме 

ліпідний еліситор ергостерол індукує у рослинному організмі синтез ферментів, 
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що стимулюють накопичення стибелінів, які є основними фітоалексинами. Вони 

накопичуються за дії патогену та можуть слугувати біохімічним маркером 

стійкості рослин [52].  

Індукована ергостеролом стійкість захищає рослину від великої кількості 

патогенів. Розпізнавання рецепторами сигнальних молекул (ергостеролу), що 

продукується сапрофітним грибом, сприяє розвитку індукованої системної 

стійкості рослин щодо фітопатогенів різної етіології [53]. Окрім того, ергостерол є 

попередником рослинних гормонів – брасиностероїдів. Нами вперше відмічена 

наявність ергостеролу у культуральній рідині C. cochliodes 3250.  

Важливо зазначити, що ергостерол запропонований як кількісний маркер 

арбускулярно-мікоризної колонізації [54]. Проте у симбіонтів АМ відсутні 

відмінності за цією ознакою, що обмежує застосування сполуки як маркеру у 

польових умовах [55]. 

З попередніх досліджень відомо, що C. cochliodes 3250 – активний 

антагоніст, а механізм впливу на патогенні мікроорганізми був визначений як 

шлях прямої конкуренції [56]. Можна припустити, що синтез 2,4-епібрасиноліду 

(табл. 4.1) також відіграє певну роль саме у процесі конкурентних відносин, 

стимулюючи ріст кореневої системи рослини та її потенціал самозахисту.  

З літератури відомий синергічний ефект брасиностероїдів та ауксинів, 

адитивний ефект на ріст розтягненням клітин гіберелінів і брасиностероїдів [57]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що речовини стероїдної природи 

виконують різноманітні функції при взаємодії з іншими фітогормонами, 

залучають їх до регуляції метаболізму рослинного організму. 

Отже, визначено якісний і кількісний склад екзометаболітів гриба 

C. cochliodes 3250, що зумовлюють не лише його фітостимулювальну активність, 

а й індукцію захисних реакцій у рослин. Показано здатність гриба до синтезу 

таких біологічно активних речовин, як індоліл-оцтова кислота, гіберелова 

кислота, 2,4-епібрасинолід та попередники його синтезу холестерол та 

ергостерол. Фітогормони, що продукує C. cochliodes 3250, можуть позитивно 

впливати на ріст і розвиток рослин, відігравати захисну роль у відповіді рослини 
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на несприятливі чинники зовнішнього середовища та виступати основними 

сигнальними молекулами в утворенні рослинно-мікробних асоціацій.  

 

4.2. Ферменти деградації клітинної стінки рослин, що синтезуються 

C. cochliodes 3250 

Деякі мікроміцети здатні проникати до рослин шляхом гідролізу клітинної 

стінки. В інфекційних гіфах мікоризоутворюючих грибів на ранніх стадіях 

симбіозу синтезуються ферменти деградації клітинної стінки (пектиназа, 

ендополігалактуроназа, целюлаза), що є необхідним для проникнення гриба в 

корінь [58]. При проникненні арбускулярно-везикулярних грибів у клітинну 

стінку рослин, безпосередньої участі таких ферментів, як целюлаза і 

ксилоглюканаза не відмічено, проте відомо, що активність цих гідролітичних 

ферментів зростає у мікоризованих коренях [59, 60]. Види роду Rhizoctonia, схожі 

з симбіонтами орхідних, утворюють целюлази і пектинази, що може 

супроводжувати колонізацію рослинних тканин [61]. Існують літературні дані 

щодо здатності розкладати пектин, целюлозу, целобіозу та геміцелюлозу (основні 

структурні компоненти рослинної клітинної стінки) і окисляти фенольні сполуки, 

грибом Rhizoscyphusericae, мікросимбіонтом ерікоїдної мікоризи [62]. Відомо, що 

більшість симбіонтів ектомікоризи мають обмежену здатність до використання 

лігніну і целюлози як субстрату для росту, значно слабшу ніж у дереворуйнівних 

грибів [63]. Однак, здатність до розкладу целюлози та пектину може бути 

пов’язана з проникненням гриба у тканини кореня, де утворення ферментів 

локалізовано і обумовлює пом’якшення клітинної стінки при формуванні сітки 

Гартіга [64]. Низка видів ектомікоризних грибів для утворення плодових тіл 

потребує асоціації з кореневою системою рослин [65]. 

В останні роки показано, що сапротрофні ґрунтові гриби родів Trichoderma, 

Fusarium, Acremonium, Penicillium Chaetomium також здатні проникати в корені та 

викликати позитивні зміни в рослинах [7, 8, 11].  

 

 



112 

4.2.1. Целюлозолітична активність C. cochliodes 3250 

На першому етапі дослідження перевірено здатність C. cochliodes 3250 до 

синтезу ферментів целюлозолітичного комплексу за формуванням зон 

просвітлення навколо колоній на агаризованому мінеральному середовищі з 

використанням відповідних субстратів та барвника конго червоного (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Зони гідролізу субстратів грибом C. cochliodes 3250 

Досліджуваний об’єкт dзони / dколонії 

(субстрат Nа-КМЦ) 

dзони / dколонії 

(субстрат целобіоза) 

C. cochliodes 3250 0,92 ± 0,04 1,03 ± 0,03 

 

Різні види грибів – продуцентів целюлаз відрізняються за способом 

утворення окремих компонентів целюлозолітичних комплексів. Деякі види 

можуть гідролізувати більш високо упорядковані форми, інші – лише 

водорозчинні похідні полімеру [67]. Серед бактерій та грибів виділяють 

особливий клас фітопатогенів, які реалізують свою целюлазну активність на 

перших етапах атаки рослин шляхом гідролізу клітинної стінки рослин.  

При гідролізі грибом клітинної стінки рослин до глюкози активно 

синтезуються ендо- та екзоглюкозидази, які діють синергічно. Дані гідролітичної 

активності компонентів целюлозолітичної системи C. cochliodes 3250 

представлено на рис. 4.5.  

Нами встановлено екзоглюконазну, ендоглюконазну та β-глюкозидазну 

активність у культуральній рідині С. cochliodes 3250. Екзоглюконазна активність 

у культуральній рідині гриба становила 0,67 од./мл на 9 добу культивування. 

Наявність екзоглюкозидази у культуральній рідині гриба 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 
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глюкози [68] (β-глюкозидазна активність С. cochliodes 3250 становила 1,02 од./мл 

на 12 добу).  

Відмічена незначна наявність редукуючих цукрів у контрольному варіанті, 

може бути пов’язана з гідролізом фільтрувального паперу під час зберігання 

досліджуваних зразків. 

 

 
*за одиницю екзоглюконазної активності приймали таку кількість фермента, яка 

за 60 хв утворює 1 мг редукуючи цукрів,  

** за одиницю ендоглюконазної та β-глюкозидазної активності приймали таку 

кількість ферментів, які за 30 хв дії утворювали 1 мг редукуючих цукрів.  

Рис. 4.5. Динаміка активності компонентів целюлозолітичного комплексу 

гриба С. cochliodes 3250. 

 

Відомо, що індукція і локалізація целюлаз відбувається у верхівкових 

клітинах або поблизу апікального кінця гіфи [67]. Висока целюлазна активність 

гриба обумовлює його здатність проникати в рослинні тканини.  
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Таким чином, сапротрофний гриб C. cochliodes3250 здатен до синтезу 

ферментів целюлазного комплексу (екзоглюконази – 0,67 од./мл, ендоглюконази – 

0,52 од./мл, β-глюкозидази – 1,08од./мл), що може забезпечити його проникнення 

у корені рослин.  

 

4.2.2. Пектиназна активність C. cochliodes 3250 

Окрім целюлози серед полісахаридів клітинних стінок рослин виділяють 

крохмаль (амілоза і амілопектин), геміцелюлози та пектинові речовини [69]. До 

сполук не вуглеводного характеру, що входять до складу стінок клітин відносять: 

лігнін, кітин, суберин, фосфоліпіди, білки і мінеральні сполуки 

Деякі автори відмічають наявність у ендофітів складного комплексу 

ферментів – целюлаз, геміцелюлоз, поліфенолоксидаз, полігалактуроназ, що 

розкладають рослинні тканини [70]. Зміни в будові мембран гіфів арбускулярних 

грибів при проникненні у міжклітинний простір пов’язують з участю ферментів – 

пектиназ [71], що підтверджено їх біохімічним виявленням у спорах і вільному 

міцелії [72]. 

Склад пектинових речовин у рослинному матеріалі не перевищує 1 %, проте 

вони забезпечують цілісність клітини і відіграють важливу роль у метаболізмі 

запасаючих речовин [73]. Пектинові гетерополісахариди побудовані з основного 

ланцюга частково метилетерифікованого α-1,4-D-галактуронана [74]. Вони 

зазвичай зосереджені у серединній пластинці, мають колоїдні властивості і 

можуть зв’язувати велику кількість води [69]. 

Розпад пектинових полісахаридів каталізується мікроорганізмами за 

допомогою двох груп пектолітичних ферментів: пектинестерази і 

полігалактуронази. Послідовною діяльністю даних ензимів досягається розклад 

пектинової молекули. Пектинестераза каталізує омилення метальних ефірних 

груп галактуронової кислои і широко поширена у клітинах рослин. 

Полігалактуроназа здійснює гідролітичний розклад α-1,4-глюкозидних зв’язків 

між молекулами галактуронової кислоти і виявлена у основному у 

мікроорганізмах. При цьому обидва ферменти високоспецифічні і їх активність 
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залежить від умов культивування і наявності у середовищі необхідного субстрату 

[75].  

Серед мікроскопічних грибів, що здатні до значного продувування 

пектолітичних ферментів виділяють представників родів Mucor, Rhizopus, 

Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Alternaria та інші [74, 75, 76].  

Полігалактуроназна активність культуральної рідині C. сochliodes 3250 

зумовлює процес деполімеризації адгезивого шару пектину між сусідніми 

стінками рослинних клітин. Найвища полігалактуроназна активність (рис. 4.6) 

зареєстрована на 9 добу культивування мікроміцету та складала 2,95 од./мл.  

 

 
* за одиницю полігалактуроназної активності приймали таку кількість ферменту, 

яка за 60 хв каталізує перетворення 1 г пектину в галактуронову кислоту 

Рис. 4.6. Динаміка полігалактуроназної активності в культуральній рідині 

гриба С. cochliodes 3250. 
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культуральної рідини), який відіграє важливу роль у стійкості рослин до 

збудників хвороб, та ергостерол (17,88 мкг/мл культуральної рідини). Крім того, 

гриб синтезує фітогормональні речовини: індоліл-оцтову кислоту (24,6 мкг/г сухої 
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маси, 8,7 мкг/мл культуральної рідини) і гіберелову кислоту (301,5 мкг/г сухої 

маси, 56,4 мкг/мл КР). Синтезовані грибом індоліл-3-оцтова кислота та 

ергостерол можуть бути основними медіаторними молекулами в утворенні 

симбіотичних систем C. сochliodes 3250 з рослинами. 

2. Сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен до синтезу ферментів 

целюлазного комплексу: екзоглюконази (0,67 од/мл), ендоглюконази (0,52 од/мл), 

β-глюкозидази (1,02 од/мл), що може забезпечити його проникнення у корені 

рослин. 

3. В утворенні ендофітної асоціації гриб C. сochliodes 3250 – рослина, 

значну роль може відігравати полігалактуроназна активність мікроміцета, що 

становить 2,95 од/мл. 

Результати дослідження, які представлені в даному розділі, опубліковані у 

роботах [78, 79, 80].  
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РОЗДІЛ 5 

ВЗАЄМОДІЯ С. COCHLIODES 3250 З МІКРООРГАНІЗМАМИ КОРЕНЕВОЇ 

ЗОНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ 

 

5.1. Вплив С. cochliodes 3250 на мікоценоз кореневої зони гречки посівної  

Співвідношення фітопатогенної та антагоністичної мікрофлори у 

фітосфері обумовлюється значною кількістю факторів: видами рослин та їх 

розвитком, рослинами попередниками, фізико-хімічними умовами середовища, 

способами обробітку ґрунту [1, 2].  

Перспективним напрямком підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, поліпшення живлення рослин та захисту від 

збудників хвороб є застосування мікроорганізмів-антагоністів фітопатогенів. 

Високу антагоністичну активність проявляють представники родів Pseudomonas, 

Bacillus, Trichoderma , Chaetomium та інші [3]. Ендофітні гриби, які безсимптомно 

існують в тканинах рослин здійснюють різноманітний біологічний вплив на 

макроорганізм [4]. Сьогодні широко використовуються метаболіти, що 

продукуються ендофітними мікроорганізмами для підвищення стійкості рослин 

до збудників хвороб, це дає змогу подолати зростаючий рівень резистентності 

збудників хвороб [5].  

Зважаючи на те, що С. cochliodes 3250 проявляє високу антагоністичну 

активність щодо збудників кореневих хвороб [6] та одночасно здатен продукувати 

індуктори стійкості рослин та формувати ендофітні асоціативні системи з 

гречкою посівною, далі нами було за умов польових дослідів перевірено вплив 

гриба на мікоценоз кореневої зони гречки, яка вирощувалася на лучно-

чорноземному вилугуваному ґрунті. 

Загальновідомо, що специфіка кореневих виділень визначає склад грибів у 

ризосфері. Між рослинами та мікроорганізмами здійснюється молекулярний 

зв'язок, що ґрунтується на обміні і транспорті метаболітів. До того, 

спостерігається як стимулювання, так і інгібування певних видів грибів за 

рахунок фізіологічно активних речовин що виділяються коренями рослин [7]. 
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Як показано на рисунку 5.1, найбільш поширеними мікроміцетами лучно-

чорноземного вилугованого ґрунту едафосфери гречки були представники 

Penicillium Link і Trichoderma Pers. з чисельністю 26,4 % і 19,0 % відповідно. 

Типовими представниками едафосфери є гриби родів Mucor Micheli ex Fr., 

Mortierella Coem., Gliocladium Corda, Fusarium Link. 

 
Рис. 5.1. Мікобіота лучно-чорноземного вилугованого ґрунту (ґрунт без 

рослин), % від загальної кількості, (польовий дослід, 2016 рік) 

 

На культурі гречки описано більше 40 збудників захворювань різної 

етіології. Захворювання рослин проявляються у в’яненні та гнилі рослин; 

плямистостях, нальоті, хлорозі на листі; деформації, руйнуванні та зміні 

забарвлення органів; проліферації суцвіть та квіток; затримці росту гречки [8].  

Зокрема збудниками бактеріальних хвороб гречки посівної є Pseudomonas 

solanacearum, Bacterium proteamaculans, Xanthomonas heteroceae (wsorow), 

Pseudomonas angulata, Pseudomonas syringae.  

Гречка також здатна уражуватись вірусами, а саме тютюновою мозаїкою 

(Tobacco mosaic virus), огірковою мозаїкою (Cucumber mosaic virus), 
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бразильською кучерявістю верхівки буряків (Ruga verucosans var. bresiliss), 

вірусом жовтяниці айстр (Aster yellows), вірусом латентної мозаїки повитиці 

(Dodderlatent mosaic virus) та вірусним опіком гречки (Rhabdoviridae) [9, 10, 11, 

12, 13]. 

Однак найбільш шкодчинний вплив на посіви гречки здійснюють грибні 

захворювання. Серед яких часто виділяють несправжню борошнисту росу – 

збудник Peronospora fagopyri Elenev., аскохітоз – збудник Ascochyta bresadolae 

Saeca et Sya, сіру гниль – збудник Botrytis cinerea Fr., фузаріозну коричневу гниль 

– збудник Fusarium heterosporum, фузаріозне в’янення – збудники Fusarium 

oxysporum (Schlecht) Shyd, Fusarium solani (Mart) Appel et Wz, Fusarium 

moniliforme Sheld; борошниста роса – збудник Erysiphe communis Wall Jr., 

рамуляріоз – збудник Ramularia fagopyri curvula Fautr, фітофтороз – збудник 

Phytophtora parasitica Dastur, церкоспороз – збудник Cercospora fagopyri Abramov, 

оливкова пліснява – збудник Cladosporium herbarum Jr., сажка – збудники 

Sphacelotheca fagopyri Syd et Butl., Ustilago anomala Kuntze., іржа – збудник 

Puccinia fagopyri Barce., склерогініоз – збудник Whetzelinia fagopyri (Nori) 

N. Chochr, біла ніжка – збудник Hypochnus solani Pr. Et Del., парша – збудник 

Fusicladium fagopyri Und., альтернаріоз – збудники Alternaria alternata (Fries) 

Kreis, Alternaria fasciculata C. et F., Alternaria tenius Pt [8]. 

За умов польових дослідів встановлено, що в ризосферному ґрунті гречки 

мікоценоз дещо збіднений у порівнянні з едафосферою і пердставлений, в 

основному, грибами родів Penicillium (24,9 %), Trichoderma (21,4 %), Bipolaris 

Shoemaker (12,7 %), Alternaria Nees (13,5 %). З кореневої поверхні виділено лише 

гриби родів Rhizopus Ehrenb (1,9 %), Trichoderma (33,6 %) та Penicillium (43,9%) 

(рис. 5.2).  

Антагоністичний вплив мікроорганізмів на фітопатогени обумовлюється 

рядом механізмів, таких як антибіоз (інгібування антибіотиками, токсинами чи 

поверхнево активними речовинами) та конкуренція за джерела живлення і 

поверхню колонізації [14, 15]. 
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Застосування сапротрофного гриба C. сochliodes 3250, що характеризується 

високою антагоністичною активністю, може бути ефективним засобом обмеження 

поширення фітопатогенів. Під впливом C. сochliodes 3250 спостерігається 

витіснення з ґрунту мікроміцетів Alternaria, Aspergillus P. Micheli ex Haller, 

Bipolaris Shoemaker та зменшення чисельності грибів роду Fusarium Link. 

Підвищення стійкості рослин до хвороб можливо також шляхом посилення 

захисних реакції організму, що передбачає здатність рослинних тканин швидше 

та інтенсивніше реагувати на проникнення патогену. Застосування еліситору – 

арахідонової кислоти (відомо, що C. сochliodes 3250 продукує арахідонову кислоту) 

може стимулювати захисні механізми рослин [16, 17]. 

Крім того, як нами показано в розділі 4, мікроміцет синтезує ергостерол, що 

також індукує системну стійкість рослин та 2,4-епібрасинолід, функціональний 

вплив якого на рослини досить широкий і включає у себе стимулювання захисних 

реакцій макроорганізму [18]. 

Обробка рослин еліситорами може індукувати резистентність до відповідної 

атаки патогена як системно, так і локально. Еліситори діють як сигнальні сполуки в 

дуже низьких концентраціях та розпізнаються клітиною рослин з допомогою 

спеціальних рецепторів. У результаті запускається системна набута стійкість (SAR, 

systemic acquired resistance) у неінфікованих тканинах, що дозволяє рослині 

підготуватись до атаки фітопатогенів [18, 19, 20]. 

До того ж взаємовідносини з непатогенною мікробіотою ризосфери може 

привести до індукції системної стійкості (ISR, induced systemic resistance ), при 

цьому не супроводжуватися загибеллю клітин рослин і, як наслідок, сприяти 

розвитку стійкості до широкого кола патогенів [21, 22]. 

В ризоплані рослин розвиваються як факультативні паразити, так і 

сапротрофні гриби, тобто різноманіття мікобіоти залежить від конкурентної 

здатності мікроміцетів. Безпосередньо на поверхні коренів гречки нами виявлено 

гриби Penicillium, Trichoderma, Rhizopus. Важливо відмітити, що у варіантах з 

передпосівною обробкою насіння C. сochliodes 3250, представники роду 
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Chaetomium виявлені як у ризосфері і ризоплані, так і у гістосфері гречки, що 

свідчить про здатність гриба приживатися у кореневій зоні культури (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Вплив C. сochliodes 3250 на родовий склад грибів ризосфери та 

ризоплани гречки на чорноземі вилугуваному, % (польовий дослід, 2016 рік) 

 

У контрольному варіанті з внутрішніх тканин коренів гречки виділені 

гриби родів Fusarium Link та Verticillium Nees 9 та 4 % відповідно. У варіанті з 

передпосівною обробкою насіння гречки грибом 75 % мікроміцетів гістосфери 

складали представники роду Chaetomium Kunze.  

Отже, мікроміцет C. cochliodes 3250, інтродукований у кореневу зону 

гречки, приживався де його чисельність у ризосфері складала 11,6 тис. КУО, у 

ризоплані – 1,9 тис. КУО, у гістосфері – 1,1 тис. КУО (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1  

Вплив C. сochliodes 3250 на чисельність грибів у кореневій зоні гречки посівної на чорноземі вилугуваному, 

тис. КУО/г сухого грунту (польовий дослід, 2016 рік) 
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5.2. Вплив C. cochliodes 3250 на азотфіксувальне мікробне угруповання 

кореневої зони гречки посівної 

З літературних джерел відомо, що інтродукція в кореневу зону пшениці 

та ячменю ґрунтового мікроміцету C. сochliodes 3250 обмежує розвиток 

фітопатогенів і, як наслідок, сприяє збільшенню чисельності діазотрофів [23, 

24, 25].  

За умов польових дослідів ми вивчали вплив C. сochliodes 3250 на 

азотфіксувальне мікробне угруповання кореневої зони гречки.  

Асоціативну азотфіксацію розглядають як біологічне явище, що 

характеризується розвитком просторово та функціонально пов’язаних 

азотфіксувальних мікроорганізмів у кореневій зоні рослин [26]. Класично 

діазотрофні асоціації поділяють на екторизосферні (нітрогеназна активність 

проявляється в основному у ризосферному ґрунті) та ендоризосферні 

(азотфіксувальні мікроорганізми локалізуються на коренях або в їх тканинах) 

[27]. Склад кореневих угруповань, безпосередньо залежить від кореневих 

ексудатів рослин [28]. У таких умовах формуються відповідні своєрідні 

фітобактеріальні мікробні екосистеми [29]. Асоціації діазотрофів виділяють 

серед родів Agrobacterium, Alcaligenes, Aquaspirillum, Azospirillum, 

Azotobacter, Bacillus, Desulfovibrio, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, 

Klebsiella, Methanobacterium, Pseudomonas, Spirillum та інші [26, 31, 32, 33]. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у кореневій зоні 

гречки посівної створюються сприятливі умови для розвитку різних 

систематичних та еколого-трофічних груп діазотрофів. Найбільш 

численними є гетеротрофні аеробні бактерії, серед яких представники родів 

Azotobacter, Pseudomonas, Azospirillum, та анаеробні гетеротрофи, 

представлені бактеріями роду Clostridium. Слід зазначити, що всі групи 

діазотрофів краще розвивались у ґрунті ризосфери і ризоплані гречки 

посівної, ніж в ґрунті без рослин. Дані представлені в таблиці 5.2. 

У ризоплані рослин гречки під впливом мікроміцета C. cochliodes 3250 

зростала чисельність діазотрофів, що розвивались на всіх досліджуваних 
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середовищах. Так, чисельність бактерії роду Azospirillum на середовищі 

Доберейнер, зростала від 383,3 млн. до 883,3 млн щодо контролю. 

Відомо, що сполуки, які присутні в ексудатах зернових рослин, 

сприяють адсорбції Azospirillum до коренів. У свою чергу, Azospirillum 

стимулює ріст рослин за допомогою кількох механізмів, у тому числі завдяки 

синтезу фітогормонів, поліпшенню азотного живлення, проліферації клітин, 

біологічного контролю патогенної мікрофлори [33]. Очевидним є вплив 

передпосівної інокуляції азоспірилами на основні зміни в архітектурі коріння 

рослин: подовження [34], розвитку бічних коренів [35] та кореневих волосків 

[36], розгалуженню кореневих волосків [37], тобто збільшенню кореневої 

системи. Даний вплив спірил на рослини є загальновизнаною дією 

фітогормональних сполук – метаболітів бактерії.  

Таблиця 5.2 

Азотфіксувальне мікробне угруповання кореневої зони гречки посівної 

на чорноземі вилугованому за впливу C. сochliodes 3250 (польовий дослід 

2015 рік) 

Кількість 

бактерій, 

КУО в 1 г 

сухого 

ґрунту/ 

коренів  

Ризосфера Ризоплана Ґрунт 

міжряддь Контроль 

(обробка 

насіння 

водою) 

Обробка 

насіння  

C. 

сochliodes 

3250 

Контроль 

(обробка 

насіння 

водою) 

Обробка 

насіння  

C. 

сochliodes 

3250 

На 

середовищі 

Федорова-

Калінінської, 

млн.  

81,7±15,2  110,0±15,2  45,0± 1,20  600,0± 57,8  45,0±10,3  

 

 

 



133 
 

Продовження таблиці 5.2 

На 

середовищі 

Ешбі, тис.  

533,3±52,1  666,7±47,7  3,83± 0,36 66,67± 4,81  0,9±0,12  

Clostridium 

(на 

середовищі 

Виноградсь-

кого), тис.  

916,7±27,2  917,0±27,0  0,6± 0,12 95,0± 2,45  4,5±0,23  

Pseudomonas 

(на 

середовищі 

Ііцука-

Комагато), 

млн.  

102,0±31,5  116,0±42,0  90,0± 5,75  510,0± 

47,5  

81,0±12,3  

Azospirillum 

(на 

середовищі 

Доберейнер), 

млн.  

383,3±50,4  883,3±48,1  130,0±50,4  540,0±56,2  110,0±45,1  

Azotobacter, 

% оброслих 

грудочок 

48,2±2,3  60,2±1,6  45,0±3,6  62,5±1,6  40,0±2,3  

 

Окрім того, азоспірили відомі своєю здатністю до синтезу поліамінів, 

амінокислот [38], гормонів (ауксинів та гіберелінів) [39]. Деякі штами 

азоспірил здатні до тісної взаємодії з рослиною, в тому числі до проникнення 

у внутрішніх тканин кореня [40], при цьому, вони характеризуються 

пластичним метаболізмом, що дозволяє їм адаптуватися до динамічних умов 
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ризосфери [41]. Необхідно зазначити, що з кореневої зони гречки було 

виділено активний штам Azospirillum brasilense 18-2, на основі якого 

створено біопрепарат Діазобактерин [42]. 

На середовищі Ешбі розвивається різноманітна група мікроорганізмів, 

серед яких представники родів Enterobacter, Azotobacter, Bacillus, а також 

низка інших специфічних видів. За дії C. cochliodes 3250, на зазначеному 

середовищі кількість діазотрофів зростала у 17 разів. 

Інтродукція у кореневу зону гречки ґрунтового мікроміцету також 

суттєво впливала на чисельність азотфіксувальних асоціацій, які 

розвиваються на середовищі Федорова-Калінінської (від 40,0 до 600,0 млн. в 

1 г коренів гречки). 

Передпосівна обробка насіння гречки C. cochliodes 3250 сприяла 

збільшенню чисельності азотобактера на 17,5%. Відомо, що бактерії роду 

Azotobacter, які окрім фіксації молекулярного азоту, продукують такі 

біологічно активні речовини, як фітогормони, антибіотики, вітаміни та 

органічні кислоти [26, 43]. Обробка насіння пшениці, сорго, кукурудзи [44], 

томатів, перцю [45] огірків, капусти [46] бактеріями роду Azotobacter 

позитивно впливає на їх ріст, розвиток та продуктивність.  

Активні азотфіксатори, що здатні вступати в асоціативну взаємодію 

були виділені серед бактерій роду Pseudomonas. З коріння рослин 

африканського проса було виділено P. azotogensis, з коренів рису - 

P. diazotrophicus [47], крім того бактерії Pseudomonas sp. різними вченими 

виділяли з відмитих коренів луговика дернистого [48], озимого жита [49], та 

ячменю. У наших дослідженнях серед активних азотфіксаторів також були 

виявлені бактерії роду Pseudomonas та відмічено збільшення кількості 

представників даного роду від 90,0 до 510,0 млн. за дії C. cochliodes 3250. 

Суттєвим був вплив C. cochliodes 3250 на анаеробні бактерії роду 

Clostridium, чисельність яких збільшувалась більш ніж в 100 разів. 
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Отже, передпосівна обробка насіння гречки посівної грибом 

C. cochliodes 3250 призводила до збільшення чисельності всіх досліджуваних 

еколого-трофічних груп в ризоплані культури. 

В ризосферному ґрунті відмічене збільшення лише бактерій роду 

Azospirillum (від 130 млн. до 540 млн.), та бактерій роду Azotobacter на 12%. 

Як наслідок, зі збільшенням кількості діазотрофів спостерігалась 

активізація процесу фіксації молекулярного азоту (рис. 5.3). Так, за дії C. 

сochliodes 3250 нітрогеназна активність в ризоплані гречки підвищується в 

11,3 рази, в ризосфері – в 1,3 рази. 

 
Рис. 5.3. Вплив C. сochliodes 3250 на нітрогенезну активність в кореневій 

зоні гречки посівної, (польовий дослід, 2015 рік) 

 

Висновки до розділу 5 

1. Досліджено вплив C. cochliodes 3250 на мікоценоз гречки посівної. 

Показано, що під впливом гриба спостерігається витіснення з грунту 

мікроміцетів Alternaria, Aspergillus, Bipolaris серед яких часто трапляються 

збудники кореневих хвороб.  

2. Показано, що в ризосферному ґрунті гречки посівної створюються 

сприятливі умови для розвитку різних таксономічних та еколого-трофічних 

груп азотфіксувальних бактерій. За дії мікроміцету у ризосфері 
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збільшувалась чисельність бактерій родів Azospirillum та Azotobacter, у 

ризоплані рослин спостерігалось збільшення чисельності всіх досліджуваних 

еколого-трофічних груп діазотрофів. Збільшення кількості азотфіксувальних 

бактерій у кореневій зоні гречки сприяло зростанню активності процесу 

фіксації молекулярного азоту. Так, за дії C. сochliodes 3250 нітрогеназна 

активність в ризоплані гречки підвищується в 11,3 рази, в ризосфері в – 1,3 

рази. 

Результати дослідження, які представлені в даному розділі, 

опубліковані у роботах [50, 51, 52, 53, 54].  
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РОЗДІЛ 6 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АСОЦІАТИВНОЇ СИСТЕМИ 

C. COCHLIODES 3250 – РОСЛИНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ 

 

6.1. Взаємодія і взаємозумовленість мікро- і макросимбіонтів у 

асоціативній системі C. cochliodes 3250 – рослини гречки посівної 

Задля підвищення урожайності сільськогосподарських культур 

застосовуються різні агрономічні методи (оптимізація густоти рослин, умов 

живлення та водозабезпечення в агроценозах, використання засобів захисту) 

[1]. Продуктивність посівів також залежить від здатності 

сільськогосподарських рослих поглинати сонячну радіацію і перетворювати 

її в енергію хімічних зв’язків та органічні речовини для подальшого 

використання в метаболічних процесах [2]. Виділяють декілька шляхів 

підвищення фотосинтетичної продуктивності: по-перше, це уповільнення 

процесів старіння фотосинтетичного апарату в онтогенезі листя [3]; по-друге, 

розширення меж сонячного спектра [4], який може використовуватись у 

процесі фотосинтезу.  

Наявність фотосинтетичних пігментів та їх відповідна структура у 

листі рослин забезпечує абсорбцію сонячного світла, тобто прискорення 

формування оптимального листового індексу на початку вегетації та 

подовження тривалості роботи фотосинтетичного апарату у наступні періоди 

вегетації, що сприяє підвищенню поглинання фотосинтетично-активної 

радіації [5, 6]. Інтенсивність даного процесу визначається вмістом хлорофілу 

у листі рослин [7], який варіює у широких межах і залежить від культури, 

сорту, фази онтогенезу, рівня мінерального живлення.  

Зниження вмісту хлорофілу у листках під дією різних стресових 

факторів викликає або припинення синтезу пігментів або їх деградацію [8]. 

За оцінками дослідників, мінімальне число молекул хлорофіла, необхідне для 

формування комплексів ядра фотосистем, складає 37 молекул хлорофіла a у 

фотосистемі ІІ (ФС ІІ) та 95 молекул у фотосистемі І (ФС І), що становить 
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близько 25% звичайної кількості цих молекул в типовій фотосистемі 

росли [9]. У свою чергу, ослаблення синтезу хлорофілу b може внести 

дисбаланс у розміри антен ФС І та ФС ІІ та призвести до нестабільності 

світлозбиральних комплексів а також скорочення транспорта електронів в 

реакційних центрах ФС ІІ [10].  

Одним з факторів, які суттєво впливають на фотосинтетичну активність 

рослин, є їх здатність утворювати симбіоз з мікоризними грибами. При цьому 

продуктивність посівів значним чином визначається розвитком та 

інтенсивністю роботи фотосинтетичного апарату рослин, який у процесі 

росту має досягти оптимального розміру.  

За умов польового досліду встановлено, що передпосівна обробка 

гречки С. cochliodes 3250 стимулювала ріст рослин (табл. 6.1). Площа 

фотосинтетичної поверхні оброблених грибом рослин перевищувала 

контрольну на 28,6 %. Більш потужний фотосинтетичний апарат сприяв 

збільшенню надземної маси рослин.  

Таблиця 6.1 

Вплив С. cochliodes 3250 на показники листової поверхні та сухої маси 

рослин гречки (польовий дослід,2015 рік) 

Варіант досліду Площа 

листової 

поверхні, 

см2 

Площа 

фотосинтетичної 

поверхні листя, 

тис.м2/га 

Суха маса 

надземної 

частини рослин,  

г/1 рослину 

Контроль (обробка насіння 

водогінною водою)  

148,90±12,6 36,34±2,4 1,74±0,06 

Передпосівна обробка 

С.  cochliodes 3250 

179,18±6,2 46,73±4,2 2,15±0,05 

 

В польовому досліді також відмічено, що за передпосівної обробки 

насіння гречки C. cochliodes 3250 настання фази цвітіння пришвидшувалось 

на 5-7 днів. 
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Передпосівна обробка насіння гречки С. cochliodes 3250 позитивно 

вплинула на вміст хлорофілів а і b в листках (рис. 6.1). Найвищий вміст 

фотосинтетичних пігментів у листах було зафіксовано при переході рослин 

до репродуктивного розвитку, тобто у період цвітіння. За дії С. cochliodes 

3250 відмічено підвищення вмісту хлорофілу a на 17,9 %, хлорофілу b на 

21,5 % щодо контрольного варіанта 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. 

 
Рис. 6.1. Вплив C. cochliodes 3250 на вміст хлорофілів a та b в листках 

гречки (польовий дослід, 2015 рік) 

 

Симбіози ендомікоризних грибів і автотрофних рослин зазвичай 

мутуалістичні, в основі взаємовигоди лежить двонаправлений транспорт 

речовин між симбіонтами. Арбускулярно мікоризні (АМ) рослини мають два 

можливих шляхи поглинання поживних речовин: напряму з ґрунту або з 

допомогою грибного симбіонта. АМ шлях залежить від трьох основних 

процесів: поглинання елементів мінерального живлення у ґрунті, переносу їх 
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на деяку відстань по гіфах у грибні структури, і транспорт у рослинні клітини 

через складну зону контакту між симбіонтами [11]. Ефективність симбіозу 

може залежати від більш високої частини грибної біомаси в арбускулах 

(участь у транспорті фосфору), у порівнянні з міжклітинними і вільними 

гіфами (участь у поглинанні фосфору, транспорті і розподілу карбону [11]. 

Ефективність симбіозу щодо фосфору залежить від видової 

приналежності обох партнерів. Великий інтерес викликає здатність 

мікоризоутворюючих грибів поглинати Р з нелабільних фракцій ґрунту. 

Механізм, що обумовлює поглинання, залежить від декількох факторів: 

об’єму ґрунту, що експлуатується гіфами; синергічної дії АМГ і 

фосфатрозчиняючих мікроорганізмів; можливість виділення гіфами Н+, що 

знижує значенні рН або концентрацію органічних аніонів з хелатуючими 

здатностями [12].  

В ектомікоризних (ЕМ) симбіозах було встановлено, що низка грибів 

потребує утворення асоціацій з живими кореневими системами для 

утворення плодових тіл. В експериментах з 14СО2 було показано, що 

продукти фотосинтезу транспортувались до грибного симбіонта ЕМ [13]. 

Проте автотроф, шляхом контролю над експресією власних транспортерів 

гексоз, здатний обмежувати відтік вуглеводів до гриба у ситуації малого 

надходження поживних речовин від гетеротрофа [14]. 

Взаємозв’язок між розвитком мікоризи, продуктивністю фотосинтезу 

та вмістом фосфору у листках вказує на те, що за низької або середньої 

ступені колонізації асиміляція у рослин співвідноситься з концентрацією Р у 

листках так само, як у неколонізованих рослин, що передбачає залежність 

фотосинтезу від концентрації Р. Відомо, що мічений 32Р-ортофосфат 

рухається від грибного симбіонта до рослини. Різниця електрохімічних 

потенціалів між сіткою Гартіга і апопластом сприяє пасивному відтоку 

речовин від грибних структур. Нещодавно були ідентифіковані декілька 

низько- і високоаффінних ділянок транспортерів у Laccaria bicolor, проте їх 

роль в поглинанні  фосфору з ґрунту та перерозподілу в грибних структурах 
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поки невідома. Що стосується рослинного партнера, у Populus було 

ідентифіковано 13 гомологів високо афінних Рн-транспортерів, один з яких 

вибірково експресується в ЕМ кореневих закінченнях [15, 16]. 

У польовому досліді з передпосівною обробкою насіння гречки 

грунтовим сапротрофним грибом C. cochliodes 3250 виявлено збільшення 

вмісту фосфору в листках гречки на 13,9 % у порівнянні з контролем (табл. 

6.2), що свідчить про активне поглинання рослинами фосфору з ґрунту. 

Таблиця 6.2 

Вміст фосфору у рослинах і зерні гречки за впливу C. cochliodes 3250 

(польовий дослід, 2014 рік) 

Варіант досліду Органи рослин 

(листки) 

Зерно 

P2O5,% від маси сухої речовини 

Контроль (обробка насіння 

водогінною водою) 
1,51±0,03 1,08±0,001 

Передпосівна обробка С. 

cochliodes 3250  
1,72±0,01 1,09±0,004 

 

Як показано в розділі 4, гриб С. cochliodes 3250 продукує такі 

фітогормональні речовини, як індоліл-оцтова та гіберелова кислота, що може 

сприяти підвищенню схожості насіння гречки. Мікроміцет також синтезує 

2,4-епібрасинолід та ергостерол, що сприяє збереженості гречки у польовому 

досліді (рис 6.2). 

Також, за дії С. cochliodes 3250 було виявлено подовження стебла 

гречки на 12% (рис. 6.3), що ілюструє фізіологічну відповідь рослин на дію 

ауксинів. Відомо, що ауксини стимулюють розтяг клітин та ріст стебел, 

забезпечуючи апікальне домінування у рослин [17]. 
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Рис. 6.2. Польова схожість та збереженість рослин гречки за дії 

С. cochliodes 3250 (польовий дослід, 2015 рік) 

 

Окрім того, ауксини викликають цвітіння певних видів квіткових 

рослин, прискорюють зав’язування плодів та попереджують їх опадання [17]. 

У польовому досліді ми також спостерігали збільшення кількості суцвіть 

гречки та кількості зерен на рослинах, що може бути викликано не тільки 

дією індоліл-оцтової, а і гіберелової кислоти. До характериних фізіологічних 

ефектів гіберелінів відносять видовження стебла за рахунок стимуляції 

процесів клітинного поділу, розтягнення клітин та стимуляція зав’язування 

та росту плодів [17]. 

 
Рис. 6.3. Вплив С. cochliodes 3250 на морфобіологічні показники рослин 

гречки (польовий дослід, 2015 рік.) 
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Головним інтегральним показником ефективності впливу на рослини 

того чи іншого засобу є урожайність. За умов польових дослідів 2015 року 

показано (табл. 6.3), що приріст урожаю за передпосівної інокуляції 

С. cochliodes 3250 складає 9,8 %.  

Таблиця 6.3 

Вплив С. cochliodes 3250 на урожайність гречки посівної сорту Антарія 

(польовий дослід, 2015 рік.) 

Варіант досліду Урожайність,т/га Приріст до контролю, % 

Контроль (обробка 

водогінною водою) 
2,45 - 

Передпосівна обробка  

С. cochliodes 3250 
2,69 9,8 

НІР05               0,12 

 

У результаті проведених досліджень, що представлені в розділах 3-6, 

прослідковується певні взаємозв’язки між рослиною та грибним симбіонтом, 

які представлено на рис. 6.4. Спостерігається підвищення активності 

сукцинатдегідрогенази, кислої та лужної фосфатази в коренях гречки за дії 

сапротрофного гриба, що вказує на ефективність утвореного симбіозу. 

C. cochliodes здатен до синтезу ферментів целюлазного комплексу та 

полігалактуронази, що може забезпечувати його проникнення в корені 

рослин. 

Показано, що мікроміцет утворює плодові тіла на поверхні кореневих 

волосків та проникає в клітини ризодерми.  

Обробка гречки грибом сприяла активізації антагоністичного 

потенціалу ґрунту, зменшенню чисельності фітопатогенних грибів, і як 

наслідок, збереженості рослин.  

C. cochliodes сприяє збільшенню чисельності діазотрофів у кореневій 

зоні рослин та позитивно позначається на активності фіксації молекулярного 

азоту.  
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Рис. 6.4. Функціонольні зв'язки мікро- і макросимбіонтів при 

формуванні ендофітної асоціації C. cochliodes 3250 - Fagopyrum esculentum 

 

Мікроміцет є активним продуцентом фітогормональних сполук, що, у 

свою чергу, позитивно позначається на збереженість рослин, збільшенню 

фотосинтетичної поверхні, вмісту хлорофілі та кількості суцвіть. Внаслідок 

збільшується кількість та маса зерен на рослині.  

За дії гриба також збільшується вміст фосфору в вегетативних органах. 
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Таким чином мікросимбіонт діє на рослину, покращуючи ріст та 

розвиток макроорганізму, що свідчить про формування ефективної 

ендофітної асоціації. 

 

6.2. Рослинно-мікробні взаємодії в системі: C. cochliodes 3250 – 

A. brasilense 18-2 – рослини гречки посівної 

Гриби – біохімічно активні мікроорганізми-едифікатори, що 

утворюють насичене метаболітами середовище. Вони синтезують 

амінокислоти, білки, моносахариди, органічні кислоти, вітаміни та біологічно 

активні сполуки, які можуть стимулювати інші мікроорганізми. Таким чином 

бактерії можуть розвиватись на грибних гіфах, використовуючи продукти 

їхнього метаболізму, та вступати у взаємодію з міцелієм. З гіфами грибів 

роду Agaricus пов’язана значна кількість бактерій роду Pseudomonas, що 

відіграють значну роль в утворенні примордіїв [11, 18]. 

Загальновідомо, що гриби не здатні фіксувати азот, оскільки не містять 

нітрогенази – ключового ферменту даного процесу [21]. Проте у 

літературних джерелах трапляються відомості щодо здатності грибів роду 

Pleurotus до фіксації молекулярного азоту [20], що пояснюється 

формуванням асоціацій гриба з діазотрофами [19]. В таких взаємовигідних 

асоціаціях гриб отримує азотвмісні сполуки, утворюючи екологічну нішу для 

розвитку бактерій [21].  

Азотфіксувальні бактерії Bradyrhizobium elkanii та B. japonicum 

успішно колонізують міцелій мікроміцетів Aspergillus, Penicillum, Mucor. 

Аналогічні результати було отримано, вивчаючи взаємодію між діазотрофом 

Azorhizobium caulonadans з представниками родів Penicillum та Mucor [22]. 

Утворення біоплівки спостерігається за сумісної культивації Pleurotus 

ostreatus з Bradyrhizobium elkanii [19]. Активність фіксації азоту бактеріями в 

асоціації з грибами істотно зростає, що особливо помітно за використання 

целюлози як джерела живлення. Однією з причин підвищення 

азотфіксувальної активності є значна целюлазна активність грибів [19]. 
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В зоні мікоризованого кореня рослин функціонують інші міцеліальні та 

одноклітинні гриби, бактерії та найпростіші, що зазнають впливу ексудатів 

рослини. Раніше було запропоновано термін – мікоризосфера задля 

позначення зони впливу мікоризи. Здійснюють позитивний вплив на рослини 

та розвиваються в даній екологічній ніші діазотрофи; ризобактерії, що 

сприяють росту рослин (PGPR); фосфатмобілізувальні та інші бактерії [18].  

Серед бактерій мікоризосфери були виявлені види, що сприяли 

формуванню і функціонуванню мікоризи – бактерії помічники мікоризації 

(MHB). Їх розділяють на два види: бактерії, які стимулюють процес 

утворення мікоризи, і ті, що взаємодіють з функціонуючою мікоризою. Гіфи 

гриба Endogone sp. не можуть формувати апресерії та проникати в коріння 

рослин за відсутності бактерій роду Pseudomonas [23, 24].  

Бактерії, що вступають в такі багатокомпонентні асоціації, належать до 

різних таксономічних груп: грам-негативні протеобактерії (Agrobacterium, 

Azospirillum, Azotobacter, Burkholderia, Brabyrhizobium, Enterobacter, 

Pseudomonas, Klebsiella, Rhizobium, грам-негативні бактерії, що належать до 

типу Firmicutes (Bacillum, Brevibacillus, Paenibacillus) і грам-позитивні 

актинобактерії (Rhodococcus, Streptomyces, Arthobacter) [23]. Всі вони 

виявляють різну специфічність щодо мікоризних грибів з якими взаємодіють. 

Протеобактерія Candidatus Glomeribacter gigasporarum, міститься 

всередині спор арбускулярно мікоризного гриба Gigaspora margarita і 

передається з покоління у покоління, при цьому відсутність бактерії 

негативно впливає на пресимбіотичний ріст гриба [25]. 

Відомо, що бактерії можуть локалізуватись на поверхні кореня, в сітці 

Гартіга за ЕМ колонізації, на плодових тілах ектомікоризних грибів, спорах 

ендомікоризних грибів, а також у середині клітин гіф грибів, що заселяють 

мікоризний корінь [26]. Показано, що бактерії Pseudomonas fluorescent 

приєднуються до гіф різних ЕМ грибів та розвиваються на гіфах Laccaria 

bicolor подібно до біоплівки структури [23]. До того ж деякі штами 

ендобактерій, які можуть колонізувати грибні гіфи внутрішньоклітинно, 
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виявлені в клітинах арбускулярний грибів [27], ектомікоризного гриба 

Laccaria bicolor [28] та фітопатогенів з роду Rhizopus [29]. 

Важливу роль у визначенні бактеріального складу у мікоризних 

асоціаціях відіграє дисахарид - трегалоза. Існують відомості, що трегалоза 

може виявляти властивості хемоатрактанту для бактерій [23]. 

В Інституті сільськогосподарської мікробіології з ризосфери гречки був 

виділений та запатентований штам бактерій Azospirillum brasilense 18-2. 

Препарат Діазобактерин, створений на основі даного штаму, 

використовується як  бактеріальне добрива під гречку [30]. Відомо про 

позитивний вплив бактерій A. brasilense 102 на асоціативну взаємодію 

С. cochliodes 3250 з рослинами пшениці, при цьому утворювалась 

трикомпонентна симбіотична система [31]. Окрім того, як показано у 

розділі 5, C. cochliodes 3250 позитивно впливає на кількість діазотрофів та 

нітрогеназну активність в коренях гречки. Саме тому нами перевірена 

гіпотеза про ефективність комплексної обробки гречки діазотрофом 

A.brasilense 18-2 та ендофітним грибом С. cochliodes 3250. 

В стерильному вегетаційному досліді з гречкою посівною (рис 6.5.) 

було виявлено що бактерії A. brasilense 18-2 активно розвиваються поряд з 

грибом С. cochliodes 3250. 

Також нами виявлено проникнення гіфів мікроміцета С. cochliodes 3250 

та азоспірил в епідермальні клітини коренів гречки. Тобто гриб не тільки 

проникає в корені ризодерми гречки, а й сприяє явищу ендофітії діазотрофів 

A. brasilense 18-2.  

Взаємна асоціації рослин і грибів утворюється в широкому діапазоні 

наземних середовищ та відіграє важливу роль у мінеральному живленні та 

стійкості рослин до абіотичних та біотичних стресорів [32, 33]. Більше того, 

гриби можуть взаємодіяти з великим різноманіттям мікроорганізмів, що 

може впливати на розвиток мікоризної колонізації. 
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Рис. 6.5. Клітини A. brasilense 18-2 та спори С. cochliodes 3250 на поверхні 

коренів гречки посівної, інокульованої зазначеними мікроорганізмами 

(скануюча електронна мікроскопія) 

Azospirillum – один з найкраще охарактеризованих родів ризобактерій, 

що впливають на ріст рослин (PGPR) [34]. Синтез ними фітогормонів і 

фіксація молекулярного азоту стимулює ріст рослин, що приводить до 

покращення розвитку кореневої системи та підвищенню надходження 

мінерального живлення до рослини [34, 35]. Роль різних штамів азоспірил на 

розвиток АМ визначається в світовій літературі шляхом вивчення відсотку 

колонізації грибами кореневої системи рослин. Незважаючи на 

стимулюючий ефект різних інокулянтів Azospirillum на ріст коренів, ніяких 

відмінностей в колонізації АМ не було виявлено для рослин пшениці та 

кукурудзи [36]. Проте ефект впливу залежить від штамової приналежності як 

бактеріального симбіонта, так і мікоризного гриба. Окрім того, значну роль у 

встановленні асоціативних взаємозв’язків відіграють характеристики грунту, 

аборигенна мікрофлора та фенологія рослин [34, 37]. 

У подальших дослідженнях нами перевірений вплив на рослини гречки 

комплексної обробки ендофітним грибом С. cochliodes 3250 та діазотрофом 

A. brasilense 18-2 за польових умов. Виявлено, що комплексна обробка 
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мікроорганізмами сприяє встановленню оптимального співвідношення між 

схожістю (підвищується на 15%) та збереженістю рослин (збільшується на 

3%), що свідчило синергічний вплив мікроорганізмів на розвиток рослин. 

Результати наведено в таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 

Збереженість рослин гречки посівної за дії С. cochliodes 3250 та 

A. brasilense 18-2 (польовий дослід, 2015 рік) 

Варіант досліду Густота стояння 

млн. шт. / га 

Польова 

схожість 

Збереженість 

Посів Сходи Збирання % % 

Контроль (обробка 

насіння водогінною 

водою) 

500± 10 338± 16 240± 12 67,6 71,0 

Інокуляція 

A. brasilense 18-2 

500± 10 368± 18 240± 10 73,6 65,2 

Передпосівна 

обробка 

С. cochliodes 3250 

500± 10 375± 18 272± 14 75 72,5 

Комплексна 

обробка 

С. cochliodes 3250 

та A. brasilense 18-2 

500± 10 389± 20 283± 14 77,7 72,8 

 

Слід відмітити факт збільшення висоти рослин гречки за дії 

мікроорганізмів як одну з ознак позитивного впливу комплексної 

бактеризації. Так, висота рослин у польвому досліді при використанні 

С. cochliodes 3250 збільшувалася на 12 % (табл. 6.5), при комплексному 

застосуванні мікрорганізмів на 20,7 %.  
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Таблиця 6.5 

Характеристика морфобіологічних показників рослин гречки за дії 

мікроорганізмів (польовий дослід, 2015) 

Морфобіологічні 

показники 

Контроль 

(обробка 

насіння 

водогінною 

водою) 

Передпосівна 

обробка 

С. cochliodes 

3250 

Інокуляція 

A. brasilense 

18-2 

Комплексна 

обробка 

С. cochliodes 3250 

A. brasilense 18-2 

Висота рослин, 

см 
72,77 ±3,2 81,5 ±4,29 67,62 ±6,99 87,83 ±1,68 

Висота першого 

суцвіття, см 
37,34 ±3,95 35,19 ±2,7 49,23 ±3,18 38,19 ±4,48 

Кількість суцвіть, 

шт. 
7,8 ±0,3 13,04 ±1,2 14,51 ±1,43 15,93 ±1,24 

Кількість зерен на 

1 рослині, шт. 
38,68 ±4,36 67,28 ±5,72 49,04 ±5,47 83,59 ±5,73 

Маса зерен на 1 

рослині, г 
1,06 ±0,1 1,46 ±0,1 1,27 ±0,2 2,39 ±0,4 

Крупноплідність, 

г 
25,31 ±1,4 29,05 ±1,8 28,62 ±2,4 29,65 ±1,8 

 

Для рослин гречки характерна властивість реагувати збільшенням 

вегетативної маси та посиленням ростових процесів на сприятливі умови 

росту [38].  

Як показно в розділі 4, С. cochliodes 3250 синтезує індоліл-оцтову 

кислоту та гіберелову кислоту, в той же час, бактерії A. brasilense 18-2 є 

активними продуцентами ауксинів та цитокінів [39] саме тому відмічається 

синергічний вплив на ростові показники рослин. До того ж, 2,4- 

епібрасинолід, що є одним з метаболітів мікроміцета, може впливати на 

гормональний статус організмів сприяючи синтезу ауксинів, цитокінів та 
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гіберелінів [17]. Вплив зазначених мікроорганізмів на висоту рослин 

показано на рис.6.6. 

 
Рис. 6.6. Рослини гречки посівної за дії С. cochliodes 3250 та 

A. brasilense 18 - 2 (польовий дослід, 2014) 

а) Контроль (обробка насіння водогінною водою); 

б) Передпосівна обробка С. cochliodes3250; 

в) Інокуляція A. brasilense 18-2; 

г) Комплексна обробка С. cochliodes 3250 та A. brasilense 18-2. 

 

Одним з необхідних факторів ефективного механізованого збирання 

урожаю гречки, є високе розміщення плодових суцвіть [38]. У польовому 

досліді показник висоти прикріплення першого суцвіття коливався від 35,19-

49,23 см в залежності від варіанту передпосівної обробки насіння гречки. 

Комплексна обробка С. cochliodes 3250 і A. brasilense 18-2 сприяла 

збільшенню кількості суцвіть, що було позитивним фактором для 

формування урожайності даної культури.  

Аналіз структури урожаю гречки засвідчує збільшення кількості зерен 

(у 2,2 рази) та їх маси (у 2,3 рази) на одній рослині за комплексної 

передпосівної обробки грибом та діазотрофом. Як відомо, основною 

а б в г 
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складовою загального урожаю культури є продуктивність однієї рослини 

[38]. Закономірно, що і крупноплідність (маса 1000 зерен), у варіанті з 

використанням С. cochliodes 3250 та A. brasilense 18-2 має найвище значення 

та складає 29,65 г.  

Отже утворення ендофітної асоціації з С. cochliodes 3250 дозволяє 

активізувати метаболічні процеси в кореневій зоні гречки посівної, сприяє 

посиленню поглинання фосфору з ґрунту, впливає на підвищення 

антагоністичного потенціалу ґрунту та на активізацію діяльності діазотрофів. 

Азотфіксувальна бактерія A. brasilense 18-2 позитивно впливає на 

рослинно-грибну асоціацію і ми спостерігаємо синергічний ефект, що 

відзначається на покращенні схожості та збереженості гречки, кількості 

суцвіть та зерен. Взаємозв’язки в трикомпонентній системі представлено на 

рис. 6.7. 

 

6.3. Вплив комплексної обробки С. cochliodes 3250 та A. brasilense 18-2 на 

урожайність гречки за польових умов 

У природі рослини одночасно піддаються дії декількох стресових 

факторів – абіотичним (підвищення і пониження температури, засуха, 

затоплення, засолення) і біотичним (мікроорганізми, нематоди, комахи). В 

більшості випадків абіотичні стреси призводять до зниження стійкості 

рослин до дії патогенів. Саме тому продуктивність сільськогосподарських 

культур, в тому числі і гречки, залежить від погодних умов в період вегетації 

[40, 41]. 

Характерною особливістю 2014, 2016 сільськогосподарських років був 

підвищений температурний фон (додаток А). У літній період 2014 року 

спостерігалась недостатня кількість опадів та повітряно-грунтова засуха, яка 

розпочалася в травні і тривала до кінця вегетаційного періоду (додаток Б). 
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Активізація росту та розвитку:

Ґрунтовий сапротрофний гриб 
Chaetomium cochliodes 3250

Діазотроф
Azospirillum brasilense 18-2

Підвищення активності фіксації 
молекулярного азоту в 
кореневій  зоні рослин

Покращення азотного 
живлення

Збереженість 
рослин

Синтез фітогормонів

Підвищення 
антагоністичного 
потенціалу ґрунту

Рослина Fagopyrum esculentum

Збільшення чисельності 
діазотрофів

збільшення кількості суцвіть

збільшення кількості та маси зерен

Схожість 
рослин

Підвищення метаболічної 
активності (SDH, APL, ALA)

Утворення тісних 
просторових зв’язків

Покращення фосфорного 
живлення

збільшення фотосинтетичної поверхні

збільшення вмісту хлорофілів а і b

Рис. 6.7. Функціонольні взаємозв'язки в системі C. cochliodes 3250 –  

A. brasilense 18-2 - Fagopyrum esculentum 

 

Середньорічна температура в 2014 році складала 18,30С, в 2016 – 

17,50С, тобто була на 2,5 і 1,70С вищою типової багаторічної. У 2017 році 

показники були вищими лише на 0,90С від кліматичної норми температури 

повітря, що сприятливо позначилось на урожайності гречки. На початкових 

етапах вегетація рослин гречки у 2014 році проходила за сильної засухи, 

кількість опадів, що випала протягом травня – червня, складала 29,6 мм за 

норми 121 мм. За таких метео умов квіти на рослинах частово не 
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відкривались, не виділявся нектар, засихали суцвіття. В середині фази 

цвітіння та на початку плодоутворення пройшли опади і рослини гречки 

відновили свою вегетацію, утворюючи нові пагони та суцвіття.  

Дощі зливового характеру, які пройшли у червні 2016 року відразу 

після сівби гречки, призвели до утворення грунтової кірки та недружньої 

появи сходів. Зріджені посіви можуть призводити до гілкування, утворення 

більшої кількості суцвіть, які часто бувають безплідними, а надмірна 

кількість опадів може викликати інтенсивне наростання вегетативної маси і 

збільшення врожаю соломи [41].  

Найсприятливішим роком для проявлення потенційної продуктивності 

культури був 2017 рік. На завершальному етапі вегетації, у фазу 

плодоутворення кількість опадів була майже в нормі. Сприятливою була і 

температура повітря протягом всього вегетаційного періоду, що позитивно 

позначилося на урожайності гречки – 2,46 т/га проти 1,92 т/га (2014р.) та 

1,91 т/га (2016 р.). 

За умов 3-річних польових дослідів показано (табл. 6.6), 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 діазотофа A. brasilense 18-2 і ґрунтового гриба 

С. cochliodes 3250 – 34,9 %. 

Таблиця 6.6 

Урожайність гречки сорту Антарія за передпосівної обробки 

мікроорганізмами 

Варіант Урожайність, 

т/га 

Середня урожайність за 

три роки 

2014 р. 2016 р. 2017 р. т/га % до контролю 

Контроль(обробка 

насіння водогінною 

водою) 

1,92 1,91 2,46 2,09 - 
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Продовження таблиці 6.6 

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’ятва (ТОВ «Альянс» Липоводолинського 

району Сумської області). Комплексна передпосівна обробка діазотрофом та 

ендофітними грибом сприяла підвищенню урожайності культури на 0,61 т/га 

(30,5 %). 

Таблиця 6.7 

Вплив комплексної обробки грибом С. cochliodes 3250 та діазотрофом 

A. brasilense 18-2 на урожайність гречки посівної сорту Дев’ятка 

(виробничий дослід, 2016 рік.) 

Варіант досліду 
Посівна 

площа, га 

Урожайність, 

т/га 

Приріст 

урожаю, т/га 

Приріст 

урожаю, % 

Контроль (обробка 

насіння водогінною 

водою) 

 

10 

 

2,00 
 

- 

 

- 

Комплексна обробка 

С. cochliodes 3250 та 

A. brasilense 18-2 

 

10 

 

2,61 0,61 30,5 
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Висновки до розділу 6 

1. Збільшення фотосинтетичної поверхні, збільшення кількості 

хлорофілів a i b, підвищення вмісту фосфору у вегетативних органах, 

покращення схожості та збереженості рослин, посилення росту рослин, 

збільшення кількості суцвіть та зерен, за дії ендофітного гриба 

C. сochliodes 3250 свідчить про утворення ефективної асоціативної системи 

мікроміцет – рослини гречки за польових умов. 

2. Виявлено, що бактерії A. brasilense 18-2 позитивно впливають на 

асоціативну систему C. сochliodes 3250, що позначається на покращенні 

схожості та збереженості гречки, збільшені висоти рослин, висоти 

прикріплення першого суцвіття, кількості та маси зерен на одній рослині, 

крупноплідності та безпосередньо на урожайності гречки посівної. 

3. Згідно результатів трирічних польових досліджень, приріст 

урожайності гречки сорту Антарія від інокуляція насіння A. brasilense 18-2 

складає в середньому 20,6 %, від обробки насіння C. сochliodes 3250 

становить – 22,0 %, від комплексної передпосівної обробки – 34,9 %. 

Виробнича перевірка ефективності комплексної обробки C. cochliodes 3250 

та A. brasilense 18-2 підтвердила результати польових дослідів, при цьому 

приріст урожаю склав 0,61 т/га (30,5 %).  

Результати дослідження, які представлені в даному розділі, 

опубліковані роботах [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48].  
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ГРИБОМ 

С. COCHLIODES 3250 ТА ДІАЗОТРОФОМ A. 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), у технологіях вирощування гречки, розраховано 

на основі дослідження результатів їх застосування на урожайність культури, 

що наведені у розділі 6. 

Основні показники економічної ефективності досліджуваних варіантів 

застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування гречки 

наведено в таблиці 7.1. Витрати при бактеризації насіння гречки 

Діазобактерином, із розрахунку на 1 га посівної площі, зростали на 1,3 %, але 

збільшення на 20,6 % урожайності кільтури забезпечило зменшення 

собівартості одиниці продукції на 15,9 %. Пропорційно підвищенню 

урожайності гречки збільшувалася грошова виручка. За рахунок поєднаного 

впливу зазначених факторів (зменшення рівня собівартості і збільшення 

розміру виручки внаслідок підвищення урожайності) значно покращувалася 

прибутковість виробництва. Так, розмір прибутку на 1 га посіву зріс від 

13078 до 17475 грн (33,6 %), при цьому рівень рентабельності виробництва 

підвищився на 47,0 відсоткових пункти. Окупність додаткових витрат до 

прибутку складала 37,26 грн, тобто на кожну гривню, витрачену на 

застосування Діазобактерину, отримано 37,26 грн додаткового прибутку. 
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Таблиця 7.1 

Економічна ефективність застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування гречки 

Показники 
Контроль 

(без 
обробки) 

Діазобактерин Хетомік Діазобактерин+Хетомік 

значення 
відхилення, +/- 

значення 
відхилення, +/- 

значення 
відхилення, +/- 

абсолютне відносне, 
% абсолютне відносне, 

% абсолютне відносне, 
% 

Урожайність, т/га 2,09 2,52 0,43 20,6 2,55 0,46 22,0 2,82 0,73 34,9 

Розрахункові витрати 
на 1 га, грн. 8867 8985 118 1,3 9069 202 2,3 9069 202 2,3 

Собівартість 1 т, грн. 4242 3566 -676 -15,9 3557 -685 16,1 3216 -1026 -24,2 

Розрахункова виручка 
на 1 га, грн.  21945 26460 4515 20,6 26775 4830 22,0 29610 7665 34,9 

Розрахунковий 
прибуток на 1 га, грн. 13078 17475 4397 33,6 17706 4628 35,4 20541 7463 57,1 

Розрахункова 
рентабельність, % 147,5 194,5 47,0 х 195,2 47,7 х 226,5 79,0 х 

Окупність додаткових 
витрат по прибутку, 
грн./грн. 

х 37,26 х х 22,91 х х 36,95 х х 
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За передпосівної обробки насіння гречки Хетоміком витрати із 

розрахунку на 1 га площі посіву зросли на 2,3 %. У той же час приріст 

урожаю склав 22,0 %, що обумовило зменшення собівартості однієї тонни 

зерна гречки на 16,1 %. За пропорційного до росту урожайності збільшення 

виручки на 35,4 % зріс розмір прибутку та на 47,7 відсоткових пункти – 

рівень рентабельності виробництва. Окупність додаткових витрат до 

прибутку склала 22,91 грн/грн. 

За передпосівної обробки насіння гречки Хетоміком, у порівнянні з 

бактеризацією Діазобактерином, спостерігається дещо вищий приріст 

ефективності за більшістю економічних показників, проте вищими є і 

витрати, пов’язані з застосуванням мікробного препарату на основі 

мікроміцета.  

За комплексного застосування Хетоміку і Діазобактерину для 

передпосівної обробки насіння гречки витрати щодо контролю зростають на 

202 грн/га (2,3 %) з розрахунку на 1 га посівної площі. У результаті 

собівартість одиниці продукції зменшилася на 1026 грн/т (24,2 %). Умовний 

прибуток зріс на 7463 грн/га (57,1 %) із розрахунку на 1 га площі посіву, при 

цьому розрахунковий рівень рентабельності виробництва зерна гречки 

сягнув 226,5 %, що на 79,0 відсоткових пункти вище щодо контролю. Тобто, 

окупність додаткових витрат прибутком була на рівні 36,95 грн/грн. 

Застосування досліджуваних мікробних препаратів в технологіях 

вирощування гречки є дієвим способом підвищення економічної 

ефективності виробництва. При цьому, за результатами порівняльної оцінки 

досліджуваних варіантів передпосівної обробки насіння гречки, комплексне 

застосування Хетоміку і Дізобактеру – найбільш продуктивний спосіб 

вирощування культури за переважною більшістю основних показників 

економічної ефективності, окрім незначного зменшення рівня окупності у 

порівнянні із використанням Діазобактерину, що обумовленого вищим 

розміром додаткових витрат.  
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Результати аналізу економічної ефективності комплексної 

передпосівної обробки насіння гречки свідчать, що основними чинниками, 

які безпосередньо на неї впливають (за однакових цінових параметрів для 

усіх досліджених варіантів) був рівень урожайності та розмір грошових 

витрат, що пов’язані із застосуванням мікробних препаратів. Оскільки обидва 

показники варіюють у досліджуваних варіантах, доцільно було визначити 

кількісний вплив зазначених факторів на зміну основних показників 

економічної ефективності виробництва гречки, таких як: собівартість 1 т 

зерна, розмір прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі та рівень 

рентабельності виробництва. Зазначені чинники (рівень урожайності і розмір 

витрат із розрахунку на 1 га посівної площі) у даному випадку виступають 

факторами першого порядку з прямим зв’язком, тобто безпосередньо 

впливають на відхилення значення досліджуваних показників, тому для такої 

оцінки доцільно застосовувати методику детермінованого факторного 

аналізу (прийом ланцюгових підстановок способу різниць) [1]. 

Нами проведено аналіз на прикладі двох варіантів: контроль (обробка 

насіння гречки водогінною водою) та комплексне застосування мікробних 

препаратів Хетоміку і Діазобактерину, як таке, що забезпечує максимальне 

досягнення показників економічної ефективності (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2  

Розрахунок впливу зміни розміру витрат на 1 га та рівня урожайності на 

відхилення рівня собівартості 1 т зерна гречки за комплексного 

застосування Хетоміку і Діазобактерину  

Показники Умовні позначення 

та формули 

розрахунку 

Значення 

показників 

Урожайність зерна в контролі, т/га Ук 2,09 

Урожайність зерна за сумісного 

використання мікробних препаратів, т/га 
Уп 2,82 
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Продовження таблиці 7.2 

Витрати на 1 га посівної площі в контролі, 

грн 
Вк 8867 

Витрати на 1 га посівної площі за 

поєднаного використання препаратів, грн. 
Вп 9069 

Повна собівартість 1 т зерна в контролі, 

грн 
Ск= Вк/Ук 4242 

Повна собівартість 1 т зерна за 

поєднаного використання препаратів, грн 
Сп= Вп/Уп 3216 

Розрахункова (умовна) собівартість 1 т 

зерна, грн 
Сум= Вп/Ук 4339 

Загальне відхилення собівартості одиниці 

продукції, грн/т 
∆Сзаг=Сп-Ск -1026 

Відхилення собівартості за рахунок зміни 

витрат на 1 га, грн/т 
∆Св=Сум-Ск +97 

Відхилення собівартості за рахунок зміни 

урожайності, грн/т 
∆Су=Сп-Сум -1123 

 

При застосуванні Хетоміку і Діазобекттерину за рахунок підвищення 

розміру грошових витрат із розрахунку на 1 га площі посіву собівартість 1 т 

зерна зростала на 97 грн, але за рахунок росту урожайності собівартість 

одиниці продукції зменшувалася на 1123 грн, що в підсумку обумовило її 

загальне зниження до 1026 грн/т. 

Розмір прибутку за рахунок підвищення рівня витрат зменшився на 

105 грн із розрахунку на 1 га посівної площі. У той же час підвищенню рівня 

урожайності сприяло збільшенню розміру прибутку на 1960 грн/га, внаслідок 

чого отримано загальне збільшення прибутку на 1855 грн/га. Дані 

представлено в таблиці 7.3. 
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Таблиця 7.3. 

Розрахунок кількісного впливу зміни розміру витрат на 1 га посівів та 

рівня урожайності на відхилення розміру прибутку на 1 га за 

комплексного застосування Хетоміку і Діазобактерину  

Показники Умовні позначення 

та формули 

розрахунку 

Значення 

показників 

Урожайність в контролі, т/га Ук 2,09 

Урожайність зерна за сумісного 

використання мікробних препаратів, т/га 
Уп 2,82 

Витрати на 1 га посівів в контролі, грн Вк 8867 

Витрати на 1 га посівів при застосуванні 

препаратів, грн 
Вп 9069 

Реалізаційна ціна 1 т зерна, грн Ц 10500 

Прибуток на 1 га посівів в контролі, грн Пк=Ц*Ук-Вк 290 

Прибуток на 1 га посівів за використання 

препаратів, грн. 
Пп=Ц*Уп-Вп 2145 

Розрахунковий (умовний) прибуток на 1 га 

посівів, грн 
Пум=Ц*Уп-Вк 2250 

Загальне відхилення прибутку, грн/га ∆Пзаг=Пп- Пк +1855 

Відхилення прибутку за рахунок зміни 

урожайності, грн/га 
∆Пв= Пум- Пк +1960 

Відхилення прибутку за рахунок зміни 

витрат на 1 га посівів, грн/га 
∆Пв= Пп- Пум -105 

 

За комплексної передпосівної обробки насіння гречки мікробними 

препаратами Хетоміком та Діазобактерином рівень рентабельності 

виробництва зерна зменшився на 7,4 в.п., унаслідок росту розміру витрат із 

розрахунку на 1 га площі посіву. Проте, за рахунок підвищення рівня 
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урожайності, рентабельність виробництва зросла на 86,4 в.п., що забезпечило 

загальне збільшення на 79,0 в.п. Результати наведено в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Визначення впливу зміни розміру витрат на 1 га посівів гречки та рівня 

урожайності на відхилення рівня рентабельності виробництва за 

комплексного застосування Хетоміку та Діазобактерину 

Показники Умовні позначення та 

формули розрахунку 

Значення 

показників 

Урожайність в контролі, т/га Ук 2,09 

Урожайність зерна за сумісного 

використання мікробних препаратів, 

т/га 

Уп 2,82 

Витрати на 1 га посівів в контролі, грн Вк 8867 

Витрати на 1 га посівів за використання  

препаратів, грн 
Вп 9069 

Реалізаційна ціна 1 т зерна, грн Ц 10500 

Рівень рентабельності виробництва в 

контролі, % 
Рк=(Ц*Ук/Вк-1)*100 147,5 

Рівень рентабельності виробництва за 

використання  препаратів, % 
Рп=(Ц*Уп/Вп-1)*100 226,5 

Розрахунковий (умовний) рівень 

рентабельності, % 
Рум=(Ц*Уп/Вк-1)*100 233,9 

Загальне відхилення рівня 

рентабельності, в.п. 
∆Рзаг=Рп-Рк +79,0 

Відхилення рівня рентабельності за 

рахунок зміни урожайності, в.п. 
∆Ру=Рум-Рк +86,4 

Відхилення рівня рентабельності за 

рахунок зміни витрат на 1 га посівів, 

в.п. 

∆Рв=Рп-Рум -7,4 
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Поряд з аналізом впливу комплексного використання мікробних 

препаратів на економічні результати виробництва зерна гречки важливо 

дослідити їх вплив на показники біоенергетичної ефективності. Актуальність 

такого виду аналізу підкреслюється його вищою об’єктивністю, оскільки, на 

відміну від економічних (вартісних) показників, які в значній мірі 

знаходяться під впливом цінових чинників, показники енергетичної 

ефективності не залежать від інфляційних процесів, кон’юнктури ринку 

тощо. Основні показники енергетичної ефективності виробництва зерна 

гречки в контрольному варіанті та за використання досліджуваних мікробних 

препаратів представлено у таблиці 7.5. 

За комплексної передпосівної обробки насіння гречки Хетоміком і 

Діазобактерином витрати щодо контролю зростають на 202 грн/га (2,3 %) із 

розрахунку на 1 га посівної площі. При цьому приріст урожаю склав 0,73 т/га 

(34,9 %). Як наслідок собівартість одиниці продукції зменшується на 

1026 грн/т (24,2 %). Умовний прибуток зріс на 7463 грн/га (57,1 %) із 

розрахунку на 1 га площі посіву, розрахунковий рівень рентабельності 

виробництва зерна гречки сягнув 226,5 %, що на 79,0 відсоткових пункти 

вище щодо контролю. Зазначене забезпечило окупність додаткових витрат 

прибутком на рівні 36,95 грн/грн. 

Відмічене значне підвищення рівня енергетичної ефективності за 

комплексного використання мікробних препаратів досягається завдяки тому, 

що додаткові витрати антропогенної енергій, пов’язані із їх використанням 

значно менші за енерговміст додаткового урожаю. Так, коефіцієнт 

енергетичної ефективності за сукупним енерговмістом основної та побічної 

продукції у контрольному варіанті (обробка насіння водогінною водою) 

становить 2,89, а за комплексної передпосівної обробки Хетоміком та 

Діазобактерином склав 3,64. Важливо відмітити істотне зростання 

енерговмісту урожаю гречки посівної завдяки підвищенню виходу продукції 

у варіанті з комплексною обробкою мікробними препаратами на 34,9 %.  
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Таблиця 7.5 

Основні показники біоенергетичної ефективності застосування Хетоміку і Діазобактерину у технологіях 

вирощування гречки 

Показники Контроль 

Діазобактерин Хетомік Діазобактерин+Хетомік 

значення 
відхилення, +/- 

значення 
відхилення, +/- 

значення 
відхилення, +/- 

абсолютне відносне, 
% абсолютне відносне, 

% абсолютне відносне, 
% 

Урожайність, т/га 2,09 2,52 0,43 20,6 2,55 0,46 22,0 2,82 0,73 34,9 
Витрати 
антропогенної 
енергії на 1га, 
МДж. 

12165 12638 473 3,9 12632 467 3,8 12898 733 6,0 

Витрати 
антропогенної 
енергії на 1т зерна, 
МДж. 

5821 5015 -806 -13,8 4954 -867 -14,9 4574 -1247 -21,4 

Енерговміст 
урожаю, МДж/га 34834 42001 7167 20,6 42501 7667 22,0 47001 12167 34,9 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 

2,86 3,32 0,46 16,1 3,36 0,50 17,5 3,64 0,78 27,3 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 
додаткових витрат 
енергії 

х 15,15 х х 16,43 х х 16,62 х х 



 

Визначення кількісного впливу зазначених факторів на підвищення рівня 

біоенергетичної ефективності виробництва проводили за допомогою 

детермінованого факторного аналізу. Відповідні розрахунки здійснено на 

прикладі двох варіантів: контроль (обробка насіння гречки водогінною водою) та 

комплексне застосування мікробних препаратів Хетоміку та Дазобактерину, за 

якого встановлено найвищий рівень біоенергетичної ефективності (табл. 7.6) 

Таблиця 7.6 

Розрахунок впливу зміни розміру енерговмісту урожаю 1 га та витрат 

антропогенної енергії на 1 га на відхилення рівня коефіцієнта 

біоенергетичної ефективності виробництва зерна гречки за комплексного 

застосування Хетоміку та Діазобактерину  

Показники 

Умовні позначення 

та формули 

розрахунку 

Значення 

показників 

Енерговміст урожаю зерна в контролі, 

МДж/га 
ЕУк 34834 

Енерговміст урожаю зерна за сумісного 

використання мікробних препратів, МДж/га 
ЕУп 47001 

Витрати антропогенної енергії на 1 га 

посівної площі в контролі, МДж. 
ВЕк 12165 

Витрати антропогенної енергії на 1 га 

посівної площі за поєднаного використання 

препаратів, МДж. 

ВЕп 12898 

Коефіцієнт енергетичної ефективності в 

контролі 
КЕЕк= ЕУк/ВЕк 2,86 

Коефіцієнт енергетичної ефективності за 

поєднаного використання препаратів 
КЕЕп= ЕУп/ВЕп 3,64 

Розрахунковий (умовний) коефіцієнт 

енергетичної ефективності 
КЕЕум= ЕУп/ВЕк 3,86 
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Продовження таблиці 7.6 

Загальне відхилення коефіцієнта енергетичної 

ефективності 
∆КЕЕзаг=Сп-Ск 0,78 

Відхилення коефіцієнта енергетичної 

ефективності за рахунок зміни витрат 

антропогенної енергії на 1 га 

∆КЕЕве=КЕЕп-

КЕЕум 
-0,22 

Відхилення коефіцієнта енергетичної 

ефективності за рахунок зміни енерговмісту 

урожаю 

∆КЕЕеу=КЕЕум-

КЕЕк 
1,00 

 

Одже, при поєднаному застосуванні препаратів за рахунок збільшення 

розміру витрат антропогенної енергії із розрахунку на 1 га посівної площі 

коефіцієнт енергетичної ефективності знизився на 0,22 пункти, але за рахунок 

підвищення енерговмісту урожаю він зріс на 1,00 пункт, забезпечивши загальне 

зростання на 0,78 пункти. 

Висновки до розділу 7 

1. Передпосіва обробка насіння гречки Хетоміком і Діазобактерином сприла 

зменшенню собівартості одиниці продукції на 1026 грн/т (24,2 %), зростанню 

умовного прибутку 7463 грн/га (57,1 %) із розрахунку на 1 га площі посіву, 

збільшенню розрахункового рівня рентабельності виробництва зерна гречки на 

226,5 %, що забезпує окупність додаткових витрат прибутком на рівні 

36,95 грн/грн. 

2. Коефіцієнт енергетичної ефективності за сукупним енерговмістом 

основної та побічної продукції за комплексної обробки мікробними препаратами  

складає 3,64 (27,3%). При цьому, енерговміст урожаю гречки зростає на 47001 

МДж/га (34,9%) завдяки підвищенню виходу продукції.  
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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. 

Встановлено, що у коренях гречки за дії мікроміцета підвищується активність 

кислої (на 326 %) та лужної (на 391 %) фосфатази, що вказує на ефективність 

утвореного симбіозу.  
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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 
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7463 грн/га (57,1 %), підвищити рівень рентабельності на 226,5 %, і збільшити 

енергетичну ефективність – на 47001 МДж/га (34,9 %). 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

На основі результатів багаторічних польових і виробничих дослідів 

сільськогосподарському виробництву пропонується використовувати комплексну 

передпосівну 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. 

Мікробний препарат Хетомік виготовляється у формі порошку коричневого 

кольору, один грам якого містить 1,0-1,2 мільярда спор. 

Мікробний препарат Діазобактерин виготовляється у формі рідкого 

концентрату – живильне середовище з розмноженими у ньому клітинами 

азоспірил, один мл якого містить 3-5 млрдів клітин бактерій.  

Обробку насіння біопрепаратами здійснюють у день посіву або не пізніше, 

ніж за добу до посіву.  

Рекомендована норма Діазобактерину становить 0,9 л на одну тону насіння 

гречки. Препарат розводять у водогінній воді із розрахунку 10 л суспензії на 1 т 

насіння. Суспензію наносять на насіння та ретельно перемішують. Після чого на 

зволожене Діазобактерином насіння гречки наносять мікробний препарат Хетомік 

із розрахунку 0,8–1,0 кг на одну тону насіння. Оброблене біопрепаратами насіння 

ще раз ретельно перемішують та висівають у вологий ґрунт.  
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Додаток А 

Середньомісячна температура повітря у 2014-2018 роках 

 Температура повітря, 0С 

 

2014 рік 

 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік 

Середньо-

багаторічна 

М
іс

яц
ь 

Січень -5,1 -1,7 -6,7 -4,3 -2,8 

Лютий 0,3 -0,4 2,1 -2,3 -4,3 

Березень 6,0 4,5 3,9 5,6 0,3 

Квітень 10,0 9,2 10,9 9,9 7,9 

Травень 17,7 15,9 14,5 14,1 14,7 

Червень 18,4 20,2 20,7 18,9 18,1 

Липень 23,3 22,7 21,5 18,7 19,8 

Серпень 22,0 19,5 21,2 22,0 18,7 

Вересень 12,8 16,2 14,4 15,0 13,8 

Жовтень 5,4 6,2 5,8 7,9 7,9 

Листопад 4,0 3,9 0 3,3 0,3 

Грудень -2,7 0,3 -3,7 1,5 -3,5 

За рік 9,3 9,7 8,7 9,2 7,7 

За вегетаційний 

період 

18,3 17,4 17,8 16,7 15,8 
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Додаток Б 

Середньомісячна кількість опадів у 2014-2018 роках 

 Кількість опадів, мм 

 

2014 рік 

 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік 

Середньо-

багаторічна 

М
іс

яц
ь 

Січень 24,0 46,2 48,2 30,9 28 

Лютий 0 88,7 47,4 61,0 28 

Березень 1,2 15,3 12,1 16,0 31 

Квітень 15,7 4,2 12,7 31,2 47 

Травень 19,9 18,7 112,7 5,7 50 

Червень 9,7 34,0 6,2 5,2 71 

Липень 65,9 17,1 12,3 18,3 71 

Серпень 11,3 0 81,3 18,55 57 

Вересень 39,7 25,8 7,3 41,0 56 

Жовтень 0 50,5 135,5 32,1 43 

Листопад 1,7 58,5 15,9 41,6 40 

Грудень 6,1 15,2 12,0 39,1 35 

За рік 195,2 374,7 503,6 78,95 557,0 

За вегетаційний 

період 

122,5 74,0 225,2 340,65 296,0 
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Додаток В 
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Додаток Г 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Копилов ЄП, Йовенко АС.* Азотфіксувальне мікробне угруповання 

кореневої зони та продуктивність гречки за впливу гриба Chaetomium cochliodes. 

Агроекологічний журн. 2016;3:125-30. (Здобувачем визначено основні 

азотфіксувальні мікробні угруповання та потенційну нітрогеназну активність 

кореневої зони гречки, участь у написанні статті). 

2. Копилов ЄП, Йовенко АС. Використання мікробних препаратів для 

підвищення урожайності гречки посівної. Вісник аграрної науки. 2016;12:25-8. 

(Здобувачем сплановано та проведено польові досліди, узагальнено отримані 

результати). 

3. Йовенко АС. Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium 

cochliodes, біоагента мікробного препарату Хетоміка. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2016;24:18-23. 

4. Копилов ЄП, Кислинська АС. Формування мікоценозу кореневої зони 

гречки посівної за дії сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes. Вісник 

Уманського національного університету садівництва. 2017;2:90-9. (Здобувачем 

здійснено відбір ґрунтових зразків, мікробіологічні посіви та визначення 

чисельності мікроміцетів, написання статті). 

5. Кислинська АС. Вплив ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium 

cochliodes на фотосинтетичну активність гречки посівної. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2017;26:13-6. 

Стаття у науковому фаховому виданні України, включеному до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus 

1. Драговоз ІВ, Копилов ЄП, Йовенко АС. Метаболіти гриба Chaetomium 

cochliodes Palliser з фітостимулювальною та протекторною активністю. 

Мікробіол. журн. 2018 Січ-Лют;80(1):45-56. (Здобувачем проведено вивчення 

загальної рістстимулювальної активності метаболітів C. cochliodes 3250, 
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методом біотестування визначено наявність фітогормональних речовин у 

культуральній рідині гриба, узагальнення результатів та підготовка статті). 

Тези доповідей та матеріали конференцій, з’їздів 

1. Йовенко АС. Вплив Azospirillum brasilense 18-2 та Chaetomium 

cochliodes 3250 на фотосинтетичний апарат гречки. В: Козар СФ, редактор. 

Матеріали ІХ наук. конф. молодих вчених. Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві; 2013 Лист 26-27; Чернігів. Чернігів: Сівер-

Друк; 2013, с. 14-6. 

2. Йовенко АС. Вплив комплексного застосування мікроорганізмів на 

фотосинтетичний апарат гречки. В: Волкогон ВВ, редактор. Матеріали Х наук. 

конф. молодих вчених. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському 

виробництві; 2014 Жовт 22-24; Чернігів. Чернігів: Сівер-Друк; 2014, с. 69-72. 

3. Yovenko AS. The features of saprophyte mold Chaetomium cochliodes 3250 

and buckwheat plants interaction. In: Ivanytsia VO, editor. Abstracts of the 

International conference for young scientists “Actual problems of microbiology and 

biotechnology”; 2015 June 1-4; Odesa. Odesa: Odessa National University; 2015, р. 36. 

4. Kopilov EP, Yovenko AS. Nitrogen-fixing microbial groups of root zone of 

buckwheat under the influence of soil saprotroph mould Chaetomium cochliodes. In: 

Skivka LM, editor. Abstracts book of the II International Scietific Conference. 

Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century; 

2016 Apr 14-15; Kyiv, Kyiv: DIA; 2016, p. 33. (Здобувачем визначено основні 

азотфіксувальні мікробні угруповання, інтерпретація результатів, написання 

тез). 

5. Йовенко АС. Вплив мікробних препаратів на процес фіксації 

молекулярного азоту в кореневій зоні гречки посівної. В: Гончаренко ВІ, 

редактор. Збірник тез ХІІ Міжнародної конф. студентів та аспірантів. Молодь і 
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