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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Гриби роду Acremonium Link ‒ космополіти і широко 

представлені у природі в різних екологічних нішах, серед яких патогени людин 
(Guarro, 1997; Perdomo, 2011; Weisenborn, 2010) та тварин (Isaia, 2000), паразити 
фітопатогенних грибів (Choi et al., 2008), грибні компоненти, що входять до 
складу лишайників (Brackel, 2012). Акремонії також досить поширені ендофіти 
(Morgan-Jones & Gams, 1982; Sandra Lo Piccolo, 2015; Seigel, 2005). Відомі і 
спеціалізовані патогени рослин (Garsia-Jimenez, 1994; Bruton, 1995; Gubler, 1996; 
Alfaro-Garsia, 1996; Cluck, 1997; Armengol, 1997; Armengol, 1998; Bruton, 1998; 
Bruton, 1999; Bruton, 2000; Aergeten, 2000; Martinez-Culebras et al., 2004; Chilosi, 
2008).  

Представники роду Acremonium відіграють важливу роль у патогенезі 
рослин. Відомо про паразитування грибів роду Acremonium на різних овочевих і 
плодово-ягідних культурах. Збудниками хвороби були A. sclerotigenum (Domsch et 
al., 2007; Пидопличко, 1978; Asgari et al., 2004; Li et al., 2014; Mirtalebi et al, 2016), 
A. strictum W. Gams (El-Shafey et al., 1979; Chase & Munnecke, 1980; King, 1981; 
Racedo et al., 2013), A. tubakii W. Gams, A. rutlyum W. Gams (Fernández-Trujillo, 
1997), A. acutatum W. Gams (Soh-Young et. al., 2014) та A. lactucae  
H.J. Lin, C.Y. Chien & J.W. Huang (Lin et al., 2004).  

В останні десятиліття у багатьох країнах світу реєструвались випадки нової 
хвороби рослин родини Гарбузових, збудником якої був гриб A. cucurbitacearum 
(Garsia-Jimenez, 1994; Bruton, 1995; Gubler, 1996; Alfaro-Garsia, 1996; Cluck, 1997; 
Armengol, 1997; Armengol, 1998; Bruton, 1998; Bruton, 1999; Bruton, 2000; 
Aergeten, 2000; Martinez-Culebras et al., 2004; Chilosi, 2008), і яка одержала назву 
«acremonium colapse» або акремоніоз (Alfaro-Garcia, 1996). Це відносно нова та 
маловивчена хвороба, механізм дії збудника на рослини остаточно не зʼясований, 
немає відомостей про мікроорганізмів-антагоністів гриба A. cucurbitacearum. 

В Україні не описані випадки акремоніозу рослин родини Гарбузових. У 
2012 р., к.б.н., ст.н.с. С.П. Надкерничним з уражених рослин огірків, які 
вирощувались у закритому ґрунті, був ізольований штам Acremonium sp. 502, як 
імовірний збудник хвороби.  

З огляду на вищезазначене, актуальним було охарактеризувати морфолого-
культуральні, фізіолого-біохімічні, молекулярно-генетичні та патогенні 
властивості Acremonium sp. 502, дослідити механізм його патогеної дії і розробити 
засоби захисту рослин від збудника акремоніозу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано в лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН у відповідності з ПНД НААН «Сільськогосподарська мікробіологія» на 
2011˗2015 рр., завданням «Розробити наукові основи створення біологічних 
засобів для активації процесів фітосанітарного оздоровлення агроценозів за 
використання грибів з антагоністичними, рістстимулюючими і 
целюлозоруйнівними властивостями» (ДР № 0111U002716) та ПНД НААН 
«Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016˗2020 рр., завданням «Вивчити 



2 

фітопатогенні властивості Acremonium sp. – збудника нового захворювання 
огірків в Україні» (ДР № 0116U003070). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було охарактеризувати 
морфолого-культуральні, фізіолого-біохімічні, молекулярно-генетичні та 
патогенні властивості Acremonium sp. 502, дослідити механізм його патогеної дії і 
розробити засоби захисту рослин від збудника акремоніозу. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 
 вивчити культурально-морфологічні, фізіолого-біохімічні, молекулярно-

генетичні властивості Acremonium sp. 502 та провести його ідентифікацію; 
 дослідити патогенні властивості A. сucurbitacearum 502, визначити його 

гістотропну локалізацію та встановити зміни в тканинах кореня рослин огірків за 
впливу гриба; 
 дослідити механізм патогенної дії гриба A. сucurbitacearum 502; 
 провести скринінг мікроорганізмів-антагоністів гриба 

A. сucurbitacearum 502, відібрати найбільш перспективні штами та дослідити 
антагоністичний потенціал найбільш ефективного; 
 дослідити патогенні властивості штамів A. сucurbitacearum 502 та 

Trichoderma viride 017 щодо теплокровних тварин; 
 визначити біологічну ефективність відібраного мікроорганізму-антагоністу 

за передпосівної обробки насіння, дати економічну та біоенергетичну оцінку його 
використання. 

Об'єкт досліджень: механізм патогеної дії Acremonium sp. 502 щодо рослин 
огірків. 

Предмет досліджень: фітопатогенний гриб Acremonium sp. 502, гриб-
антагоніст T. viride 017 та рослини огірків Cucumis sativus L.  

Методи дослідження: мікробіологічні (визначення таксономічного 
положення A. сucurbitacearum 502 та T. viride 017, дослідження мікоценозу 
кореневої зони рослин огірків, вивчення антагоністичних властивостей 
мікроорганізмів); молекулярно-генетичні (підтвердження таксономічного 
положення A. сucurbitacearum 502); біохімічні (визначення загальної целюлазної, 
екзоглюконазної, ендоглюконазної і β-глюкозидазної активностей); газово-
хроматографічні (дослідження здатності A. сucurbitacearum 502 продукувати 
етилен); методи світлової мікроскопії; біотестування; фітопатологічні; 
статистичні та методи ведення вегетаційних і польових досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів.  
Вперше: 

 описано нову хворобу огірків в Україні, спричинену грибом роду 
Acremonium; 
 досліджено здатність A. сucurbitacearum 502 до синтезу фіто-, цито- та 

генотоксичних речовин, етилену і целюлазних ферментів (ендо-, екзоглюканази та 
β-глюкозидази) та описано механізм патогенної дії A. сucurbitacearum 502; 
 виділено і захищено патентом України новий перспективний штам гриба 

T. viride 017, який характеризується високою антагоністичною активністю щодо 
A. сucurbitacearum 502 та інших збудників кореневих хвороб рослин; 
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 визначено біологічну ефективність передпосівної обробки насіння огірків 
новим штамом T. viride 017, дано економічну і біоенергетичну оцінку його 
використання. 

Практичне значення отриманих результатів. Виявлена нова хвороба 
огірків в Україні, спричинена грибом A. cucurbitacearum 502. 

Селекціонерам запропоновано новий штам A. cucurbitacearum 502, який 
може бути використаний для створення штучного інфекційного фону, що 
дозволить селекціонувати нові, стійкі до акремоніозу сорти рослин огірків. 

Сільськогосподарському виробництву запропоновано новий штам гриба 
T. viride 017 для захисту рослин огірків від збудників кореневих хвороб, який 
пройшов виробничі випробування у ТОВ Фірма «ТехНова», що підтверджено 
відповідними актами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною роботою 
автора, в якій проаналізовано відповідну наукову літературу за обраною темою, 
визначено мету та завдання роботи, розроблено і обгрунтовано програму 
досліджень та проведено підбір методик. Отримано і проаналізовано результати 
досліджень, проведено їх інтерпретацію, сформульовано основні висновки та 
положення роботи, підготовлено матеріали до публікацій. 

Програма наукових досліджень розроблена за безпосередньої участі 
наукового керівника роботи, д.б.н, с.н.с. Є. П. Копилова, за що автор висловлює 
особливу подяку. 

Автор щиро вдячний к.б.н., с.н.с. С. П. Надкерничному за надані 
консультації при ідентифікації гриба A. cucurbitacearum 502,  
м.н.с. Г. В. Панасенко за допомогу в проведенні молекулярно-генетичних 
досліджень A. cucurbitacearum 502 (Інститут молекулярної біології і генетики 
НАН України), к.вет.н., с.н.с. Н. О. Кравченко за допомогу у дослідженні 
патогенних властивостей грибів A. cucurbitacearum 502 і T. viride 017 щодо 
теплокровних тварин (лабораторія пробіотиків, Інститут сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН). За надану допомогу у 
розрахунку економічної ефективності передпосівної обробки насіння огірків 
грибом T. viride 017, автор висловлює подяку к.е.н. Ю. М. Халепу (відділ 
економіки, інтелектуальної власності, маркетингу, інновацій та організації 
підготовки наукових кадрів, Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Міжнародних та 
Всеукраїнських науково-практичних конференціях та з’їздах: X, XIІ міжнародній 
науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 
2014, 2016); II international scientific conference «Microbiology and immunology ‒ the 
development outlook in the 21st century» (Kyiv, 2016); ХV з’їзді Товариства 
мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Одеса, 2017); Международной 
научно-практической конференции «Состояние и перспективы разработки, 
использования биологически активных соединений в научной и практической 
деятельности» (Брест, 2018); на конкурсі експериментальних робіт молодих 
дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології», 
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присвяченому 150-річчю від дня народження  Д. К. Заболотного (ІМВ НАНУ, 
м. Київ, 2016 р.); ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ науковій конференції молодих вчених 
«Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 
2013, 2014, 2016, 2017, 2018) та на звітних сесіях Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 18 наукових праць, 
які включають 6 статей (5 із них – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 
науковому виданні, включеному до наукометричних баз даних), 1 патент на 
корисну модель, 11 тез доповідей у збірках матеріалів міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 213 
сторінках друкованого тексту (з них 125 сторінок основного тексту) і складається 
із вступу, 8 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної 
літератури. Робота ілюстрована 21 таблицею, 39 рисунками і 8 додатками. Список 
використаних джерел налічує 309 джерел, з яких 146 латиницею. 

 
ОСНОВИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
Перший розділ дисертації складається з 4 підрозділів, у яких детально 

проаналізовано роль грибів роду Acremonium у патологічному процесі рослин і 
випадки акремоніозу у світі. Охарактеризовано вплив умов зовнішнього 
середовища на розвиток хвороби рослин родини Cucurbitaceaе, спричиненої 
грибом A. cucurbitacearum, локалізацію патогена у тканинах, спектр рослин-
хазяїв, походження ізолятів і основні засоби боротьби, які застосовуються. 
Охарактеризовано основні механізми впливу патогенів на рослину: синтез 
целюлазних ферментів, фітогомонів і фітотоксинів і їх роль у процесі патогенезу. 
Детально проаналізовано біологічні засоби для обмеження росту і розвитку 
фітопатогенних грибів, які створені на основі бактерій і грибів та механізм їх дії 
на патогени. На основі проведеного аналізу даних літератури обгрунтовано 
актуальність обраної теми, визначено основні завдання дисертаційної роботи. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проведено на базі лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН у 2012–2018 рр. 

У роботі використаний природний штам гриба A.°cucurbitacearum 502, 
виділений з уражених рослин огірків (Cucumis sativus L.) сорту «Корольок», які 
вирощувались в закритому ґрунті.  

Культурально-морфологічні характеристики A. cucurbitacearum 502 
досліджували на сусло-агарі (СА), агаризованому синтетичному середовищі 
Чапека (ЧА) та картопляно-декстрозному агарі (КДА).  

Температурний і рН оптимуми росту A. cucurbitacearum 502 здійснювали 
шляхом культивування гриба на середовищі сусло-агар з різними температурними 
режимами і показниками рН (Перт, 1978). 

Визначення фізіологічних фаз росту A. cucurbitacearum 502 проводили 
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глибинним культивуванням впродовж 21 доби за температури 26 ± 2 °С 
(220°об/хв). Кількість біомаси визначали гравіметрично (Перт, 1978). Зміну рН 
культуральної рідини реєстрували універсальним рН-метром рН-150 МА. 

Генетичну ідентифікацію A. cucurbitacearum 502 проводили на базі 
Інституту молекулярної біології і генетики НАН за допомогою полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР). Проведення ПЛР здійснювали з використанням 
видоспецифічних праймерів, які відповідали консервативним позиціям на  
3'- і 5'-кінцях гена 5.8S рРНК. Для підтвердження належності Acremonium sp. 502 
до виду Acremonium cucurbitacearum використовували праймери: acrecu1:  
d5 ¢ -GCC GCT GGG CGG GCT TTG G-3 ¢ (Forward primer) і acrecu2:  
d5 ¢ -TAG AGG CAGGACGCCGAC-3 ¢ (Reverse primer) відповідно до змінних 
ділянок ITS1 та ITS2 (Martinez-Culebras et al, 2004). Визначення отриманих  
ПЛР-продуктів здійснювали за допомогою сиквенування на автоматичному 
капілярному сиквенаторі Applied Biosystems ABI Prism 3130. Аналіз результатів 
сиквенсу 5.8S рРНК у порівнянні з сиквенсами, що знаходяться у базі даних 
GenBank, проводили за допомогою BLAST-аналізу 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). 

Дендрограму будували з використанням алгоритму найближчого 
звʼязування (Neighbor Joining) (Saitou & Nei, 1987) та двопараметричної моделі 
Кімури (Kimura, 1980) по 1000 реплікам бутстреп-аналізу (Felsenstein, 1985) за 
допомогою програми MEGA7 (Kumar et al, 2016).  

Підтвердження патогенності та визначення вірулентності 
A. cucurbitacearum 502 проводили за умов вегетаційного досліду у вегетаційному 
будиночку (Билай, 1982; Чумаков, 1974) на рослинах огірків. 

Штучний інфекційний фон (ШІФ) A. cucurbitacearum 502 створювали згідно 
(Курилова, 2011; Ткачик, 2014). Культуру гриба розмножували в колбах ємністю 
1 л на твердому субстраті (Патент України № 103591).  

Гістологічні зміни у тканинах кореневої системи рослин огірків 
досліджували на тимчасових мікропрепаратах, використовуюючи світловий 
мікроскоп MC 200CT ("Micros", Австрія) і фотографували цифровою камерою 
Sony DSC-S650. Культуру гриба виявляли фарбуванням уражених тканин кореня 
методом Кобеля (Билай, 1982). 

Фітотоксичність культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 вивчали 
методом біотестів (Билай, 1982; ДСТУ 4138-2002; Плохинский, 1970; Федорова, 
2001).  

Вивчення впливу культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 на 
мітотичний індекс та частоту аберантних ана-телофаз проводили згідно методик 
(Гостимский, 1974; Куцоконь, 2010).  

Вимірювання целюлазної активності проводили згідно описаних методик 
(Билай, 1982; Патент России № 2029784) впродовж 8 тижнів культивування. 
Кількість редукуючих цукрів була визначена методом Шомоді-Нельсона  
(Билай, 1982; Патент России № 2029784).  

Дослідження здатності гриба A. cucurbitacearum 502 до синтезу етилену 
in vitro проводили з використанням газового хроматографа Chrom-4 (Данкевич, 
2013). Розрахунок кількості етилену в пробі робили згідно (Волкогон, 2010). 
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Антагоністичну активність мікроорганізмів досліджували методом 
змішаних культур (Симонян, 1982).  

Морфолого-культуральні ознаки T. viride 017 вивчали на сусло-агарі, за 
вирощування гриба впродовж 10-ти діб. Ідентифікацію до виду проводили за 
визначниками (Кириленко, 1977; Билай, 1984; Литвинов, 1967; Dicitionary of 
Fungi, 2008; Siefert et al., 2011).  

Дослідження патогенних властивостей грибів A. cucurbitacearum 502 та 
T. viride 017 щодо теплокровних проводили на моделі білих мишей. При 
проведенні досліджень дотримувались загальноприйнятих норм, правил та вимог 
етичного поводження з лабораторними тваринами (Копаладзе, 2000; Западнюк, 
1983; Кожем’якін, 2002.; Новосад, 2011). Щоб підтвердити відсутність патогенної 
дії грибів на теплокровні лабораторні тварини досліджували один із показників 
патогенності – вірулентність культури мікроорганізмів.  

Для дослідження впливу T. viride 017 на мікоценоз огірка посівного 
відбирали зразки ґрунту ризосфери та коренів рослин (Билай, 1982). 
Ідентифікацію мікроміцетів проводили за відповідними для конкретної 
систематичної групи мікроміцетів визначниками (Билай, 1977; Пидопличко, 1977; 
Пидопличко, 1978; Пидопличко, 1972; Милько, 1974).  

Польові досліди проводили на дерново-середньопідзолистому пилувато-
супіщаному ґрунті згідно методик (Барабаш, 1994; Ткачик, 2014; Чумакова, 1974; 
Доспехов, 1985; Груздев, 1983). Повторність досліду чотириразова. Визначали 
схожість, виживаність, масу кореневої системи та урожайність рослин огірків, 
облік поширеності акремоніозу і визначення біологічної ефективності 
передпосівної обробки насіння грибом T. viride 017 за Груздевим, 1983.  

Розрахунок економічної та енергетичної ефективності передпосівної 
обробки насіння огірків сорту Ніжинський 12 грибом T. viride 017 проводили 
згідно методик (Трибель, 2001; Тараріко, 2001). Технологічні операції, нормативи 
витрат ресурсів і алгоритм калькуляції собівартості продукції визначали за 
методиками ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Ціноутворення та нормативні 
витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика, 2008). Ціни на 
ресурси і сільськогосподарську продукцію середньорівневі на 2017 рік 
(Статистичний бюлетень, 2017). 

Оцінку достовірності експериментальних даних проводили розраховуючи 
середнє арифметичне (Xср.) і середнє квадратичне відхилення (SXср.) (рівень 
значущості <0,05) за використання компʼютерних програм Microsoft Office.  

 
КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ, ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ACREMONIUM SP. 502 
На основі проведених досліджень встановлено, що макроморфологічні 

ознаки Acremonium sp. 502 різняться залежно від умов і середовища 
культивування (рис. 1). Колонії Acremonium sp. 502 округлі, гіфи тонкі, 
незабарвлені. На КДА колір колоній білуватий чи блідо-рожевий, поверхня 
однорідна, бархатиста. На СА колір колоній різниться від білого до білувато-
рожевого. 
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Рис. 1 Колонії Acremonium sp. 502 на поживних середовищах (7 діб):  

1 ‒ на картопляно-декстрозному агарі; 2 ‒ на агаризованому синтетичному 
середовищі Чапека; 3 ‒ на сусло-агарі 

 
Оптимальною температурою для росту Acremonium sp. 502 є +26 °С. При 

вивченні впливу рН на ріст Acremonium sp. 502 встановлено, що на сусло-агарі 
гриб розвивається в діапазоні 3,5–12,0. Оптимальний показник ‒ слабколужний 
(рН 8,5). За глибинного культивування Acremonium sp. 502 відбувається 
підлужування середовища до оптимального (рН – 8,5). Гриб віднесено до 
ацидотолерантних мікроорганізмів (Кашнер, 1981). 

Мікроморфологічний опис Acremonium sp. 502 проводили на 10-ту добу на 
КДА. Талом міцеліальний, міцелій септований. Фіаліди не галуджені, септовані, в 
основному прості та довгі (22,4×4,2–42,0×4,2 мкм), хромофілічні по всій довжині. 
Фіаліди розміщені на гіфальних нитках і мають базальну перегородку біля їх 
основи. Одноклітинні конідії зібрані в кулеподібну структуру – головку, яка 
розміщена на верхівках фіалід. Конідії продовгуваті, еліпсовидні, гладкостінні, 
гіалінові (зернисті). Розмір конідій на КДА становив 8,4×2,8–14,0×2,8 мкм, 
спосперігалося найінтенсивніше спороношення. Склероції не відмічали. 
Хламідоспори в 10-ти денній культурі були відсутні. На рідкому середовищі гриб 
має вигляд плівки. Аероб. 

На основі морфолого-культуральних характеристик та фізіологічних 
особливостей Acremonium sp. 502 віднесно до виду Acremonium cucurbitacearum 
Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

Для підтвердження результатів вивчення морфолого-культуральних ознак 
Acremonium sp. 502 й остаточної його ідентифікації були проведені молекулярно-
генетичні дослідження. З цією метою був отриманий ампліфікон 317 н.п.  
На рис. 2 відображено результати філогенетичного аналізу отриманого 
ампліфікона з ампліфіконами референс-штамів грибів роду Acremonium із бази 
даних Gen Bank. Поряд з Acremonium sp. 502 кластеризовані послідовності штамів 
A. cucurbitacearum і Plectosphaerella melonis.  

Пошуки BLASTn в GenBank показали, що ITS послідовності 
Acremonium sp. 502 мали 99 % гомології з 19 ізолятами A. cucurbitacearum та 
P. melonis. Відомо, що P. melonis є синонімом A. cucurbitacearum 
(Carlucci, Raimondo, Santos, Phillips, 2012). Окрім того, встановлено 99 % 
гомології (1 нуклетидна заміна) з типовим штамом A. cucurbitacearum А-419. 

Аналіз одержаних даних щодо морфолого-культуральних ознак, а також 
результати молекулярно-генетичного дослідження приналежності 
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Acremonium sp. 502, свідчить про те, що зазначений штам належать до виду 
Acremonium cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

 
Рис. 2 Філогенетичне дерево звʼязків Acremonium sp. 502 з іншими 

представниками роду Acremonium, побудоване на основі нуклеотидних 
послідовностей гена 5.8S рРНК методом найближчого звʼязування  

(Neighbor Joining) та двопараметричної моделі Кімури 

 
Штам A. cucurbitacearum 502 депонований в Депозитарії Інституту 

мікробіології і вірусології НАН України під номером IMB F-100138. Сиквенс гену 
5.8S рРНК A. cucurbitacearum 502 розміром 317 п.н. внесено до бази даних 
GenBank під номером MK736305.1.  

 
ПАТОГЕННІСТЬ A. CUCURВITACEARUM 502 ЩОДО РОСЛИН ОГІРКІВ 

Для підтвердження патогенності A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків 
потрібно реізолювати гриб, керуючись постулатами Коха (Koch, 1882). Ураження 
кореневої системи відмічали, починаючи з навантаження 500 тис. КУО на одну 
насінину. Встановлено, що A. cucurbitacearum 502 локалізується в кореневій 
системі, кореневій шийці та гіпокотилі в кількості 2–5×105 КУО в 1 грамі сирої 
маси. Наявності структур гриба на листках та інших частинах пагона не виявлено, 
що свідчить про неможливість вертикального поширення A. cucurbitacearum 502 
по судинам рослин.  

Надземні симптоми зʼявляються не одразу, а після появи справжніх листків 
і проявляються в пожовтінні країв листової пластинки з подальшим побурінням і 
відмиранням (рис. 3.а). Спочатку симптоми проявлялися на нижніх ярусах 
листків. В гіпокотилі зʼявлялися коричневі вкраплення, які згодом грубішали. 
Уражені частини рослини не водянисті і не мацеровані. Також фіксували загибель 
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сходів рослин огірків, при цьому відмічається сильне ураження кореневої 
системи, головний корінь набуває коричневого кольору, бічні корені деградують 
(рис. 3.б). 

Рис. 3 Симптоми 
акремоніозу на рослинах 

огірків сорту 
Ніжинський 12: 

а – прояв симптомів на 
листках, 

б ‒ уражений корінь 
 

За умов польового досліду надземні симптоми акремоніозу з’являються 
через 6–8 тижнів після появи сходів на стадії плодоношення (рис. 4), що 
обумовлено жорсткішими умовами зовнішнього середовища, які сповільнюють 
накопичення інфекційного матеріалу. Надземні симптоми уражених акремоніозом 
рослин огірків аналогічні як за вирощування у польовому, так і у вегетаційному 
досліді. Ураження коливались від сильнодеградованої кореневої системи до 
помірного потемніння (рис. 4.в). 

Рис. 4 Симптоми акремоніозу 
 на рослинах огірків сорту 

Ніжинський 12 у відкритому 
грунті: 

а – прояв симптомів на листках,  
б ‒ ураження гіпокотиля, 

в ‒ уражений корінь, 
г ‒ здорова (ліворуч) і уражена 
коренева системи (праворуч) 

 
 

 
 

За внесення A. cucurbitacearum 502 у ґрунт істотно знижується польова 
схожість рослин. Так, в середньому за 3 роки досліджень, польова схожість в 
контрольному варіанті складала 34 %, тоді як у варіанті зі штучним інфекційним 
фоном (ШІФ) цей показник знизився до 19 %, що в 1,8 раз менше порівняно з 
контролем. У варіанті з ШІФ частка уражених рослин складала 35 %.  

Показник виживаності рослин огірків на штучному інфекційному фоні 
гриба A. cucurbitacearum 502 складав 59 %, тоді як в контролі ‒ 70 %.  

Колонізація і гістологічні зміни у кореневій системі рослин огірків 
уражених A. cucurbitacearum 502. Гриб A. cucurbitacearum 502 щільно 
колонізував паренхіматозну та епідермальну тканини кореня (рис. 5). Гіфи мали 
різну товщину і проникали не тільки в міжклітинники, а й всередину клітин, 
утворюючи внутрішньоклітинний міцелій. Провідні тканини не колонізувалися, 
що вказує про неможливість закупорки судин рослин і свідчить про переважний 
вплив метаболітів гриба на рослину, які і обумовлють появу симптомів хвороби. 
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Рис. 5 Структури A. cucurbitacearum 502  
в тканинах кореня рослин огірків:  

а – гіфи,  
б – конідієносець,  
в – конідії (×900) 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТАБОЛІТИ A. CUCURTITACEARUM 502 ТА ЇХ РОЛЬ У 
ПАТОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

Метаболіти патогенів займають провідне місце в ініціації і розвитку 
патологічного процесу. Токсини, ферменти, фітогормони та інші речовини, які 
високоспецифічно взаємодіють з речовинами рослини-хазяїна, можуть бути як 
факторами патогенності, так і вірулентності. Зважаючи на вищезазначене, 
дослідження ролі метаболітів фітопатогенів у рослинно-мікробних взаємодіях є 
необхідною умовою зʼясування механізму патологічного процесу.  

Здатність A. cucurbitacearum 502 до синтезу фіто-, цито- та 
генотоксичних речовин. Встановлено, що культуральна рідина 
A. cucurbitacearum 502 у розведенні 1:10, 1:100 та 1:1000 не проявляє 
фітотоксичної активності щодо рослин огірка посівного, цибулі ріпчастої та крес-
салату та не змінює проліферативну активність клітин апікальної меристеми 
первинних корінців цибулі ріпчастої (табл. 1), але культуральна рідина 
A. cucurbitacearum 502 в розведенні 1:100 порушує динаміку клітинного циклу, 
стимулюючи метафазу, анафазу та телофазу. 

Таблиця 1 
Цитогенетичні показники кореневої меристеми Allium cepa L. за впливу 

культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 

№ Варіант 

Мітоточний індекс (МІ), ‰ 
 

% щодо 
позитивного 

контролю 
I Вода (контроль) 56,5 ± 9,4 - 

II 
Середовище Ролена-Тома, розбавлене у 
співвідношенні 1:100 66,9 ± 4,9 - 

III 
Культуральна рідина A. cucurbitacearum 502, 
розбавлена у співвідношенні 1:100 63,8 ± 4,0 95 

IV 
Середовище Ролена-Тома, розбавлене у 
співвідношенні 1:1000 84,1 ± 8,5 - 

V 
Культуральна рідина A. cucurbitacearum 502, 
розбавлена у співвідношенні 1:1000 56,9 ± 6,7 68 
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Целюлазна активність A. cucurbitacearum 502. Патогенні гриби здатні 
синтезувати значну кількість гідролітичних ферментів, у тому числі і целюлаз. 
Для розчеплення целюлози патогени продукують комплекс целюлозолітичних 
ферментів: екзо-, ендо- та β-глюкозидази. Максимальна целюлазна активність 
зафіксована через 6 тижнів культивування за рН середовища 8,5 (рис. 6).  
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* – за одиницю загальної целюлазної і екзоглюкозидазної активностей приймали кількість фермента, яка за 60 хв 
дії утворює 1 мг редукуючих цукрів; ** – за одиницю ендоглюказидазної і β-глюказидазної активностей приймали 

кількість фермента, яка за 30 хв дії утворює 1 мг редукуючих цукрів 
 

Рис. 6 Целюлазна активність гриба A. cucurbitacearum 502 за різних  
значень рН 
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Загальна целюлазна активність гриба становила 1,95 ± 0,11 од/мл. 
Екзоглюкозидазна активність, яка свідчить про здатність гриба деградувати 
кристалічну форму целюлози, складала 3,23 ± 0,02 од/мл. Ендоглюканази 
забезпечують гідроліз аморфної целюлози до целобіози. Фермент β-глюкозидаза 
завершує розщеплення целюлози і гідролізує целобіозу до глюкози. Встановлено, 
що ензоглюкозидазна активність A.  cucurbitacearum 502 становила 
2,85 ± 0,21 од/мл, а β-глюкозидазна - 2,39 ± 0,10 од/мл.  

Враховуючи вищезазначене, можна припустити, що утворення целюлазних 
ферментів грибом A. cucurbitacearum 502 є необхідною умовою для його 
проникнення в рослину і використання тканин кореня, як джерела вуглецю.  

Біосинтез етилену A. cucurbitacearum 502 як фактор впливу на рослину. 
Виявлено здатність A. cucurbitacearum 502 до біосинтезу етилену (рис. 7), 
найвищий рівень якого зафіксовано через 5 тижнів культивування  
(111,78 ± 13,27 нмоль×год-1×г-1), що співпадає зі строками найвищого рівня 
синтезу целюлаз. Оскільки відомо, що етилен впливає на активність целюлаз та 
пришвидчує старіння листя, його біосинтез грибом A. cucurbitacearum 502 
обумовлює розвиток надземних симптомів акремоніозу. 

 
Рис. 7 Динаміка синтезу 

етилену грибом 
A. cucurbitacearum 502 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Механізм патологічної дії A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків. 
Схема механізму патологічної дії A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків 
представлено на рис. 8. 
 Гриб здатний до активного синтезу целюлазних ферментів (екзо-, 
ендоцелюлаз і β-глюкозидаз), за впливу яких клітинна стінка рослини деградує. 
Це дає змогу грибу проникнути всередину клітин та утворити 
внутрішньоклітинний міцелій. В основному, уражуються епідермальна і 
паренхіматозна тканини кореня і за дії целюлазних ферментів відбувається їх суха 
мацерація. Також, A. cucurbitacearum 502 здатний до біосинтезу етилену, який 
обумовлює некроз тканин листової пластинки. 
 Виходячи з того, що гриб A. сucurbitacearum 502 легко культивується на 
поживних середовищах, здатний як до сапротрофного існування, так і до 
ендофітії, синтезує широкий спектр целюлаз, фітогормон етилен, не здатний до 
біосинтезу токсинів, його можна віднести до гемібіотрофів, тобто таких, які 
характеризуються змішаним типом трофності. 
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Рис. 8 Схема механізму патологічної дії A. cucurbitacearum 502 щодо  

рослин огірків 
 

БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ ГРИБА 
A. CUCURBITACEARUM 502 

Скринінг мікроорганізмів-антагоністів A. cucurbitacearum 502. Пошук 
мікроорганізмів-антагоністів гриба A. cucurbitacearum 502 проводили серед 
бактерій роду Bacillus (5 штамів) і грибів родів Chaetomium (2 штами) та 
Trichoderma (11 штамів). Встановлено, що майже всі досліджувані мікроорганізми 
проявляли анатагоністичну активність щодо A. cucurbitacearum 502. Проте штам 
гриба Triсhoderma sp. 017 характеризувався найшвидшим ростом і на 5-ту добу 
культивування проявив гіперпаразитизм, зупинивши ріст A. сucurbitacearum 502 і 
повністю заселивши колонію патогена (рис. 9). За морфолого-культуральними 
ознаками штам Triсhoderma sp. 017 віднесено до виду T. viride 017. 

 
Рис. 9 Антагоністична 
взаємодія гриба роду 

Triсhoderma з 
фітопатогенним 

мікроміцетом 
A. сucurbitacearum 502: 

1 ‒ A. сucurbitacearum 502; 
2 ‒ Triсhoderma sp. 017. 
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Оцінка патогенних властивостей A. сucurbitacearum 502 та T. viride 017 
щодо теплокровних тварин. Мікробіологічні дослідження внутрішніх органів 
дослідних тварин через 25 діб засвідчили, що гриби A. сucurbitacearum 502 та  
T. viride 017 не інфективні, не дисемінують і не розмножуються в організмі 
теплокровних. Внутрішньочеревне та пероральне введення суспензій живих 
клітин грибів не призвело до їх інвазії у внутрішні органи тварин, а інʼєкційно 
введені дози споро-міцеліальних сумішей в макроорганізм елімінувалися 
упродовж 25 діб (строк спостереження). 

Отримані результати свідчать про авірулентність грибів 
A. сucurbitacearum 502 та T. viride 017 для досліджених теплокровних тварин 
(ЛД50 в/ч> 1×108 КУО/мишу, ЛД50 per os > 1×108  КУО/мишу). 

Антагоністична активність T. viride 017. Встановлено, що T. viride 017 
характеризується високою антагоністичною активністю щодо багатьох збудників 
кореневих хвороб рослин (табл. 2) і вже на 5-ту добу повністю пригнічував ріст й 
розвиток патогенів, проявивши гіперпаразитизм.  

Таблиця 2 
Антагоністична активність T. viride 017 щодо збудників кореневих хвороб  

Штам збудника Тип реакції Бали 
A. cucurbitacearum 502  E 5 
A. strictum W. Gams  E 5 
Thielаviopsis basicola (Berk. & Broome) Ferraris.  E 5 
F. moniliforme var lactis (Pirotta & Riboni) Bilai.  E 5 
F. oxysporum (Schlecht.) Snyd.et Hans.  D 4 
F. oxysporum var orthoceras (Appl.et Wr.) Bilai.  E 5 
F. solani (Mart.) Sacc.  D 4 
Rhizoctonia violacea J.G. Kühn  D 4 

 
Антагонізм мікроорганізма in vitro не завжди корелює з його антагонізмом 

in vivo, тому антагоністичну активність T. viride 017 вивчали за умов польового 
досліду у порівнянні з хімічним фунгіцидом Превікур Енерджі, який 
рекомендований для захисту рослин огірків від збудників кореневих хвороб. 

Передпосівна обробка насіння триходермою позитивно вплинула на процес 
формування мікоценозу рослин огірків. Так, кількість грибів у ризосфері та 
ризоплані збільшилась у 2 рази порівняно з варіантом, де застосовували хімічний 
фунгіцид.  

У ризосферному ґрунті за передпосівної обробки знижувалась частка грибів 
роду Fusarium та родини Dematiaceae. Частка грибів роду Acremonium 
збільшувалась. Проте обробка насіння T. viride 017 обумовила зниження грибів 
ризоплани ‒ Acremonium до 2,0 %, Fusarium до 1,5 %, родини Dematiaceae до 
3,6 %, які, скоріш за все, були витіснені грибами роду Trichoderma (10,9 %), що 
вказує про їх активний розвиток на коренях рослин огірків.  
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Комплекс мікроміцетів гістосфери формували гриби родів Penicillium 
(34,8 %), Alternaria (21,7 %) та Trichoderma (17,4 %). Наявність грибів роду 
Trichoderma в гістосфері засвідчує про їх здатність утворювати асоціації з 
рослинами огірків.  

Штам T. viride 017 добре приживається в кореневій зоні рослин огірків, 
знижує кількість патогенної мікрофлори і є ефективним для захисту рослин 
огірків від фітопатогенних грибів, зокрема A. cucurbitacearum 502.  

Обробка насіння грибом T. viride 017 забезпечила підвищення виживаності 
рослин та зниження поширення акремоніозу (табл. 3). Біологічна ефективність 
застосування T. viride 017 складала 55 %, що свідчить про перевагу даного методу 
захисту в порівнянні з хімічним (45 %).  

Таблиця 3 
Вплив A. cucurbitacearum 502 на рослини огірків сорту Ніжинський 12 

(дослідна ділянка ІСМАВ, ґрунт дерново-середньопідзолистий  
пилувато-супіщаний, середнє за 2016–2018 рр.) 

Варіант досліду Виживність, 
% 

Поширення 
акремоніозу, 

% 

Біологічна 
ефективність, 

% 
Контроль (без використання 
мікроорганізмів та хімічного 
фунгіцида) 

70 0 - 

ШІФ (внесення в ґрунт збудника 
захворювання огірків  
A. cucurbitacearum 502) 

59 35 - 

ШІФ + обробка насіння T. viride 
017 (75 тис. КУО на 1 насінину) 73 16 55 

ШІФ + обприскування ґрунту 
хімічним фунгіцидом Превікур 
Енерджі 

65 19 45 

 
Вплив T. viride 017 на продуктивність рослин огірків. Інтегральним 

показником ефективності застосування того чи іншого засобу захисту рослин є 
одержаний урожай.  

За проведення трирічних польових дослідів (табл. 4) встановлено, що 
внесення у ґрунт A. cucurbitacearum 502 достовірно знижує урожайність рослин 
огірків з 14,6 т/га у контролі до 8,8 т/га у варіанті ШІФ, при цьому втрати врожаю 
складають 40 %. Обробка насіння огірків грибом T. viride 017 забезпечила 
підвищення урожайності на 35 % (13,5 т/га) у порівнянні з варіантом ШІФ. 

Результати польових дослідів підтверджено виробничою перевіркою з 
ефективності застосування гриба T. viride 017 на огірках сортів Шакті F1 та  
Кураж F1. Отримані результати свідчать, що застосування T. viride 017 у посівах 
рослин підвищувало урожайність на 19–63 %, біологічна ефективність у період 
масового плодоношення становила 98 %.  
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Таблиця 4 
Урожайність огірка посівного сорту Ніжинський 12 за впливу T. viride 017  

(дослідна ділянка ІСМАВ, ґрунт дерново-середньопідзолистий  
пилувато-супіщаний) 

Варіант досліду 

Маса плодів 

т/га 
"+" чи "-" 

до 
контролю 

"+" чи "-" 
до ШІФ 

20
16

 р
. 

20
17

 р
. 

20
18

 р
. 

С
ер

ед
нє

 

т/
га

 

%
 

т/
га

 

%
 

Контроль (без використання 
мікроорганізмів та хімічного 
фунгіцида) 

12,5 22,1 9,1 14,6 - - 5,8 40 

ШІФ (внесення в ґрунт 
збудника захворювання огірків 
A. cucurbitacearum 502) 

5,9 14,3 6,1 8,8 -5,8 -40 - - 

ШІФ + обробка насіння T. viride 
017 (75 тис. КУО на 1 насінину) 

11,8 19,0 9,6 13,5 -1,1 -8 4,7 35 

ШІФ + обприскування ґрунту 
хімічним фунгіцидом Превікур 
Енерджі 

9,2 13,1 7,6 10,0 -4,6 -32 1,2 12 

НІР05 1,43 2,4 0,9   

 
ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ 

ОБРОБКИ НАСІННЯ РОСЛИН ОГІРКА ПОСІВНОГО ГРИБОМ 
T. VIRIDE 017 

Встановлено, що передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 сприяла 
зменшенню собівартості одиниці продукції на 777 грн/га (24,2 %), зростанню 
умовного прибутку на 36654 грн/га із розрахунку на 1 га площі посіву та 
збільшенню розрахункового рівня рентабельності виробництва огірків на 344,4 %. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності за сукупним енерговмістом основної 
та побічної продукції за передпосівної обробки насіння огірків грибом  
T. viride 017 складає 1,42 (44,0 %). При цьому, енерговміст урожаю огірків зростає 
на 39650 МДж/га (44,9 %) завдяки підвищенню виходу продукції. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі охарактеризовано нову хворобу огірків в Україні, 
спричинену грибом A. cucurbitacearum 502, досліджено морфолого-культуральні, 
фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні властивості збудника хвороби, 
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вивчено механізм його патогенної дії і запропоновано засоби захисту рослин від 
збудника акремоніозу. 

1. Встановлено таксономічне положення нового збудника захворювання 
огірків Acremonium sp. 502. За морфолого-культуральними та фізіолого-
біохімічними особливостями Acremonium sp. 502 віднесли до виду 
A. cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. Ідентичність ITS 
послідовності з послідовностями ізолятів A. cucurbitacearum в GenBank склала 
99 %. 

2. Підтверджено патогенність та досліджено вірулентність гриба 
A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків. Встановлено, що гриб локалізується в 
кореневій системі, кореневій шийці та гіпокотилі, здатен утворювати 
внутрішньоклітинний міцелій в епідермальній та паренхіматозній тканинах 
кореня.  

3. Доведено, що культуральна рідина A. cucurbitacearum 502 не проявляє 
фітотоксичної активності та не змінює проліферативну активність клітин 
апікальної меристеми первинних корінців цибулі ріпчастої, проте порушує 
динаміку клітинного циклу.  

4. Показано, що A. cucurbitacearum 502 здатний до активного синтезу 
целюлазних ферментів (екзо-, ендоцелюлаз і β-глюкозидаз), за впливу яких 
клітинна стінка рослини деградує і гриб проникає всередину клітин та утворює 
внутрішньоклітинний міцелій. Найвищу целюлозолітичну активність гриб 
проявляє через 6 тижнів культивування за рН середовища – 8,5. При цьому 
загальна целюлозолітична активність складала 1,95 од/мл, екзоглюканазна – 3,23, 
ендоглюканазна – 2,85 та β-глюкозидазна – 2,39 од/мл.  

5. Виявлено здатність A. cucurbitacearum 502 синтезувати етилен, 
найвищий рівень біосинтезу встановлено через 5 тижнів культивування 
(111,78 ± 13,27 нмоль×год-1×г-1), що співпадає зі строками найвищого рівня 
синтезу целюлаз, які беруть участь у проникненні гриба в рослинні тканини. 

6. Одержано новий високоефективний там гриба T. viride 017 для 
захисту рослин огірків проти збудників кореневих хвороб рослин. Встановлено, 
що штам T. viride 017 успішно приживається в кореневій зоні рослин огірків, 
знижує кількість патогенної мікрофлори.  

7. Передпосівна обробка насіння огірків грибом T. viride 017 знижує 
поширення акремоніозу та підвищує виживаність рослин, біологічна ефективність 
складає 55 %, урожайність підвищується на 35 %. У виробничих дослідах 
застосування T. viride 017 у посівах рослин огірків сортів Шакті F1 та Кураж F1 
забезпечує підвищення врожайності на 19–63 %, при цьому біологічна 
ефективність складала 98 %.  

8. За передпосівної обробки насіння грибом T. viride 017 зменшується 
собівартість одиниці продукції на 777 грн/га (24,2 %), зростає умовний прибуток 
на 36654 грн/га та збільшується розрахунковий рівень рентабельності 
виробництва огірків на 344,4 %. Коефіцієнт енергетичної ефективності за 
сукупним енерговмістом основної та побічної продукції складає 1,42 (44,0 %), 
енерговміст урожаю огірків зростає на 39650 МДж/га (44,9 %) завдяки 
підвищенню виходу овочевої продукції. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
Сільськогосподарському виробництву пропонується штам гриба 

T. viride 017 (Патент України № 123447) для захисту рослин огірків від кореневих 
гнилей, зокрема збудника акремоніозу. Для зниження поширення акремоніозу на 
огірках проводити передпосівну обробку насіння грибом T. viride 017 з 
розрахунку 75 тис. КУО/насінину (20 мл препарату на 1 кг насіння). 
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АНОТАЦІЯ 

Цехмістер Г.В. Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин 
огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку – 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, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню нової хвороби огірків в Україні, 
спричиненої грибом A. cucurbitacearum 502, характеристиці морфолого-
культуральних, фізіолого-біохімічних та молекулярно-генетичних властивостей 
збудника хвороби, вивченню механізму його патогенної дії і пошуку засобів 
захисту рослин від збудника акремоніозу. 

Запропоновано механізм патогенної дії A. cucurbitacearum 502 щодо рослин 
огірків, який полягає у синтезі целюлазних ферментів, що обумовлюють 
проникнення гриба всередину тканин кореневої ситеми та фітогормону етилену, 
який спричиняє некроз листової пластинки.  

Проведено скринінг мікроорганізмів-антагоністів гриба 
A. cucurbitacearum 502. Для подальших досліджень відібрано штам T. viride 017, 
який характеризується високою антагоністичною активністю щодо багатьох 
збудників кореневих хвороб рослин. 

Установлено, що передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 
позитивно вплинула на процес формування мікоценозу рослин огірків, сприяла 
обмеженню поширення акремоніозу, підвищенню виживаності рослин та 
зростанню врожайності. 

Ключові слова: Acremonium cucurbitacearum, Trichoderma viride, огірок, 
патогенність, етилен, екзоглюкозидазна, ендоглюкозидазна, β-глюкозидазна 
активності. 

 
АННОТАЦИЯ 

Цехмистер А.В. Патогенность Acremonium cucurbitacearum к растениям 
огурцов и биологические средства ограничения его развития – 
квалификационная научная работа на правах рукопису. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук (доктора философии) по специальности 03.00.07 - микробиология. - 
Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного 
производства НААН, Чернигов, 2019. 

Диссертация посвящена изучению новой болезни огурцов в Украине, 
вызванной грибом A. cucurbitacearum 502, характеристике морфолого-
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культуральных, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических свойств 
возбудителя заболевания, изучению механизма его патогенного действия и 
поиску средств защиты растений от возбудителя акремониоза. 

Предложен механизм патогенного действия A. cucurbitacearum 502 на 
растениях огурцов, который заключается в синтезе целюлазных ферментов, 
облегчающих проникновение гриба внутрь тканей корневой системы и 
фитогормона этилена, вызывающего некроз листовой пластинки. 

Проведен скрининг микроорганизмов-антагонистов гриба 
A. cucurbitacearum 502. Для дальнейших исследований был отобран штамм 
T. viride 017, который характеризуется высокой антагонистической активностью 
ко многим возбудителям корневых болезней растений. 

Установлено, что предпосевная обработка семян грибом T. viride 017 
положительно повлияла на процесс формирования микоценоза растений огурцов, 
способствовала ограничению распространения акремониозу, повышению 
выживаемости растений и прироста урожайности. 

Ключевые слова: Acremonium cucurbitacearum, Trichoderma viride, огурец, 
патогенность, этилен, экзоглюкозидазная, эндоглюкозидазная, β-глюкозидазная 
активности. 
 

SUMMARY 
Tsekhmister H.V. Pathogenicity of Acremonium cucurbitacearum in 

cucumber plants and biological means of limiting its development. - qualifying 
scientific paper an manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Agriculture: Specialty 03.00.07 –  
Microbiology. – Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture 
of NAAS. – Chernihiv, 2019. 

In the thesis a new cucumber disease in Ukraine, caused by Acremonium 
cucurbitacearum, is described, the mechanism of its phytopathogenic effect is 
researched, a screening is made and Trichoderma viride 017 fungus, which is 
characterized by a high antagonistic activity against A. cucurbitacearum and other 
agents causing root diseases of plants, is selected. 

Acremonium sp. 502 fungus was referred to the species of A. cucurbitacearum 
Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez according to its morphological and 
cultural, physiological and biochemical, and molecular and genetic characteristics. 

Pathogenicity of A. cucurbitacearum 502 for cucumber plants was confirmed 
during the pot experiment. It was established that Acremonium sp. 502 is localized 
exclusively in the root system, the root collar and the hypocotyl. The symptoms of 
acremiosis affecting roots were observed already after 14 days of growing plants in the 
soil infected with A. cucurbitacearum 502. The ability of A. cucurbitacearum 502 to 
form intracellular mycelium in epidermal and parenchymal tissues of the root is shown. 
Main tissues are not colonized, which indicates at the impossibility of clogging the 
vessels of plants with mycelium and points out to the biochemical effect of the fungus 
causing the process of pathogenesis on plants. 

The above-ground symptoms are manifested in the yellowing of leaf edges with 
their subsequent browning. In the pot experiment, the above-ground symptoms are 
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presented in the phases of lateral shoots formation and flowering, in the field 
experiment – in the phases of flowering and the beginning of fruiting. The incubation 
period of the disease may vary depending on the environmental conditions, especially 
the temperature.  

It is known that metabolites of pathogens play an important role in the initiation 
and development of pathological process. It was established that A. cucurbitacearum 
502 culture fluid does not exhibit phytotoxic activity and does not alter the proliferative 
activity of plant cells, but violates the cell cycle dynamics. We showed that the fungus 
is capable of an active synthesis of cellulase enzymes, due to which the cell wall of the 
plant degrades and allows the fungus to penetrate into the cells and create intracellular 
mycelium. The highest cellulolytic activity was detected after 6 weeks of fungi 
cultivation with a pH indicator of 8.5. In the process, the total cellulolytic activity was 
1.95 U/ml, exogluconase activity – 3.23 U/ml, endogluconase activity – 2.85 U/ml and 
β-glucosidase activity – 2.39 U/ml. 

The ability of A. cucurbitacearum 502 to biosynthesize ethylene was revealed, 
and the highest level of it was registered after 5 weeks of cultivation  
(111.78 ± 13.27 nmol×h-1×g-1), which coincided with the terms of the highest level of 
cellulases synthesis. As it is known that ethylene influences the cellulases activity and 
accelerates leaves aging, it can be assumed that its synthesis causes the process of 
pathogenesis. 

The next stage was a search for the active microorganism-antagonist of the 
A. cucurbitacearum 502 fungus, which was carried out among the bacteria of the 
Bacillus genus and the fungi of the Chaetomium and Trichoderma genera. It was 
established that the strain of Trichoderma sp. 017 fungus was characterized by the 
fastest growth and manifested hyperparasitism to A. cucurbitacearum 502 on the 5th 
day of cultivation of the former. A study of morphological and culture features allowed 
us to refer Triсhoderma sp. 017 to T. viride 017 species. 

It was established that the rate of the plants’ survival in the field experiment in 
the sample with the AIB was 59 %, the spread of acremoniasis – 35 %. Pre-treatment of 
seeds with T. viride 017 fungus increased the survival rate up to 73 % and reduced the 
percentage of affected plants down to 16 %. The biological efficiency of pre-treatment 
of seeds of T. viride 017 fungus made 55 %. 

A study of T. viride 017 strain pathogenicity to warm-blooded animals showed 
the absence of fungal invasion in the internal organs of animals, which led to a 
conclusion that it is nonpathogenic. 

Three-year field experiments proved that the introduction of  
A. cucurbitacearum 502 into soil led to the reduction of cucumber plants yield from 
14.6 t/ha in the control sample to 8.8 t/ha in the AIB sample, with a yield loss of 40 %. 
The inoculation of cucumber seeds with T. viride 017 fungus secured an increase in 
yield (up to 13.5 t/ha) by 35 % compared with the AIB sample. 

It was established that pre-sowing treatment of seeds with T. viride 017 fungus 
contributed to a reduction in the unit cost of production by UAH 777 per hectare  
(24.2 %), an increase in conditional profit by UAH 36.654 per hectare and an increase 
in the calculated level of cucumber production profitability by 344.4 %. 
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The energy efficiency coefficient based on the total energy content of the main 
and by-products during the pre-sowing treatment of cucumber seeds with  
T. viride 017 fungus makes 1.42 (44.0 %). At the same time, the energy content of the 
cucumber crop is increased by 39.650 MJ/ha (44.9 %) owing to the output increase. 

Key words: Acremonium cucurbitacearum, Trichoderma viride, cucumber, 
pathogenicity, virulence, phytotoxicity, genotoxicity, cytotoxicity, ethylene, 
exoglucosidase, endoglycosidase, β-glucosidase activity, antagonism, yield. 
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